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Cu planul anual
ÎNDEPLINIT

• De la CONSTANȚA ne-a sosit vestea că Trustul minier 
Dobrogea este a 15-a unitate economică din regiunea Dobrogea 
care raportează îndeplinirea planului anual, la producția globală 
și marfă. Acest succes se datorește în mare parte realizării obiec
tivelor din planul de masuri tehnico-organizatorice, printre care 
introducerea înlocuitorilor de lemn la susținerea în subteran, ob
ținerea unui sortiment de barita flotată cu calități superioare, 
punerea în funcțiune a unei mașini de extracție etc. Cea mai mare 
parte a surplusului de produse s-a obținut pe seama productivi
tății muncii care a crescut cu 6 la sută față de plan și cu 14,1 Ia 
sută față de aceeași perioadă a anului trecut.

• Datorită aplicării în acest an a unui complex de măsuri 
tehnico-organizatorice care au dus la creșterea gradului de me
canizare și Ia valorificarea superioară a masei lemnoase, munci
torii forestieri din regiunea BACĂU au realizat sarcinile anuale 
de plan Ia toți indicatorii cu 33 zile mai devreme. Pe baza îmbu
nătățirii cu 2 la sută față de prevederi a calității produselor, s-au 
realizat peste 8 900 mc cherestea rășinoase de calitate superioară. 
In vederea înfăptuirii ritmice a prevederilor de plan și în noul an 
forestier, s-au format stocuri suficiente de material lemnos, s-au 
instalat peste 70 funiculare și s-au construit și amenajat noi ca
bane pentru muncitorii forestieri de la gurile de exploatare.

(Agerpres)
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Grija pentru executarea unor 
produse de calitate superi
oară se deprinde încă din 
timpul uceniciei. Strunga
rul Alexandru Pîrvuleț de la 
Uzinele de pompe București 
acordă de aceea o mare a- 
tenție bunei pregătiri a ele

vilor școlii profesionale
Foto: O. PLECAN

CALIFICARE - CALITATE
ÎN PAS

CU HHNIC1
NOUĂ

In uzina noastră au 
început, cu puțin timp 
in urmă, cursurile de 
ridicare a calificării. 
După orele de pro
gram, într-o zi din 
săptămlnă anume fixa
tă pentru aceasta, lă
cătuși și strungari, 
montori și sudori de
vin „școlari". Ingi
neri și maiștri cu ex
periență împărtășesc 
„elevilor" lor, tineri 
sau vîrstnici, cît mai 
mult din cunoștințele 
necesare unei bune 
pregătiri profesionale.

Cursurile de ridicare 
a calificării nu se or
ganizează Ia noi pen
tru prima oară. S-a 
căutat insă ca orien
tarea lor să se facă 
anul acesta cit mai 
bine, pentru ca ele să 
răspundă tot mai mult 
nevoilor pe care le ri
dică fiecare loc de 
muncă. Am amintit a- 
cest lucru deoarece 
vreau să arăt că In or
ganizarea cursurilor 
care funcționează în 
1964 și vor continua 
pină în vara lui 1965 
conducerea uzinei a ți
nut seama de expe
riența anilor trecuți.

Firește, este vorba 
în primul rînd de con
ținutul acestor cursuri. 
In perioada din urmă 
se mai întllneau, de 
pildă, generalități în 
lecțiile predate, la u- 
nele secții (turnătoria 
de fontă, nu-i singurul 
exemplu) se punea un 
prea mare accent pe

re a calificării, 
multe lecții de 
tehnic, adică tocmai 
cunoștințe de care au 
nevoie tinerii.

O problemă de or
ganizare (la prima ve
dere un amănunt) avea 
și ea urmări negative 
asupra conținutului. 
Ne vom seni tot de 
un exemplu de la tur
nătorie (care Ia fel, 
nu-i unicul). Ala, pină 
In acest an, cursurile 
nu s-au desfășurat pe 
meserii. Turnători, for
matori, topitori, curăți- 
tori — toți erau la un 
loc. Anul acesta, în 
organizarea cur suri: or 
de ridicare a calificării 
s-a ținut seama de cel 
puțin două criterii: 
cursantil si cibi, în 
primul rînd indiscuta
bil, aceeași meserie, 
iar nivelul lor de pre
gătire (mal precis, ca
tegoria de Încadrare 
tarifară) să fie cit se 
poate de apropiat. De

mal 
desen Control temeinic

pe faze și operații
Colectivul Uzinelor textile din Timișoara a obținut în acest 

rezultate meritorii în îmbunătățirea calității produselor. Astfel,
an

_________ ,---------- ,------------- t--------------------------, au 
fost realizate 90,9 la sută fire calitatea „A", 56 ia sută din țesături 
au întrunit cerințele pentru calitatea „extra" (depășindu-se planul cu 
87 la sută).

Firește, primul și cel mai important factor care a condus la obți
nerea unor asemenea rezultate este activitatea plină de răspundere 
desfășurată de colectivul de aici, sub conducerea comitetului de par
tid, faptul că principalul obiectiv al întrecerii socialiste a fost cali
tatea produselor. O vizită în fabrică ne-a oferit prilejul să aflam și 
cîteva din măsurile tehnico-organizatorice care au concurat la obține
rea acestor rezultate.

— Conducerea uzinei, ne declara șefa serviciului C.T.C-, a pus 
în acest an un și mai mare accent pe întărirea controlului tehnic de 
calitate în toate compartimentele producției, începînd de la recepția 
materiei prime care intră în fabrică și pînă la rampele de control

„După un asemenea calcul 
este imposibil sâ nu înțe
legi valoarea unei zile mun
ca și sâ nu-ți dai seama 
ce importanță are această 
unitate de măsură în toate 
lucrările pe care le facem 
la noi în gospodărie.(Lec
ție la anul III al cercului 
„Cultura plantelor de cîmp" 
la G.A.C. Măicănești, raio

nul Brăila)

CELOR DE 18 AMcursurilorîntreprinderea noastră pro
duce arcuri de toate tipurile 
pentru industria constructoare 
de mașini. In ultimul timp 
gama acestor produse s-a lăr
git considerabil trecînd la a- 
similarea unei serii de arcuri 
pentru noile tipuri de autoca
mioane, pentru toate tipurile 
de tractoare, locomotive Die
sel electrice și altele.

îmbunătățirea continuă a 
calității acestor produse a fost 
obiectivul principal al între
cerii socialiste, preocuparea 
cea mai de seamă în activita
tea fiecărui muncitor, inginer 
sau tehnician. Cîteva exem
ple vor ilustra acest lucru.

Pentru a asimila diferite ti
puri de arcuri la nivelul teh
nicii celei mai avansate a tre
buit, în primul rînd, să ne pu
nem tehnologia de fabricație la 
punct începînd cu introduce
rea unor noi procedee tehno
logice. Astfel am introdus la 
noi, pentru prima data în 
țară, tratamentul termic în at
mosferă protectoare, procedeu 
cu ajutorul căruia am reușit 
să aplicăm un tratament co
respunzător îndeosebi arcu
rilor de motoare greu solici
tate. De asemenea, introduce
rea metodei de ecruisare a 
arcurilor cu jet de alice, ne-a 
permis să obținem produse la 
nivelul celor mai bune arcuri 
din țări cu veche tradiție in
dustrială.

In fața colectivului nostru 
mai sînt însă multe probleme 
care-și așteaptă rezolvarea. 
Sînt unele cazuri cînd arcu
rile își pierd din caracteristici 
după un timp de funcționare. 
Noi vom continua încercările 
de laborator pentru a depista 
cauzele, fenomenele ce dau 
naștere acestor deficiențe. A- 
cum se studiază mecanizarea 
operației de rectificare a spi-

le de Mihail Davidoglu

producția
probleme greoaie de 
matematică, chimie, 
r.eglijindu-se în schimb 
tratarea unor aspecte 
mai apropiate de acti
vitatea secției. Acum, 
asemenea lucruri au 
lost înlăturate. La tur
nătorie, s-au introdus, 
de pildă, in tematica 
de la cursul de ridica-

Ing. A. BOCȘE 
membru în Comitetul 

U.T.M.
Uzina „Vulcan" —

București

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

finaL La recepția materiei prime, 
de pildă, personalul tehnic cali
ficat din laboratorul uzinei, pre
cum și un inginer din serviciul 
tehnic analizează cu multă aten
ție tot ce intră în fabrică^ exis- 
tînd convingerea că în fond de 
aici începe lupta pentru calitate. 
Controlul nu se oprește însă aici. 
Pe măsură ce materia primă par-

Foto: N. STELORIAN
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(Continuare in pag. a 111-a)

ACTUALITĂȚII
Pregătiri pentru iarnâ in parchete

sape de forajTipuri noi de
îmbunătățirea

(Continuare în pag. a IlI-a)
Asexpres

ZAHARIA GELERIU 
inginer șef la întreprinderea 

„Elasticul"-Sibiu

antiderapante

AZI, începe in întreaga țara

cu sobe pentru încălzit, cu tot 
mobilierul necesar. Au fost, de 
asemenea, montate încă 28 de 
funiculare noi pe lîngă cele 
vechi, care vor asigura scos- 
apropiatul materialului lemnos 
la punctele de încărcare ; au 
fost amenajate drumurile de 
acces spre aceste puncte și 
s-au confecționat scocuri pen
tru trimiterea materialului la 
baza de încărcare în autoca
mioane.

Drumurile autoforestiere cu 
pante mari au fost asigurate 
cu materiale 
tzgurâ, nisip)

Sute de mii de tineri de pe 
întreg cuprinsul țării, din ora
șele și satele patriei pornesc 
astăzi într-o întrecere de an
vergură : a 8-a ediție a Spar
tachiadei de iarnă, competiție 
care a intrat în tradiție și 
prilejuiește, de fiecare dată, o 
bună ocazie pentru afirmarea 
unor noi talente la ski, pati
naj, săniuțe, gimnastică, trîn- 
tă, șah, tenis de masă, tir, 
haltere și concursuri de orien
tare turistică, sporturi atît de 
îndrăgite de larga masă de 
tineri.

Dat fiind caracterul de 
masă al acestei întreceri este 
bine ca încă din prima etapă 
organizațiile U.T.M., asocia
țiile sportive, cluburile și or
ganele U.C.F.S. să antreneze 
Ia toate sporturile prevăzute 
în regulamentul competiției 
— și acolo unde există posi
bilități și Ia alte discipline — 
un număr cît mai mare de ti
neri, să asigure condiții mate
riale și tehnice cît mai bune 
de organizare și desfășurare a 
întrecerilor și să-i popularizeze 
pe toți acei tineri care se re
marcă cu prilejul marii între
ceri sportive de iarna. O dată 
cu inaugurarea noii ediții a 
întrecerii, publicăm aspecte 
din pregătirea pentru Sparta- 
chiada de iarnă în regiunea 
Ploiești :

VIAIilIIIIAIA DE IARNA

entru a-ți cînta 
farmecul și du
ioasa poezie, casă 
însemn efortul 
tău în muncă, în
drăzneala, mîn- 
dra și tenacea ho-

tărîre de a-ți face un rost în 
lume, de aceea am luat con
deiul în mina.

Cuvîntul scris se cere a fi 
cetit cu ochii. Și dacă nu are 
imediata putere de convinge
re a cuvîntului spus, ascultat 
cu urechile în chiar clipa cînd 
ia ființă în laboratorul minții, 
acest cuvînt scris are însă 
privilegiul de a-ți îngădui să 
revii asupra lui mereu și me
reu. Și prin aceasta capătă 
virtutea unei mărturii. O 
mărturie de neșters. De aceea 
ca o mărturie și nu altfel so
cotesc cuvintele ce le însemn 
acum.

Cînd mă gîndesc la voi tine
rii care treceți pragul celor 
optsprezece ani, cu toate dru
murile deschise înspre învăță
tură și muncă, cu o înaltă 
concepție de viață, cu energia 
clocotitoare, gata să se dez
lănțuie, și la miile de prie
teni pe care mi i-am făcut 
de-a lungul drumurilor și li
nilor cîfi i-am străbătut, îmi 
vin de peste tot, ca un zumzet 
de stup, ca un murmur ce se 
apropie, vin și-mi dau ocol 
glasuri ce se fac mereu mai 
distincte.

— Mă pregătesc pentru fi
zica nucleară.

— Am ieșit ajustor. Ajustor 
mecanic. Dacă ați vedea ce 
piese scot. De mare precizie.

— îi aproape anul de cînd 
cobor in mină. Lucrez la 
înaintare in piatră și am ieșit 
ajutor-miner. Aud că altă
dată se spunea de noi, minerii, 
că sintem soboli. Nu știu. Nu 
htțeîeg de ce. In. orizont la 
noi, munca este aprocpe com
plet mecanizată. Cel puțin eu, 
la haveuza mea mă simt mai 
ceva ca inginerul nostru șef 
de schimb cînd pleacă din șut 
la volanul Fiat-ului său 1 300. 
Și aș putea să mai adaug că-s 
campion la „cocoș" pe toata 
Valea. Așa.

— Medic mă fac. întîi îmi 
spuneam să urmez chimia 
biologică și rău îmi pare că 
nu mă pot împărți in două,

să fiu în două locuri în ace
lași timp. Dar adevărul ade
vărat e că cercetător vreau să 
mă fac. Să birui durerea și 
tristețea. Și asta fără practica 
de spital, vezi bine că nu se 
poate.

— Voi construi case. Căse 
frumoase, pline de lumină și 
soare. Cu linii care vor mîn- 
gîia ochiul și vor ridica tonu
sul vieții.

— O grădină va fi țara, iar 
eu unul din meșterii grădi
nari. Pornesc să mă fac agro
nom. Nu știu cît se va auzi 
de bine. Dar îmi spun așa că 
partea mea în roade ale pă- 
mîntului o voi da. Poate or 
visa ei unii să zboare în Cos
mos, înspre Lună și chiar 
înspre Marte și Venus. Dar eu 
îmi spun că-i deopotrivă vi
tejia, cînd dăruiești aici pe 
pămînt hrană și belșug alor 
tăi.

— Atunci îi musai că om 
munci împreună, fiindcă eu îs 
mecanizator și nimic nu mi-e 
mai la inimă decît lucrul bine 
făcut. De sus, de pe tractor, 
cînd mă întorc să văd hantrii 
cîți i-am lucrat nici toate cio- 
cîrliile cerului nu cînta viers 
mai bucuros decît căldura ce 
mă cuprinde în lăuntrul 
meu... In cărți se spune că 
asta-i fericirea, bucuria fap
tului împlinit, a comunicării, 
a fixării în Cosmos... Eu nu-i 
spun în nici un fel, decît că: 
„îmi place lucrul bine făcut. 
Și să nu trec prin viață fără 
de o urmă, ca peștii prin 
apă...“

Dacă ar fi să însemn toate 
glasurile de oameni tineri, 
glasuri de contemporani ai 
mei de optsprezece ani, un 
tom de mii de pagini și încă 
nu mi-ar fi deajuns ca să-i 
înscriu pe toți. Cît de fericiți 
sinteți voi cei de azi, care nu 
cunoașteți chipul omului tînăr 
înaintea căruia lacăte grele 
închideau porțile către învă
țătură, care sta cu zilele fără 
de lucru. Zile 
tare, fără un 
umblînd prin 
cu încălțările 
de așteptarea 
nu mai venea, rătăcind 
noapte, fără de adăpost, fără

lungi de aștep- 
codru de pîine. 
ploaie și zloată 
sparte, istovit 

unui răspuns ce 
în

(Continuare în pag. a lll-a)
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a Ploiești, ca și în 
alte localități de pe 
Valea Prahovei, as
tăzi se va da star
tul în cea de-a 8-a 
ediție a Spartachia
dei de iarnă a tine

retului. Amenajate festiv, duhu
rile și bazele sportive ale asocia
țiilor Prahova — Uzinele „1 
Mai", „Voința", Rafinăria I-Plo- 
iești Sud, Petrolul — Rafinăria 
Brazi, Avîntul-IJF. Mîneciu, ra
ionul Teleajen etc., vor găzdui 
primele concursuri ale acestei 
tradiționale competiții sportive. 
La mesele de tenis și șah, pe 
saltelele de lupte sau în sălile de 
gimnastică își vor da întîlnirc 
numeroși tineri și tinere, care vor 
parcurge, apoi, cele 4 etape ate 
Spartachiadei de iarnă. întrece
rile sportive din prima zi vor fi 
completate cu programe cultu
rale atractive, ce vor fi susținute 
de mai multe formații artistice, 
în legătură cu desfășurarea aces
tor întreceri am stat de vorbă

cu tov. foun Dumitru, președin
tele comisie: regionale de orga
nizare a Spartachiadei de iarnă, 
care ne-a furnizat amănunte in
teresante.

„In urmă cu cîteva sâptămîni, 
— ne-a spus interlocutorul nos
tru, — comisia regională, orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive, au luat o serie de mă
suri pentru popularizarea și 
buna desfășurare a competiției. 
Astfel, regulamentul Spartachia
dei de iarnă a fost multiplicat și 
popularizat în asociațiile spor
tive, în rindul tineretului, la ga
zetele locale și de perete. De 
asemenea, s-au tipărit 2.500 afi
șe mari, care au fost difuzate în 
toate raioanele regiunii noastre. 
La stația de radioficare din 
Ploiești și din alte localități se 
vor transmite, în prima parte a 
lunii decembrie, emisiuni specia
le cu privire la desfășurarea a- 
cestei competiții. Totodată, aso
ciațiile sportive. în colaborare cu 
organizațiile U.T.M., au luat mă-

suri ca să se confecționeze mai 
multe panouri și fotomontaje.

Pentru buna desfășurare a 
concursurilor, s-au procurat noi 
materiale sportive, s-au amenajat 
sălile și bazele sportive și s-au 
confecționat, din resurse locate, 
haltere, săniuțe, schiuri etc. Ase
menea măsuri au fost luate — și 
sînt în curs de extindere la aso
ciațiile sportive Prahova — Uzi
nele „1 Mai“, „Voința", Petrolis- 
tul-Boldești, raionul Ploiești, 
Gloria-Mîneciu, raionul Teleajen 
și altele. Mai trebuie amintit că 
un număr de 500 de cadre teh
nice au fost repartizate pe lîngă 
asociațiile sportive, pentru a se 
ocupa de îndrumarea tinerilor 
concurenți și buna desfășurare a 
întrecerilor. In perioada primei 
etape a Spartachiadei de iarnă, 
din orașul Ploiești se vor depla
sa la sate o serie de sportivi 
fruntași, jucători de tenis de 
masă și șah, halterofili, luptători 
și gimnaști, care vor face demon-

strații în fața tinerilor concurenți. 
Tot în această perioadă se vor 
organiza 15 centre de inițiere în 
tainele sporturilor de iarnă. La 
Sinaia și Bușteni, ca și la Plo
iești, Cîmpina, Buzău, Tîrgoviș
te, Văleni de Munte se vor or
ganiza centre de schi, 
tenis de masă, lupte și
Asemenea centre vor activa și în 
alte localități din cuprinsul re
giunii noastre, fiind îndrumate 
de o serie de antrenori, instruc
tori sportivi și profesori de edu
cație fizică.

Desigur, aceste măsuri au fă
cut ca întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă, ce se 
inaugurează la 1 decembrie, 
stîrnească un deosebit interes în 
rîndurile tinerilor din regiunea 
Ploiești. Și este edificator faptul 
că, în ultimele zile, tot mai mulți 
tineri s-au înscris pe listele de 
concurs. De altfel, o parte din
tre aceștia au participat, în 
preajma inaugurării primei eta-

să

pe, la o serie de antrenamente și 
concursuri de verificare, prile
juind întreceri atractive. In acea
stă perioadă vom antrena la cele 
10 ramuri sportive, prevăzute în 
regulamentul Spartachiadei de 
iarnă, aproape 220 000 de partici
pant . De exemplu, numai în ra
ioanele Tîrgoviște, Cîmpina și 
orașul Ploiești sînt prevăzuți pes
te 100 000 de concurenți.

Legat de această competiție, 
menționez inițiativa Consiliului 
raional U.C.F.S. Ploiești de a 
acorda o cupă și premii asocia
ției sportive ce va desfășura o 
activitate susținută în perioada 
de iarnă. Respectiv, cupa va fi 
decernată asociației sportive care 
va avea cel mai mare număr de 
participant și va obține cele mai 
bune rezultate. Fără îndoială că 
această acțiune va stimula aso
ciațiile sportive și poate fi extin
să și în celelalte raioane".

S. SPIRE/X

O școală centenară
Duminică s-au sărbă

torit 100 de ani de 
existență ai Școlii me
dii ,J. L. Caragiale". 
prima școală medie 
din orașul Ploiești. Cu 
acest prilej, a avut loc 
o ședință festiva la 
care au participat nu
meroși invitați, absol
venți ai liceului, elevi 
si părinți ai acestora.

Începutul școlii a 
lost marcat prin des
chiderea gimnaziului 
din Ploiești, care a 
funcționat în vechiul 
local al școlii primare 
de băieți nr. 1. Abia 
în anul 1881 școala 
primește denumirea de 
liceu funcționînd ast
fel pînă în 1948, la re
forma învățămîntului. 
De-a lungul anilor, 
școala a căpătat un 
binemeritat prestigiu, 
la catedrele sale pre- 
di nd profesori foarte

și cunoscuți 
lorga, Eugen 

! și alții, 
a dat patriei 

oameni de seamă cum 
sînt I. L. Caragiale, 
Constantin Gurăscu, 
academicienii Andrei 
Radulescu, Șl. Nicolau, 
Geo Bogza, compozito
rul Paul Constantines- 
cu și alții.

Dacă registrul de 
evidență al elevilor în
scriși în anul școlar 
1865 număra doar 37 
de elevi, la 15 septem
brie 1964 numărul ele
vilor înscriși la cursuri 
era de aproape 3 000 
dintre care 2 248 nu
mai la cursurile de zi, 
ceea ce reprezintă o 
treime din numărul 
elevilor care au absol
vit școala între anii 
1864—1948 — adică în 
84 de ani. Pe lîngă să- 
Ule spațioase, cu feres-

aprecia ți 
ca : N. i 
Lovinescu 
Școala

tre largi, cu mobilier 
și laboratoare moder
ne, școala dispune de 
o bibliotecă cu peste 
35 000 de volume, de 
internate corespunză
toare. 125 de cadre di
dactice bine pregătite 
predau astăzi elevilor 
școlii.

Cu prilejul sărbăto
ririi centenarului a 
fost dezvelită o placă 
comemorativă și s-a 
deschis o expoziție cu- 
prinzînd cataloage, 
portretele unor oameni 
de seamă — foști pro
fesori ori elevi ai li
ceului, grafice, reviste 
editate de elevi, ma
nuale vechi etc.

Festivitatea s-a În
cheiat cu un frumos 
program artistic pre
zentat de formațiile 
școlii.

I. TEOHARIDE



Acad Iorgu Iordan _

W EERMINĂ NICIODATĂ DE ÎNVĂȚAT
Sentimentul pe care-1 încercam era firesc : pornisem să iau 

un interviu academicianului Iorgu Iordan, cu emoția stu
dentului de acum cîțiva ani. Ca și atunci, personalita
tea „profesorului nostru" îmi impunea prin riguroasa dis
ciplină de muncă, prin inegalabila sobrietate, prin acel tot 
unitar — omul — cercetătorul — pedagogul care ne-a fost 
înalt exer nlu în anii de studiu și de formare a noastră.

îndemnurile pe care le adresează azi tineretului, in pagi
nile ziarului nostru, reflecțiile, amintirile sale, sînt continua
rea acelor colocvii la care am avut fericirea să particip, ca 
student.

Desprind din discuția recentă cîteva fragmente care 
vorbesc despre alegerea vocației, despre personalitate, despre 
perseverență — probleme care vor fi întotdeauna de o ac
tuală importanță pentru tineretul nostru.

F. ALBU.

Mă adresez tinerilor care 
sînt acum la vîrsta cînd des
coperi lumea și te descoperi, 
nerepetabila vîrstă a tinereții 
și acumulărilor.

Construiești întreaga viață 
o piramidă cu laturi șlefuite 
îndelung, edificiul profesiei 
tale, al personalității tale. în 
tinerețe îi crești baza largă, 
temelia în care zidești tot fe
lul de cunoștințe, cît mai mul
te, din tot ce ține de expe
riența lumii și a ta. Și ajungi 
la o înălțime a vîrstei, a cu
noștințelor, a experienței, a 
sintezelor, un vîrf de la care 
privești apoi spre anii aceștia 
tineri, cuprinzînd rostul lor 
greu și grav. Să poți spune:

își așteaptă turiștii
Cabanele

Note de lector

St. Bănulescu, llie Purcaru
r/C O I O C V

„Colocvii" nu e numai o 
carte de interviuri cu cîteva 
mari personalități. Așa ceva 
s-a mai făcut: „Mărturia u- 
nei generații" de Felix Aderca 
adresa și ea întrebări marilor 
oameni de artă ai epocii 
fixînd atitudinea unui mo
ment de istorie literară și ar
tistică. In „Colocvii** se află 
însă mai mult decît constata
rea și înregistrarea unor opi
nii. Spiritul selectiv, concep
tual îi face pe autori să con
voace la masa discuției cîțiva 
mari dispăruți, angrenîndu-i 
în rețeaua problematicii ac
tuale. Aici reporterul între- 
prinzînd un montaj din ideile 
despre artă ale fiecăruia face 
operație de critic și istoric 
literar. Materialul său de ins
pirație este acum livresc, iar 
măiestria autorilor este de a-l 
face viu, de a-l aduce la zi. 
Imaginarul interviu cu Cara- 
giale subliniază idei contem
porane. Autorii dispun în așa 
fel extrasele incit incisiva 
ironie a scriitorului îndrep
tată împotriva idilismului se- 
mănătorist se umple de aluzii 
la adresa modului simplist al 
unor autori contemporani de 
a imagina țăranul. Făcind din 
prima parte un mic Pantheon 
în care sint adunați Caragia- 
le, Rebreanu, Brîncuși, Biaga. 
se recurge la metoda călines- 
ciană a reportajului reconsti- 
tutiv. Așa cum G. Călinescu 
s-a deplasat la Rășinarii lui 
O. Goga, ori în geografia co
pilăriei lui Creangă — procu- 
rînd din descrierea locurilor 
un nou document istoriei lite
rare, reporterul vizitează Hai
manalele lui Caragiale ori 
Prislopul lui Liviu Rebreanu. 
La fața locului el nu mențio
nează numai peisajul ci face 
sondaje în istorie: caută do
vezi despre oamenii care l-au 
inspirat pe Caragiale sau oa
meni care l-au cunoscut, re- 
compunînd mozaical atmosfe
ra epocii. Acea caragialescă 
„Autobiographia mea sau Un 
voiagiu in timp de 70 de ani" 
care mărturisește un tip cu 
un inconștient mecanism al 
ridicolului ar fi entuzias
mat pe Camil Petrescu prin 
autenticitate. Reportajul din 
Prislopul lui Liviu Rebrea
nu s-ar fi putut numi 
mai sugestiv „Fascinația ar
tei0. Acolo interferența din
tre roman și viața prototi- 
pilor lui ori a urmașilor aces

„dacă aș lua viața de la 
ceput, tot așa aș trăi-o 
seamnă să nu găsești nici 
loc gol, în edificiul construit, 
înseamnă să nu ai a-ți impu
ta nici un ceas pierdut, nici 
un pas făcut la voia întîmplă- 
rii.

Vorbesc tinerilor mei inter

în- 
în-
un

locutori, amintindu-mi întîm- 
plări vechi, cu mult rost, din 
anii mei de ucenicie. Să-ți gă
sești vocația, să perseverezi, 
să muncești și iar să muncești 
— iată cîteva îndemnuri pe 
care vi le adresez, cu acest 
prilej. Convingerea că în do
meniul ales ai să realizezi ceva 
de seamă, că ai să fii util, în 
accepția cea mai înaltă a uti
lității, convingerea aceasta, în 
perioada de învățătură își are 
începutul. Se datorește profe
sorilor tăi, dar ți se datorește 
ție, mai ales...

între amintirile mele păs
trez un loc de seamă învăță
torului Ion Diaconescu, din 
clasele primare, care m-a în
vățat gramatica și limba ro- 
mînească. Lui îi datorez, în 
acel început, atenția și inte
resul pentru limba vorbită de 

tora e atit de puternică next 
neavizatxl n-cr mei pazea 
distinge cit adevăr și cită fic
țiune colportează pmsiopm. 
oameni simpli, rniadn de es 
înșiși și de scmzornl tor. 
cazul liu Const. BrixcMx. m 
apelează la montani Laresc, 
solemn. Din aatocoujesa co
mentate se încheagă pomret-^. 
acestui mare sculptor rooia 
puțin cunoscut ta ceea ce 
îi este specific. Remesun- 
rea lui Blege se face tot 
prin procurarea de docusnenze 
autoconfestonele. Stat repro
duse aid pasaje din ptese 
Anton Pann, din cere E’-ogc 
face «n ecou al propraLor tâei 
despre artă. Tonul evocator cf 
acestor prime jcolocvu" des- 
tăăuâe la cei doi euiori 
mental tradiției și <1 necrăti- 
țh pdrirem et Conztesszaxea 
este nsl dzx conceptele ssme-

de ta Pmsiop <St Bfwn.escx. 
erărind pe serixtoml eere-n 
revendici «ratau aMM. 
Mai puțin reconssxssxxre. max 
puțin de atmosfere, cxr ca a 
dinamică e ideilor ccpcsrextâ 
sint intemurue luate prwt- 
țulor viramce (Arghet CK&- 
tu..= • .7.:-.

Ciocul eseu, Benine> ee r. eetor 
mai tineri (Preda. Bărbia Je- 
beleanu). Adăugaze ta prune
le, noile colocru, detheue "W 
ales esteticii literare, fac dxa 
volum un punct de refe-ruă 
al istoriei literare. Internări
le cu G. Călinescu și AL Phi
lippide sint adevărate teețu 
de estetică pe controversa no
țiunilor irgenuitate — spon
taneitate. inspirație — con
cepție. Cu opiniile lui Eugen 
Barbu, și mai ales. Marin Pre
da, autorii au provocat însă un 
document de istorie și esteti
că literară a cărui valoare în 
perspectiva timpului este ex
cepțională. Cele citeca pagini 
de Marin Preda pun și dezbat 
sintetic nu numai proza auto
rului în ce are foarte intim. 
Rîndurile despre profesiunea 
de scriitor, despre legile po
vestirii, despre imprevizibil 
sau previzibil în oglindirea 
vieții, necesitatea de a sonda 
necunoscutul sufletului ome- 

popor, pentru expresiile care 
adunau înțelepciunea și fru
musețea de-a lungul atitor ge
nerații. Omagiez. deopotrivă, 
memoria profesorilor emi- 
nenți, pe care i-am avut, și a 
celor rămași anonimi care au 
contribuit la formarea mea.

O întîmplare mi-a rezervat 
norocul de a urma cursul me
diu la unul dintre liceele care 
s-a bucurat, generații la rînd. 
de o binemeritată faimă : Li
ceul internat din Iași. Aici 
l-am avut profesor de limbă 
și literatura romînă pe Ga- 
rabet Ibrăileanu. Mi-amintesc 
orele de clasă, „întrecerile" 
pe care le organiza, incurajinrl 
contribuția elevilor săi, la in
terpretarea unei poezii sau a 
unor fragmente literare. Avea 
o metodă poate mai puțin di
dactică, dar nu mai puțin efi
cientă : totdeauna căuta să 
descopere și să încurajeze per
sonalitatea fiecărui tinăr. Ni

DE UCENICIE
ciodată nu punea note în clasă, 
pentru că cea mai adevărata 
notă era cunoașterea fiecăruia 
dintre elevii săi. încrederea 
pe care le-o acorda era un sti
mulent mai mare, mai grăitor 
decît nota în sine. Exigența 
profesorilor noștri se întîlnea 
cu propria noastră exigență, 
cu efortul continuu de autode- 
pășire, în anii aceia ai maxi
mei receptivități în care setea 
de cunoștințe mereu noi, nu 
cunoștea nici opreliștea timpu
lui, nici a sărăciei. Pentru că, 
să nu uitați, voi care învățați 
în cu totul alte condiții decît 
noi, că pe vremea aceea 
„luxul" învățăturii cerea sa
crificii. Mulți dădeam ore de 
meditație, pentru un ban în 
plus cu care puteam să cum
părăm o carte nouă. Cu prețul 
acesta am luat cunoștință de

Completări la „Comorile toamnei
Reporterii
brigăzii 

operele clasicilor noștri, de 
capodoperele literaturii uni
versale. îndemnul de a vă 
pleca la izvorul lor, de a cer
ceta neobosit tezaurul acesta 
de înțelepciune, vi-1 dă tină- 
rul care am fost și eu, în anii 
aceia neasemuiți ai setei de 
cunoaștere. Pe el ascultați-1, 
la orele serii, cînd vă îndeam
nă să mai întîrziați in biblio
teci...

S-a vorbit atît de mult des
pre psihologia elevului inter
nist. intr-o epocă în care viața 
acestuia ascundea multe jig
niri și multe amărăciuni. 
Mi-amintesc complexele pe 
care le aveam noi, bursierii, în 
fața „solvenților", fii de oa
meni bogați, pentru hainele 
noastre din postav aspru, pen
tru accentul mai otova, cu 
care pronunțam, la început, 
cuvintele în limba franceză...

Și totuși, în Liceul internat 
din Iași exista o atmosferă de

lucru, de emulație continuă, o 
seriozitate și o preocupare de 
studiu, din care s-ar putea în
văța mult, care ar putea fi 
luată exemplu și azi de tinerii 
noștri. Acolo, în colectivul in
ternatului, la școala unor e- 
minenți profesori, și-au făcut 
ucenicia camarazii mei de a- 
tunci, deveniți oameni de va
loare în atîtea domenii de ac
tivitate — prof. N. Gh. Lupu. 
Traian Săvulescu, Mihail Jora. 
H. Hulubei, Mihai Ralea...

în școala medie nu se poate 
vorbi de vocație, ci de prefe
rințe. De obicei, la 17—18 ani 
însă, ajungi să știi ce vrei de 
la viață și cît vei fi capabil 
să dai, la rîndul tău, vieții. 
A-ți urmări vocația, înseamnă 
să te construiești, mai întii 
om complex. De aici, necesita
tea de a învăța cît mai mult.
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sa le «dvei tor nu
mai foloase deosebite.

— Dar ceHclți membri si 
brigăzii artistice 
ce jac acum ?

— Ceea ce fac și eu — îmi 
răspunde fata. Se documen- 

ce agitație.

de a acorda atenție egală tu
turor disciplinelor, in anii de 
școală.

Absolvind liceul, aveam sa 
frecventez o vreme două fa
cultăți — Dreptul și Literele, 
între amintirile mele din anii 
de facultate păstrez recunoș
tință profesorului Philippide. 
care avea să-mi determine, în 
continuare, alegerea vocației. 
Acea zgîrcită apreciere făcută 
cindva : „Ai răspuns bine la 
examen și, păcatele mele, te 
pomenești că ajungi filolog !" 
precum și urmărirea îndea
proape. din partea sa. a lucră
rilor mele de început și apoi a 
lucrării de doctorat, mi-au în
tărit eforturile și încrederea 
în mine.

Ani de învățătură, ani în 
care se înscriu și efortul mo
dest al învățătorului meu, Ion 
Diaconescu și cunoștințele te
meinice căpătate în anii liceu
lui și facultății, și amintirea 
unor profesori ca Ibrăileanu, 
XenopoL Philippide. Traian 
Bratu. — profesori de la care 
am primit lecții nu numai de 
literatură și limbă, ci și de 
voință, de înaltă ținută etică, 
de perseverență și fermitate : 
au fost anii de formare a per
sonalității pe care punea atîta 
preț cindva, profesorul Gara- 
bet Ibrăileanu !

Să poți spune o dată : „dacă 
aș lua viața de la capăt, 
tot profesia aceasta mi-aș 
alege-o-, și: „dacă
relua viața de la capăt tot 
astfel aș trăi-o"; să ai a- 
ceastă convingere, în fața oa
menilor. societății înseamnă să 
începi încă dîn anii de școală să 
muncești astfel, incit niciodată 
să nu te rușinezi de tine. Pen
tru că anii de școală, anii ti
nereții, dau greutate bilanțu- 

... ato omului ma
tur. Fă-ți încă de acum, la 
capătul fiecărei zile, un bilanț, 
adăugă neapărat, mîine, cu
noștințele cu care ai rămas 
dator zilei de azi. Și nu socoti 
niciodată că știi destul — ține 
minte — cel care învață, nu 
termină niciodată de învățat.

mi-aș

o capacitate de 1860 de locuri. 
Pentru orientarea turiștilor au 
fost refăcute toate marcajele. 
U.C.F-S.-Hunedoara a luat, de 
■ir—ff, mături pentru re- 
easeaajerea și revizuirea baze
lor sportive (piste, trambuline 
ele.) din apropierea cabanelor.

L AL ROMULUS

Intr-una din sălile de lec
tură ale Institutului politeh

nic din Cluj
Foto: N. STELORIAN

Cvartet enescian
Structural legat de muzica de 

cameră, Enescu s-a dedicat, cu 
pasiune, acestui gen, creațiile 
sale în acest domeniu sintetizînd 
toate atributele artei enesciene.

Socotind formația de cameră 
drept formația cea mai adecvată 
specificului expresiv al cîntecu- 
lui popular romînesc, Enescu a 
elaborat de la Sonatele pentru 
pian pînă la ultimul sau opus — 
Simfonia de cameră — o vastă 
suită de lucrări de cameră care, 
scoțînd la suprafață straturi a-

Discuri noi
dinei ale sensibilității populare, 
pot fi socotite capodopere ale 
genului în muzica veacului nos
tru.

Completînd discografia enes- 
ciană, „Electrecordul“ a difuzat 
zilele acestea imprimarea uneia 
din lucrările fundamentale ale 
muzicianului romîn : Cvartetul de 
coarde în mi bemol major.

Purtînd numărul de opus 22, 
cvartetul este scris în 1920, în 
anul cînd Enescu va finisa .și 
impunătoarea Simfonie a IlI-a.

Patru instrumentiști bucu- 
reșteni (N. Drăgoi, D. Varga, Al. 
Rădulescu și 1. Fotino) reușesc 
să pună în valoare fiecare din 
ideile celor 4 mișcări ale cvar
tetului, în special momentele de 
adinca expresie ale Andantelui.

Ștafeta
cintecului

„Briul pe șase,

La căminul cultural în sala 
de dansuri toți cei 48 de dan-

POȘTA
REDACȚIEI

2 ani. Ne-ați scris că 
absolventă a școlii 

de cultură generală și 
susținut examenul de

IONIȚĂ VALENTINA — 
Calea Armatei Roșii 49 — 
Bistrița :

Educatorii pentru învăță- 
mîntul preșcolar se pregătesc 
în cadrul Institutului pedago
gic de ~ "
sînteți 
medii 
că ați , .. ________ ___
maturitate. în acest caz vă pu
teți înscrie la concursul de ad
mitere în anul universitar 
1965/1966. în apropierea dv. se 
află institutele din orașele 
Tg. Mureș și Cluj.

FROM JEAN — str. Bolinti- 
neanu nr. 9, raionul Tudor 
Vladimirescu — București:

Credem că reluînd obiș
nuința de a scrie ziarului vom 
primi materiale interesante 
despre viața și activitatea e- 
levilor. Tema pe care v-ați 
ales-o, acțiunile inițiate de bi
blioteca Școlii medii din Slo
bozia — este interesantă, dar 
materialul este lipsit de date 
și fapte. Nu-i deajuns să ară- 
tați că biblioteca dispune'1 de 
un număr mare de cărți și ci
titori. Trebuia să vorbiți des
pre modul cum sînt populari
zate noutățile apărute, despre 
acțiunile organizate pentru 
creșterea numărului cititori
lor : simpozioane literare, con- 

satori flăcăi și fete — „rup" 
pămîiUuL Ei fac parte dintr-o 
echipă fruntașă pe regiune, 
îi recunosc pe unii dintre 
dansatori. Dumitru Iordache 
cu Ana, soția sa, Gheorghe 
Nedelcu tot cu soția, Ținea ta 
fel, Ștefan Oprea și încă pe 
mulți alții imilniți ia con
fruntarea talentelor la diferi
te faze ale celui de-cl Vlî-lea 
concurs. Cu sprijinul profe
soarei Ecaterina Cosiache ei 
cm fnoâptf și interpretat ca 
malta ușurință și grație o se
rie de suite de dcxrsri, ertao- 
moe îmbinate eu demente de 
balet, cum cr fi: ^Suita de 
âansuri dm Comești", ^Suita 
de dansuri muntenești*, o altă 
rcxd de ocarsri ee < Hacnn- 
cheat ^Brial pe opc*. JSirba 
*eteio^, JSirba flăcăilor".

ri c^eie. Acum ei re
petă o nani notă penrm sce
na rtfwaaiai cxXtm-cL O nouă 
taHnare • joamtor ^Ftoriei- 
er“ .Jtaer.-. jClopo-
tezal*. ^durgnlețaX", „Ciobă- 
WsT.

A 15-a premieră
într-o altă sală a căminu

lui, membrii formației de tea
tru se află la repetiția gene
rală — fără decor și costu
mație — pentru cea de-a 15-a 
premieră pe care o vor pre
zenta în sat: piesa „Un cin- 

cursuri „Cine știe, cîștigă“ eto. 
Așteptăm un asemenea mate
rial. în general scrieți-ne des
pre tot ceea ce socotiți că este 
interesant și ar folosi citito
rilor.

SOLCAN GAVRIL. — Oto- 
peni, București:

Cursurile absolvite de dum
neavoastră nu echivalează cu 
școala medie de cultură gene
rală, Ca să urmați o facultate 
este necesar să vă completați 
studiile urmînd la fără frec
vență școala medie de cultu
ră generală. în Codul Muncii 
se prevede 'că perioada satis
facerii stagiului militar, se ia 
în considerare la calcularea 
vechimei în muncă dar nu în 
specialitate.

GH. ROMAN — str. Carpați 
nr. 35 Mediaș, PODESCU ION, 
I. F. Nehoiu. regiunea Ploiești:

Lămuririle necesare în legă
tură cu vînzarea în rate a 
motocicletelor precum și a ti
purilor existente le puteți pri
mi de la Serviciul Comercial 
al O.C.L. din orașul dumnea
voastră sau Direcția Comer
cială Regională.

CHIOIBAȘ NICOLAE —
S.M.T. Făcăeni, regiunea Bucu. 
rești :

Ați solicitat sprijinul ziaru
lui în obținerea diplomei care 
să ateste că ați absolvit Școa
la de tractoriști pe care ați ur- 
mat-o între anii 1955—1958.

Secția de învățămînt a Con
siliului Superior al Agricultu
rii ne-a comunicat că din si
tuațiile existente la Centrul 
școlar Poarta Albă rezultă că 
numai 10 tineri au primit 
diplomele deoarece au susținut 
examenul de absolvire.

Dumneavoastră, ca și elevii 
Manea Mihai, Nedelcu Vasile, 
Stroie Vasile, Navrea Aurel, 
Șerban Oprea, Neacșu Stoica, 
Nicu G. Marin, Neagu Ion, 
Nedelcu Gh., Ghiță S. Gheor- 
ghe, Dumitru Emil, nu v-ați 
prezentat la examenul de ab
solvire și ca atare nu puteți 
primi decît adeverință că ați 
urmat școala.

Secția de învățămînt a Con
siliului Superior al Agricultu
rii vă acordă posibilitatea să 
susțineți examenul de absol
vire a școlii la Centrul școlar 
Agricol Cernavodă, în sesiunea 
care va avea loc între 8—21 
iunie 1965, cu condiția să lu
crați în producție.

tec din fluier1* de Paul Eve- 
rac. în rolurile principale : 
operatorul de film Gheorghe 
Comescu, Gheorghe și Ștefan 
Dwttttrescu» Constantin Ri
ch..țeanu, secretarul sfatului 
popular al comunei Comești. 
Reluăm de la ultima replică. 
Intonație mai vie, mai fi
rească.

Regizorii care îl corijează pe 
Comescu ca și pe colegul său 
de alături, sint actorii Anghel 
Bratu și Moț Negoiescu de la 
Teatrul de stat din Ploiești, 
veniți să-i ajute la punerea 
in scenă a noului spectacol. 
Tot cu ajutorul lor au fost 
pregătite spectacolele cu pie
sele „O noapte furtunoasă", 
„îndoiala**, dragoste nu te 
pripi**, bucuroși de oaspeți" 
etc.

Repetă și soliștii vocali, 
Gheorghe Dinu, Gheorghița 
Savu, Gheorghe Niță și alți 
colectiviști ca și recitatorii 
artistici. Nici unul dintre cei 
peste 150 de tineri ciți are sa
tul nu se află in afara muncii 
cultural-educative. Comitetul 
U.TJd., în colaborare cu con
ducerea căminului, depune e 
activitate stăruitoare, conți* 
nuă, pentru ca tinerii să gă* 
sească la cămin condiții priel* 
nice manifestării, priceperii și 
talentului lor.

ION TEOHARIDE
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• Campionatul republican de 

baschet masculin a continuat du
minică cu disputarea jocurilor 
din cadrul etapei a 9-a. La Bucu
rești, în sala Floreasca, Dinamo 
București a întrecut pe Steaua 
București cu 73—72 (39—36). 
Partida a fost interesantă și de 
un bun nivel tehnic. în primul 
sfert de oră, scorul a fost echi
librat, fiecare echipă avînd un 
avantaj minim. Dinamoviștii de
vin apoi mai insistenți și reușesc 
să preia inițiativa mai ales că 
Novacek, comițînd foarte repede 
patru greșeli personale, s-a „fe
rit" pentru a nu fi eliminat. în

Pe scurt

ceputul celei de a doua reprize 
lăsa impresia că dinamoviștii 
vor cîștiga fără prea mari emoții, 
ei avînd tot timpul un avantaj 
de 5—7 puncte. în ultimul mi
nut de joc, însă, din nou incerti-

tudine : scorul era de 71—71. 
Emil Niculescu beneficiază de 
două lovituri libere din care 
transformă numai una și Steaua 
conduce cu 72—71. Dinamo
viștii pornesc la atac și Giurgiu 
înscrie, astfel că ei termină în
vingători cu 73—-72.

cu antrenorul

Dispută pasionantă la coș (Dinamo — Steaua 73—72) 
Foto : EMIL COJOCARU

Antrenorul princi
pal al formației Ra
pid, Valentin Stă- 
nescu, duminica, în 
meciul cu Petrolul, 
l-a înlocuit pe Dan 
Coe cu Macri (care a 
jucat bine). Ce s-a 
întîmplat ? A suferit 
oare peste noapte 
Dan Coe un acci
dent ? Nici vorbă. 
Jucătorul Dan Coe 
a fost sancționat de 
antrenor, de echipă, 
sancțiune aprobata și 
de conducerea clu
bului Rapid, pentru 
că in fața unui meci

care reclama mobili
zarea întregii echipe 
a solicitat un pro
gram „preferențial", 
refuzi nd să îndepli
nească (așa cum a 
înțeles întreaga echi
pă) programul de 
odihnă indicat. Și, 
din păcate, el nu se 
afla la primul act de 
indisciplină.

De aceea, atitudi
nea exigentă a antre
norului Valentin Stă- 
nescu este salutară 
și-ar fi de dorit ca și 
alți antrenori, alte 
cluburi unde se ma-

nifestă asemenea ca
zuri de indisciplină 
să dovedească aceeași 
atitudine intransigen
tă față de comporta
rea nedisciplinată pe 
stadion sau în afara 
stadionului a 
liștilor.

La Ploiești, Rapid 
a cucerit o 
victorie: asupra for
mației Petrolul și a- 
supra concepției unor 
titulari care se cred 
de... neînlocuit. Pen
tru aceasta — toate 
felicitările !

V. R.

fotba-

dublă

® Echipa mas- ,
culină de hand 
bal în 7 Științ (
București a pai 
ticipat la ulti 
mul său turneu 
fulger din R. F. / J 
Germană, evo- 
luînd la Esslingen alături de câ
teva formații valoroase. învin- 
gînd pe rînd echipele Phoenix 
Essen cu 10—5, Goeppingen cu 
9—5 și Esslingen cu 6—3, for
mația bucureșteană a ocupat pri
mul loc cu 6 puncte. Pe locul 
doi s-a clasat Goeppingen cu 3 
puncte.

• într-o teorie 
consacrată fot
balului modern, 
cunoscutul an
trenor Helenio 
Herrera a pro
pus modificarea 
unora din regu
lile jocului de 

fotbal și în special 
ofseidului.

„Acest lucru — consideră Her
rera — va face ca jocul de fot
bal să devină mai rapid și mai 
atrăgător, cîștigînd în spectacu
lozitate". Pentru a dovedi juste
țea teoriei sale, Herrera a pro
pus o întîlnire demonstrativă 
între echipele Atletico Madrid și 
Intemazionale Milano, în care 
regula ofseidului să nu fie apli
cată.

Clubul din Madrid a acceptat 
să participe la acest joc experi
mental care se va desfășura pro
babil la 8 decembrie la Milano. 
Se așteaptă acum aprobarea Fe
derației italiene de fotbal pe 
care Herrera speră să o obțină.

desființarea

După intilnirea de rugbi Rominia - Franța

SĂ NE GÎNDIM
LA VIITOR

Acel plus

Ședința 
permanente

pentru

Comisiei
C. A. E. R.

industria
de petrol și gaze
între 26 și 28 noiembrie a.c. 

a avut loc la București ședin
ța ordinară a Comisiei perma
nente CAER pentru industria 
de petrol și gaze.

La lucrările ședinței au luat 
parte delegații din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. ~ 
Romînă, R. P. Ungară 
U.R.S.S.

în calitate de observatori 
participat reprezentanți 
R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, 
Republicii Cuba și R. D. Viet
nam.

Ședința a ascultat comuni
carea Președintelui privind 
sarcinile care revin Comisiei 
permanente pentru industria 
de petrol și gaze, stabilite de 
către Comitetul Executiv al 
Consiliului.

La ședința Comisiei au fost 
discutate o serie de probleme 
ale colaborării economice și 
tehnico-științifice privind pe
rioada 1966—1970, precum și 
unele materiale ale grupelor 
de lucru ale Comisiei.

Ședința a aprobat planul de 
lucru al Comisiei pe anul 1965.

Lucrările ședinței au decurs 
într-o atmosferă de colaborare 
și înțelegere reciprocă.

P. 
și

au 
ai

Primirea la Consiliul de 
Miniștri a delegației de 
energeticieni americani

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gaston Marin, a 
primit luni după-amiază, la 
Consiliul de Miniștri, delega
ția de energeticieni americani, 
condusă de Walker Cisler, 
președintele Consiliului Com
paniei de electricitate Detroit 
Edison și președinte al Insti
tutului electric Edison, care 
se află în vizită în țara noas
tră.

La primire a fost de față 
Nicolae Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor și ener
giei electrice.

★
La 30 noiembrie 1964, grupul 

de specialiști americani în do
meniul energiei electrice a fost 
primit de către Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

★
Academia Națională de Me

dicină din Paris a acordat 
doctorului M. Popescu-Buzău, 
secretar general al Uniunii 
medicale balcanice, o medalie 
pentru merite deosebite în do
meniul educației sanitare.

★
Acad. Emil Condurachi, se

cretar general al Asociației inter
naționale de studii sud-est euro-

pene, a oferit luni seara, la Casa 
Oamenilor de Știință din Capita
lă, un cocteil în cinstea celor 
peste 30 de savanți din 18 țari 
care participă la Reuniunea de 
lucru a Asociației ce se deschide 
marți dimineața la București.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Academiei R.P. Ro
mîne, ai Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de știință și cultură.

Sosirea unei delegații 
a Uniunii Tineretului Cehoslovac
Duminică a sosit în Capita

lă delegația Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac, condusă de 
tov. Vlastimil Bruha, secre
tar al C.C. al U.T. Cehoslo
vac, care la invitația C.C. al 
U.T.M. va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, oas-

peții au fost întîmpinați de 
tov. Gheorghe Stoica, secre
tar al C.C. al U.T.M., de mem
bri ai biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.M, Au fost, de a- 
semenea, de față membri ai 
ambasadei R. S. Cehoslovace 
la București.

Duminică, reprezentativa de 
rugbi a Franței a reușit 
să-și ia revanșa în confrun

tarea directă cu echipa țării noa
stre, pe care a întrecut-o la un 
scor strîns : 9—6 (deși ultima în
cercare a rugbiștilor francezi este 
discutabilă).

Meciul, în linii mari, a reușit 
să ofere un bun spectacol, în ciu
da unui început de tatonare, de 
expectativă, de ambele părți. N-a 
fost însă un meci orientat pe 
jocul treisferturilor, ci s-a jucat 
cu deosebire pe înaintare. Fran
cezii au anticipat aceasta. însăși 
alcătuirea echipei oaspe dădea de 
înțeles că francezii au venit să 
se „bată" pe înaintare. înaintașii 
reprezentativei noastre au acțio
nat — spre deosebire de adver
sari — cu mai puțină clarviziune 
ca de obicei, au jucat mai pru
dent, mai reținut. Nu și-au impus 
inițiativa, ceea ce ar fi fost fi
resc, acasă mai ales. N-au „sosit 
primii la baloane. Iarăși este a- 
devărat că noi am jucat cu un 
taloner (Ionescu Al.) care nu este 
folosit în mod frecvent pe^ acest 
post și că linia a IlI-a a trăit, de 
fapt, prin M. Rusu, într-o măsură 
prin Demian și mai puțin prin 
Moraru, încă nerestabilit.

Frații Guy și Lilian Cambera
bero, perechea de mijlocași a 
formației oaspe, au evoluat mai 
bine în raport cu perechea noa
stră, Chiriac-Stănescu. Francezii 
au scos mai iute baloanele din 
grămezi (au avut totodată și mai 
multe) și au transmis treisfertu
rilor în fracțiuni de secundă. în 
plus, maniera de a transmite ba
loanele, cu trimiteri lungi, s-a 
dovedit o tactică mai inspirată și, 
implicit, mai eficace.

Oricum însă acest 6—9, deși 
constituie un eșec, el nu trebuie 
să fie un semnal de demobilizare. 
Dimpotrivă, francezii (care au 
adus la București o echipă su
perioară, ca putere de percuție și 
ca vitalitate mai ales, tuturor 
formațiilor care au evoluat în ul
timii ani în partidele directe cu 
noi) au cîștigat greu (lucru de 
altfel mărturisit și de ei).

Noi, învățînd din experiența 
acestui insucces, va trebui să 
participăm la cît mai multe con
fruntări cu adversari de școli cît 
mai diferite, de concepții deose
bite. Aceasta ar fi una din coor
donatele activității noastre vii
toare.

Apoi, echipa. Promovarea în 
lot a unor elemente de mare 
perspectivă, care să aducă un 
suflu nou, un plus de vigoare, nu 
poate fi decît de bun augur na
ționalei romîne. Avem astfel de 
elemente. Trebuie numai să știm 
să le adaptăm la cerințele jocu
rilor internaționale, să cunoască 
(și să aplice) corect și sigur noile 
prevederi ale regulamentului de 
j°c?'

Sînt convins că nu va trebui să 
treacă 6 ani, ca la francezi (de la 
Mais, antrenorii oaspeți tot.. 
caută pentru a avea, din nou o 
echipă redutabilă, care să țină 
în șah și să învingă orice echipă 
de talie continentală, indiferent 
dacă joacă acasă sau în deplasa
re), că vom ști să ne mobilizăm 
toate forțele și să realizăm o echi
pă pe măsura prestigiului cucerit 
de rugbiul romînesc.

înd Wusek, prin- 
tr-un efort de vo
ință care izvorăște 
numai dintr-o mare 
dorință de a învin
ge, a „culcat" ba
lonul, realizînd cea

mai spectaculoasă încercare a 
meciului, tribunele. electriza
te, au izbucnit în aplauze. 
Scorul devenise 6—6. Veni
sem la stadion așteptînd aceste 
momente de fior, și satisfacție, 
și mîndrie. Venisem să consem
năm, obișnuiți fiind, cu literele 
fierbinți ale zmeurilor acel succes 
așteptat al 15-lui romînesc. Ve
nisem... Dar acum „retrospecti
va" ne obligă să n-o facem. Pă
cat. Am fi dorit ca în paharul 
suprasaturat de pilulele de chi
nină ale înfrîngerilor să aducem 
o victorie pe deplin posibilă. 
Căci au fost pe rînd insuccesele 
fotbalului, tenisului, handbalului 
feminin și, indiscutabil de altă 
factură, acest 9—6 cu care — 
duminică, pe gazonul mai bun ca 
oricând, și sub un generos soare 
de toamnă 
rugbi a 
pierzînd 
aduce o 
sacrarea 
juri.

După t___
diu reciproc, în care cele două 
echipe și-au scos „cărțile de vi
zită" elementare (romînii impu- 
nînd prin 
de cetate),

echipa noastră de 
cedat pe teren propriu, 
un meci ce i-ar fi putut 
nouă subliniere în con- 
dobîndită cu alte prile-

primele minute de stu-

Control temeinic

de voință Adunarea de la Casa de cultură
sivități în progresie, pătrunderile 
și lupta pentru metri a „gladia
torilor" acestui joc modem și 
curajos. Timorarea și studiul pre
lungit I’asă, se pare, urme mai 
îndelungi în rîndurile componen- 
ților lotului nostru, cu toate că 
domină teritorial. Așa se și ex
plică de ce acea pătrundere vi
jelioasă a lui Guy Camberabero 
— dar cum, desigur, mai văzu
seră jucătorii noștri — n-a pu
tut fi „interzisă" de cei care (ne- 
deciși) i-au ieșit în întîmpinare. 
Au fost apoi acele momente 
epuizante, acele „reglări de tir" 
ale Iui Penciu, ratate de puțin și, 
în sfîrșit, concretizate în 3 punc
te. Dacă I’-am fi avut pe Penciu 
din zilele bune (deși, minus 
transformările*, a excelat) scorul 
ar fi putut arăta altfel, căci el 
a irosit, mai apoi, copilărește o 
lovitură — a patra — dintr-un 
unghi convenabil și sigur, și din 
apropiere.

Și din nou sîntem conduși în 
urma fructificării în repriza se
cundă de către același Guy Cam-

masivitatea de 
au început, cu

Prof. AUREL BARBU 
antrenor federal

N. DRAGOȘ

O fază de la confruntarea rugbiștilor romini și francezi
Foto: S. SPIREA

berabero, a unui drop-gol de la 
25 metri. Au urmat apoi acele 
10 minute, sau 15 (timpu» curgea 
sufocant peste tribune și în te
ren) de „asediu" din partea echi
pei noastre la buturile franceze. 
Și a fost acea piruietă vînjoasă, 
de zile mari, de ultim efort a 
lui Wusek, care a țișnit parcă 
din palmele noastre doritoare 
de aplauze. Am văzut atunci, 
după acel moment egalizator, 
zîmbetul masiv încurajator al lui 
Demian sau Penciu, sau Preda... 
Dar francezii au știut să iasă in
teligent din acel „seif" țesut cu 
sudoare l!îngă buturile lor de cei 
15 rugbiști romîni și Gachassin, 
țîșnind, a înscris încă trei puncte, 
consemnînd și cifric calitățile mul
tora din coechipierii săi printre 
care Menthillier, Dauga, Grua- 
rin, Crauste, Herrero, Dedieu. 
Repliată tîrziu, în dezacord cu 
ceasul care cronometra impasibil, 
echipei noastre nu-i va mai fi 
readus „zîmbetul" ce mijise la 
un moment dat, nici de lovitura 
executată de Irimescu (de ce nu 
s-a preferat încercarea de a crea 
posibilitatea unui drop-gol ?), 
scorul rămînînd pecetluit de că
tre zvîcnirea iui Gachassin. Cau
zele ? Mai întîi mobilitatea re
dusă în teren, prea rarele cîști- 
guri ale mingii la grămezi și la 
tușă (parcă vrăjiseră adversarii 
mingea de-o cîștigau mereu 1), 
nesiguranța prinderii mingii o- 
vale surprinzătoare la un Viorel 
Moraru, teama de viteză a trei- 
sferturilor noastre, nefolosite de 
altfel, (cîtă deosebire față de vi
teza liniei adverse!) și — a se re
ține — o anumită îmbătrînire a 
echipei noastre. Să nu se uite nici 
lipsa acelui plus de voință la o 
echipă ce ne făcuse altădată do
vada că o posedă. Să încheiem 
aceste rînduri cu părerea de rău 
că eforturile și risipa bărbătească 
de energie nu au cunoscut, da
torită intermitențelor, ezitărilor, 
încununarea dorită de cei 30 000 
de suporteri prezenți în tribune, 
de sutele de mii de suporteri ce 
au urmărit emisiunile de radio 
și televiziune. Și să ne gîndim, 
anticipînd pozitiv, la revanșă, fi
indcă — lăsînd la o parte cele 3 
puncte ce ne-au despărțit de în
vingători — scorul confirmă a- 
propieri și echilibru valoric între 
echipe.

a

IlI-a Conferință de 
spectroscopie

Luni dimineața au început în 
aula Academiei R. P. Romîne lu
crările celei de-a 3-a Conferințe 
de spectroscopie, organizată de 
Academia R. P- Romîne în co
laborare cu Institutul de fizică 
din București și unele ministere 
interesate în această problemă.

Participă membri ai prezidiu
lui Academiei, profesori universi
tari, cercetători din diferite insti
tute, reprezentanți ai unor mi
nistere și întreprinderi din Bucu
rești și din țară. Iau parte, de 
asemenea, delegați ai comisiilor 
de spectroscopie și ai academii
lor din mai multe țări, precum și 
reprezentanți ai unor firme străi
ne, producătoare de aparataj 
spectroscopie.

Lucrările au fost deschise de 
acad. Ilie Murgulescu, președin
tele Academiei, care, după salu
tul adus participanților, a făcut 
o expunere asupra direcțiilor de 
cercetare pe plan mondial, re- 
levînd importanța teoretică și 
practică a cercetărilor din acest 
domeniu.

După primul referat de ansam
blu, prezentat de prof. Ion Agîr- 
biceanu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
participanții la conferință au vi
zitat expoziția de aparatură spec
trală modernă, organizată cu a- 
cest prilej în localul Academiei. 
Firme producătoare din Anglia, 
Italia, Japonia și R. P. Ungară, 
precum și Institutul de fizică 
atomică din țara noastră expun 
aparate științifice, prospecte și 
panouri.

Lucrările conferinței vor dura 
patru zile, timp în care vot fi 
prezentate referate privind apa
ratura spectrală și comunicări 
științifice pe diferite probleme 
de specialitate.

■Ar
Duminică seara a părăsit Ca

pitala tov. Vasile Malinschi, pre
ședintele Băncii de Stat a R. P. 
Romîne, care, la invitația pre
ședintelui Băncii Federale a R.F. 
Germane, va face o vizită în a- 
ceastă țară.

★

Dirijorul Mircea Basarab a 
plecat la Viena, unde va apare 
la pupitrul a ’ ' w 
prezentate de

A

două concerte 
t________ . „Tonkiinsfler-
orchester", în zilele de 6 și 8 
decembrie. Solistul concerte
lor va fi violonistul Ion Voicu. 
în program figurează Rapso
dia romînă de Mircea Basarab, 
Concertul pentru vioară și or
chestră de Ceaikovski și Sim
fonia în re minor de Cesar 
Franck.

(Agerpres)

Pentru îmbunătățirea

predării fizicii $i chimici

Aspect din
La Casa de cultură a stu

denților din Capitală a avut 
loc, luni după-amiază, un mi
ting de protest al studenților 
romîni și străini, care studia
ză în institutele de învățămînt 
superior din București, împo
triva intervenției militare 
străine în Congo.

Cu acest prilej, numeroși 
studenți romîni și străini și-au 
exprimat neliniștea și indigna
rea în legătură cu situația 
care s-a creat în Congo, ca 
urmare a debarcării parașutiș- 
tilor belgieni la Stanleyville, 
cu ajutorul avioanelor ameri
cane. Vorbitorii au subliniat 
că intervenția străină în Con
go reprezintă o încălcare fla
grantă a Cartei O.N.U., a 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țarilor și 
popoarelor coloniale, adoptată

timpul adunării

la cea de-a 15-a sesiune__ _ --------- a
Adunării Generale a O.N.U. 
Ei au arătat că intervenția im
perialistă în Congo constituie 
o sfidare a umței statelor 
africane cara au cerut prin 
intermediul Organizației Uni
tății Africane, încetarea ames
tecului străin în treburile in
terne ale Republicii Congo. 
A1*J -• publică din

au cerut să 
lui Antoine

pe faze și operații
curge fază cu fază procesul de producție, organele C.T.C., laborato
rul constituie prezențe nelipsite.

Ne oprim, de pildă, la laborator, o sală spațioasă dotată cu apa
ratură nouă, din cea mai modernă. Aici s-a adus nu de multă vreme 
un tensiometru electric, un aparat electronic ce determină neregula- 
ritățile firelor pe distanțe scurte șî altele. Cu ajutorul lor se fac zil
nic analize la țesături (rezistență, desime, greutate), la fibre (lungime, 
grad de impuritate și umiditate, torsionare etc.).

Trebuie, de asemenea, amintită o măsură de mare importanță luata 
în întreprindere și care a stimulat mult ?upta pentru calitatea produ
selor. Este vorba de introducerea unui nou sistem de calcul al cali
tății țesăturilor crude. S-au cercetat astfel, rezultatele obținute de 
către marea majoritate a țesătoarelor pe o lungă perioadă de timp și, 
în funcție de acestea, s-a stabilit procentul de cal’itate „extra" dife
rențiat pe fiecare articol. Datorită acestui fapt în 1964 s-au redus 
cupoanele în proporție de 60 la sută față de 1963.

într-o vreme erau deficiențe la vopsirea finetului; în urma vop
sirii apăreau striațiuni. Pentru eliminarea lor s-a găsit un nou colo
rant care asigură o nuanță uniformă și o bună fixare. Pentru îmbu
nătățirea gradului de alb ca și pentru a obține un alb uniform, în 
secția albitorie s-a introdus în rețetele de fierbere sil'icat de sodiu, iar 
la articolele mai pretențioase se folosește o albire mixtă prin două 
procedee. O serie de măsuri s-au luat și în țesătorie în sensul că au 
fost puse la punct aparatele de lamele, niște dispozitive care opresc 
automat mașinile în momentul ruperii firel’or.

în uzina timișoreană se acordă, de asemenea, o mare atenție in
struirii țesătoarelor la locul de muncă, ridicării calificării profesio
nale prin cursuri, schimburi de experiență etc. Toate acestea contri
buie la păstrarea renumelui bun 
duse de cea mai bună calitate.

URMĂRI DIN PAQINA I

al fabricii, la obținerea unor pro-

în pas cu tehnica nouă
relor de capăt de la arcuri — 
aceasta fiind o problemă foar
te importantă din punct de ve
dere al calității.

Necesitatea îmbunătățirii

continue a calității produselor 
noastre impune înainte de 
toate respectarea întocmai a 
disciplinei tehnologice. Noi 
avem foarte mulți tineri har
nici, bine calificați cu care ne 
mîndrim. Este însă cazul ca 
la sectorul arcuri-spirale să se

acorde o atenție deosebită tra
tamentului arcurilor. De ase
menea, la arcurile lame este 
necesară respectarea strictă a 
tehnologiei, respectarea para
metrilor tratamentului arcu
rilor de suspensie pentru au
tocamioane etc.

Temele cursurilor 
le dictează producția
asemenea, cursurile se organizează 
pe schimburi.

Am observat, în discuțiile care 
s-au purtat pînă acum la această 
rubrică a ziarului „Scînteia tinere
tului", că toți cei care au luat cu- 
vîntul au dat o mare atenție a- 
cestui lucru. Ne-am însușit astfel 
experiența bună a altor întreprin
deri.

Și în ceea ce privește lectorii, 
conducerea uzinei a ținut seama 
de experiența cîștigată anul tre
cut. Pînă acum, majoritatea lecto
rilor unui curs — maiștri și ingi
neri — erau recrutați din secția 
respectivă, dar se întîmplau și ca
zuri cînd, în special cadrele ingi
nerești, erau din alte părți mai a- 
les serviciile de concepție ale u- 
zinei. Firește, cunoștințele lor au 
lost necesare cursanților. In anu
mite cazuri lecțiile aveau totuși un 
caracter prea teoretic deoarece to
varășii respectivi nu cunoșteau în 
amănunțime situația din secția 
unde erau lectori. De aceea, anul

căutat ca lectorii să fie 
primul rlnd, din cadru!

acesta s-a 
numiți, In 
personalului tehnico-ingineresc din 
iiecare secție.

Experiența desfășurării cursurilor 
trecute arată că și în ceea ce pri
vește munca noastră, a organiza
ției U.T.M., trebuie să luăm unele 
măsuri.

Frecvența atingea anul trecut In 
medie 80 la sută din numărul ti
nerilor înscriși. Am spus „în me
die", dar noi cunoaștem că în u- 
nele secții aceasta era mult mai 
scăzută.

Prima și cea mai importantă satf 
cină pentru noi este aceea de 
mobilizare a tinerilor la cursuri^.- 
Comitetul U.T.M. pe uzină a avut 
o discuție cu toți membrii birouri
lor și comitetelor organizații!^ 
U.T.M. din secții care răspund d 
resortul producției și calificării, 
dezbătut această problemă și 
stabilit ca în 1964—1965 pârtiei 
parea tinerilor la cursuri să fi 
urmărită îndeaproape. Aceasta în
seamnă în practică un control mai 
riguros, o mai mare răspundere din 
partea organizației U.T.M. Atunci 
cînd un tînăr lipsește de la cursuri, 
să se discute cu el, să se vadă 
motivele pentru care a lipsit și să 
se ia măsuri pentru îndreptarea si
tuației.

Acestea nu sînt, bineînțeles, sin
gurele acțiuni. Prin întreaga sa ac
tivitate desfășurată în direcția 
pregătirii profesionale a tinerilor, 
organizația U.T.M. va urmări efi
ciența cunoștințelor căpătate la 
cursuri, modul în care se aplică 
ele în practică.

Celor de 18 ani
un acoperiș deasupra capu
lui... Voi, oameni tineri, care 
nu cunoașteți acel sentiment 
al singurătății, al izolării, din 
vremurile tinereții încătușate 
de altădată! Și doar tinere
țea, vîrsta anilor magnifici, 
din toate vremurile se cere 
exuberantă, optimistă, veselă, 
plină de vis și poezie. Opt
sprezece ani, ani de vis și 
poezie! Ani frumoși de entu
ziasm și simțire autentică. 
Ani ai iubirii, ani ai visurilor 
celor mai îndrăznețe — vi
suri care se înscriu în aria 

aiului și a tuturor posibili- 
ților de înfăptuire! Fiindcă 
syri au visat ei dintotdea- 

l-tfa, tinerii. Dar altădată le-a 
Ost visul ca un zbor de pa
re cu aripile frînte. Nu era 

imic fantast, nimic utopic, 
ici ireal sau imposibil in a- 

cele vise. Era prea plinul e- 
nergiei, prea plinul anilor ti
neri. Dar ca Icari sortiți pră
bușirii, cu cît le era mai mare 
intensitatea și ardoarea cu 
care se porneau să-și pună 
umărul la carul vieții, cu atît 
mai aspră, mai dură era osti
litatea pe care o întîlneau.

Visau tinerii cu ochii des
chiși, gata să împînzească lu
mea de atîtea daruri cu care 
se simțeau dăruiți. Mulți, ne-

numărați de mulți, cu sutele 
de mii și milioanele se numă
rau acei doriți, înfometați, în
setați de acest prisos de da
ruri, de avînt, putere de mun
că și fantezie creatoare. Dar 
aceștia mulți altădată nu a- 
veau cuvînt.

Din partea orînduirii acelor 
ani, anilor lor tineri nu le ve
nea în intîmpinare nimeni.

Dar și atunci în întuneric 
și asuprire încă veghea o lu
mină care semăna în ei să- 
mînța demnității, a dragostei 
de muncă ț 
de om, a încrederii________
bune, zilele de azi pe care le 
pregăteau cu migală încă de 
atunci.

I

și respectului față I 
^crederii în zile mai |

♦
Cît de departe sînt 

tinerii de azi, acele zile de 
întristată aducere aminte. îna
intea voastră se deschid 
larg toate drumurile. Pășiți 
cu curaj, cu încredere! Invă- 
țați, i 
țuiți munca. Munciți în așa 
fel, incit munca voastră să 
devină un act de creație, de 
elaborare, de fixare în marele 
mers al lumii.

Și cum se cuvine și-i drept 
sa se încheie o scrisoare, în
găduiți-mi, ca acum în prag 
de iarnă, la sărbătorirea 
voastră, a primăverii anilor, 
noi cei mai vîrstnici, dorin- 
du-vă să ajungeți cu bine la 
adînci bătrînețe, să vă urăm 
din toată inima succes ț 
în drumurile și zilele cite aș
teaptă să le străbateți!

iraj, cu încredere! Invă- | 
tnvâțați, invățați! Pre- I

Alături de opinia 
întreaga lume, ei 
fie apărată viața 
Gizenga.

în încheiere, a ___ __
tată o moțiune către secreta
rul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, 
prin care sînt condamnate a- 
ceste acțiuni agresive care 
constituie o provocare serioasă 
la adresa poporului congolez, 
a cauzei păcii și libertății po
poarelor. De asemenea, se cere 
evacuarea din Congo a tuturor 
mercenarilor străini care sînt 
folosiți de reacțiunea internă 
ca unelte în reprimarea luptei 
poporului congolez pentru li
bertate și o viață mai bună.

fost adop-

Societatea de științe fizice și 
chimice din R. P. Romînă or
ganizează periodic consfătuiri 
menite să ducă la îmbunătățirea 
sistemului de predare a discipli
nelor respective în școlile de cul
tură generală ale țării noastre. 
Astfel, în orașele București, Iași, 
Galați, profesori de specialitate 
din diferite regiuni s-au întîlnit 
pentru a discuta unele probleme 
de actualitate, ca predarea în 
școli a structurii atomului, a me
canicii, despre valența elemente
lor în lumina mecanicii cuantice. 
Totodată s-au purtat discuții în 
legătură cu elaborarea noilor 
proiecte de predare a chimiei și 
fizicii în clasele IX—XII.

Numeroși profesori din toate 
regiunile țării au participat re
cent la un larg schimb de expe
riență organizat în cadrul Uni
versității din București. Sub în
drumarea cadrelor didactice uni
versitare, ei au făcut diferite lu
crări de laborator cu aparate mo
derne și au discutat probleme de 
specialitate.

Pînă la sfîrșitul anului, fizi
cienii și chimiștii vor mai parti
cipa la lucrările unei consfătuiri, 
care se va desfășura la Cluj, cu 
tema „Introducerea sistemului 
internațional de 
medii".

măsură în școlile

I
i uram - 
și spor I 
:îte aș- I

în adunarea* generală pe care au ținut-o de curînd, utemiștii 
din clasa a IX-a I a Școlii medii nr. 1 „N. Bălcescu" din Capi
tală au hotărît să întreprindă o largă acțiune de vizitare o 
muzeelor și expozițiilor. Hotărî rea a început să se realizeze. 
Duminică dimineața cei 39 de elevi, împreună cu dirigintele 
clasei, și-au dat întîlnire la Muzeul • ■ ■

romîne.
de istorie a literaturii

Foto: GH. CUCU



DELEGAȚIA
R. P. ROMINE

A PĂRĂSIT TIRANA
TIRANA 30 (Agerpres). — 

La 30 noiembrie, a părăsit Ti
rana, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația de partid și de 
stat a R. P. Romîne, condusă 
de tovarășul Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., care 
a participat la cea de-a 20-a 
aniversare a 
niei.

La plecare 
condusă de 
Alia, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al 
P.M.A., Manush Myftiu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.A., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ab
dul Kelezi, membru al C.C. al 
P.M.A., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și alte 
persoane oficiale. Au fost pre- 
zenți șefii unor misiuni diplo
matice acreditate în R. P. Al
bania și membri ai ambasadei 
R. P. Romîne.

eliberării

delegația 
tovarășii

Alba-

a Jost 
Ramiz

Contraatac al forțelor
răsculaților la Stanleyville

* Noi tulburări in provincia Kwilu

• Chombe a sosit la Paris

în urma retragerii parașutiștilor belgieni din Stanleyvil
le, forțele răsculaților își continuă ofensiva în vederea re
ocupării orașului — relatează agenția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL, adăugind că „numeroase forțe răsculate 
sînt masate în jurul aeroportului, a cărui pierdere ar face 
ca situația (intervenționiștilor — n.r.) să devină disperată". 
Știrile parvenite din Stanleyville menționează că în apropi
erea aeroportului se află un efectiv de aproximativ 1 000 
de răsculați care controlează în întregime această zonă a 
orașului. Agenția A.P. adaugă că forțe răsculate au pă
truns și în zona dintre aeroport și centrul orașului.
In cursul zilei de luni, 

transmite U.P.I., aproximativ 
2 500 de răsculați se găseau 
la periferiile Stanleyville- 
ului exercitînd presiuni asu
pra trupelor guvernamentale 
și forțelor de mercenari care 
încearcă să apere orașul.

în același timp, agenția 
FRANCE PRESSE relatează 
că, potrivit unor știri parve
nite din Leopoldville, noi tul
burări au fost semnalate în

„Vinătcarea de oameni"
Un reportaj din ,,II Giorno" despre 

represiunile împotriva populației 
băștinașe in Stanleyville-ul ocupat

iarul „IL GIOR
NO" a publicat du
minica o corespon
dență din Leopold
ville a trimisului 
său în Congo, An
drea Barbato. „în

Congo, scrie autorul, continuă 
nebunia. Intr-o regiune uriașă se 
desfășoară vînătoarea. de oa
meni. Relatările și mărturiile di
recte îngăduie să se stabilească 
numai o parte de adevăr: orașe
le și satele sînt transformate 'în 
adevărate cimitire. 75 de albi au 
fost uciși, mulți alții au dispărut 
fără urme, insă, alături de ei, 
pe străzile și în casele orașului 
Stanleyville și ale orașului Paulis 
au murit mii de negri, s-ar pu
tea ca numărul lor să fie de 
6 000. Lupta însă continuă. Sate 
sînt cucerite și apoi pierdute din 
nou cucerite și iarăși pierdute, dar 
de data aceasta complet distruse. 
Detașamente de partizani, reor
ganizate în jungle, și care reiau 
din nou lupta urmăresc coloanele 
de ocupanți.

în prezent, ofensiva armatei 
lui Chomte și a mercenarilor a 
început să fie mai lentă și nesi
gură. în urma lor rămîn uriașe 
spații pustii, iar coloanele lor 
controlează numai o parte infimă 
a teritoriului...

Descrierea ultimelor două zile 
din Stanleyville poate oferi o 
imagine asupra faptului că se 
desfășoară asasinate bestiale și 
absurde.

După ce au fost cucerite aero
portul și cartierele de europeni, 
capitala Provinciei de est a ră
mas împărțită în două. Mercena
rii și unitățile regulate nu au 
cutezat să treacă fluviul. Apoi, ei 
au încercat să-l treacă. Tocmai 
aici a început una din cele mai 
orîncene bătălii din istoria aces
tei țări. Pe malul drept nu a 
rămas decît un oraș mort, pără
sit. Pe străzi zac cadavre în 
descompunere. Aici nu sînt luați 
prizonieri. Cei răsculați sau cei 
bănuiți de simpatie față de răs
culați sînt omorîți în cocioabe, 
sînt împușcați pe malul fluviului,

--------•------- -----------

sînt tăiați cu săbiile. In unele 
locuri sînt ucise mai multe fe
mei decit bărbați. Casa tineretu
lui are zidurile pe jumătate dă- 
rîmate. In dulapuri, pe dușumea 
zac trupurile celor uciși. Martorii 
povestesc că au văzut cum prizo
nierii au fost încărcați intr-un 
camion, iar apoi au fost omorîți 
cu grenade de mină...

Coloanele ocupanților înaintea
ză, cotrobăiesc case și drumuri, 
trag asupra oricărei ținte mișcă
toare. Moartea își continuă iure
șul. Se desfășoară un jaf general. 
Ofițerii parașutiștilor și mercena
rilor numesc aceasta „curățire'4.

In încheiere autorul articolului 
scrie: „Cadavrele negrilor nu 
mai pot fi numărate. Poate vor 
trebui arse. Nu se știe din ce di
vizii sau din ce armate fac parte. 
Ura nu are steaguri*.

provincia Kwilu, unde, după 
cum se știe, au mai avut loc 
asemenea tulburări la începu
tul acestui an.

In legătură cu scopul vizitei 
lui Chombe la Paris, agenția 
FRANCE PRESSE menționea
ză că la sosirea sa. primul mi
nistru al guvernului centra) 
congolez a declarat printre al
tele : ,J<u am intenția să cer 
arme Franței. Intenția mea 
este de a mă întîlni cu cele 
mai înalte personalități fran
ceze pentru a avea un schimb 
de vederi în legătură cu pro
blema cea mai importantă ia 
ora actuală" (problema con
goleză — n.r.). El a subliniat 
in continuare că guvernul său 
..respinge rezoluția 
recent de Comisia 
Congo a Organizației 
Africane4*, precum și 
formulate de O.UA. 
cărora „intervenția străină a- 
gravează problema congole
ză".

adoptată 
pentru 

Unității 
criticile 
potrivit

WASHINGTON SO (Agerpres). 
— Un grup de nouă țări africane 
(Dahomey, Guineea, Algeria, 
Kenya, Ghana, Sudan, Somalia, 
Etiopia și Tanzania), au semnat 
luni o scrisoare în care se cere 
convocarea imediata a Consiliu
lui de Securitate pentru a exami
na situația creată în Congo în 
urma intervenției trupelor străine 
la Stanleyville. Șeful delegației 
Nigeriei la Națiunile Unite, Ade- 
bo, a declarat ca se așteaptă ca 
și delegațiile altor 
să semneze această 
dată ce vor primi 
necesare.

fari africane 
scrisoare, in- 
mstrucțiunuc

Londra
Autostradă la 3 500 m altitudi
ne. Ea a fost realizată în munții 
Tian-Șan și unește orașul 
Frunze cu orașul Oș (U.R.S.S.j

Grecia

EXPLOZIE IN TIMPUL
UNUI MITING

Duminică, cu prilejul celei 
de-a 22-a aniversări a aruncării 
în aer în timpul ocupației ger
mane a Greciei 
de cale ferată 
Gorgopotamos, a 
ceastă localitate 
memorativă.

La adunare au asistat ministrul 
adjunct al apărării naționale, Pa- 
pakonstantinu, reprezentînd gu-

a marelui pod 
din localitatea 
avut loc în a- 
o adunare co-

vemul, membri ai Parlamentului 
grec, reprezentanți ai forțelor ar
mate și alte persoane oficiale, cît 
și o mare mulțime. In cursul adu
nării s-a produs o explozie, în 
urma căreia 14 persoane au fost 
ucise și 54 au fost rănite.

Premierul Papandreu a ordonat 
luarea de măsuri grabnice pentru 
acordarea primului ajutor celor 
răniți, cît și efectuarea imediata 
a unei anchete pentru stabilirea 
cauzei exploziei.

Ziarele do luni explică cele în- 
tîmplate prin explozia uneia sau 
chiar a mai multor mine. Potrivi’ 
ziarului „Athinaiki", schijele gă
site în urma exploziei sfi)t al< 
unei mine de fabricație american: 
dintre cele folosite de armat; 
greaca de la 1948 încoace. An 
cheta ordonată va stabili dac; 
este vorba de un accident sau dc 
un atentat.

Comitetul executiv E.D.A. a 
dat publicității o declarație în 
care cere guvernului să clarifice 
cauzele tragediei.

Și unele ziare de centru con
sideră că este vorba de un aten
tat. „Athinaiki" (centru) o califică 
drept o „crimă națională" și scrie

în legătură cu aceasta că „există 
un plan cunoscut al dreptei de a 
crea un climat de anarhie. Dreap
ta are motiv, în prezent, de a 
grăbi aplicarea planurilor ei. Pe 
plan intern, continuă ziarul, este 
iminentă descoperirea scandalu
rilor cu fondurile secrete, iar pe 
plan extern este iminentă discu
tarea problemei cipriote la O.N.U. 
Dreapta și cei ce se găsesc în 
spatele ei au interes să zădărni
cească ambele probleme" con
chide ziarul.

Au stîmit reacții negative și 
declarațiile liderului partidului 
de dreapta, E.R.E., Kanelopulos, 
care a acuzat guvernul că ar 
preda tot mai mult țara anarhiei 
și a făcut guvernul „răspunzător" 
de cele întîmplate duminică,

Premierul Papandreu a respins 
sensul declarațiilor lui Kanelopu
los și a arătat că chestiunea va 
fi discutată marți seara în Par
lament, la inițiativa guvernului. 
Acuzațiile aduse guvernului de 
Kanelopulos sînt criticate de pre
sa de centru și de stînga. „At
hinaiki" scrie că declarația lui 
Kanelopulos nu lasă nici o în
doială unde trebuie căutați vino
vății, dacă se dovedește că este 
intr-adevăr o acțiune criminală 
și adaugă că declarația lui pro
voacă indignare, fiind inaccepta
bilă acuzația că guvernul ar fi 
știut ce avea să se întîmple du
minică.

AL. GHEORGHIU 
corespondentul Agerpres ia Atena

PE SCURT
NEW YORK. — Minis

trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, a 
avut luni la New York o în
trevedere cu secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk. A. A. 
Gromîko a sosit duminică 
seara în Statele Unite în frun
tea delegației sovietice, care va 
participa la cea de-a 19-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

C1UDAD DE MEXICO. — In ca
pitala mexicană au luat slîrșit lu
crările conferinței țărilor latino- 
americane, consacrată creării în 
această regiune a lumii a unei zo
ne denaclearizate.

CAIRO- — La Cairo s-a anun
țat că miniștm afacerilor externe 
ai țărilor arabe se vor întruni Ia 
7 decembrie la New York. unde, 
potrivit ziarului „Al Ahram“. vor 
studia un plan de acțiune comună 
ia ce privește situația din Pales
tina, Oman și Arabia de sud.

PARIS. — La Tours 'Franța) 
a luat sfirșit duminică Festiva
lul internațional al filmului de 
scurt metraj. Marele premiu al 
festivalului a fost acordat regi
zorului american William Kle.n, 
colaborator al Televiziunii fran
ceze, pentru filmul său „Casnic 
cel Mare". Premiul pentru cei 
mai bun fum de tineret a fost 
acordat scurt-metrajului rorm- 
nesc „Naică" de Elisabeia Bos
tan și filmului chinezesc de de
sene animate Aproape".

TOKIO. — Cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comurwi 
din Japonia și-a încheiat luni iu- 
eră rile.

Congresul a ales organele con
ducătoare ale partidului. Preșe
dinte al Comitetului Central ai, 
P.C. din Japonia a fost reoles 
Sanzo Nosaka.

BRUXELLES. — La 29 no- 
iembrie s-au încheiat lucrările 
Congresului al XV-lea al Parti
dului Comunist din Belgia. Con
gresul a ales Comitetul Central 
al Partidului. Ca președinte al 
Partidului a fost reales Emest 
Burnell e.

Plovdiv
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Comentariul zilei

La deschiderea

Clădirea Organizației Națiunilor Unite 
cunoaște din nou animația caracteristica 
sesiunilor. O animație mult mai intensă, 
dacă avem in vedere că azi, la deschi
derea celei de a 19-a sesiuni a Adunării 
Generale, numărul membrilor ON.U. este 
de peste două ori mai mare decit numă
rul celor ce au participat la prima se
siune a acesiiu mare iorum internațional. 
.Cutia de chibrituri" — marea clădire de 

Aj de etaje construita din beton, oțel și 
sticlă albastră, a devenit neîncăpătoare 
pentru cele 112 delegații.

Pe ordinea de zi a actualei sesiuni sînt 
înscrise 92 de puncte, cuprinzînd însem
nate și variate probleme ale vieții inter
naționale.

In centrul atenției se va situa din nou, 
ca problemă cheie, dezarmarea sub mul
tiplele ei aspecte. Va ii ostiei dezbătută 
prob.ema colaborării internaționale în do
meniul iolo&ini în scopuri pașnice a spa- 
:.uki2 cosmic, convocarea unei conierințe 
cu privire la interzicerea folosirii armei 
nucleare ș: termonucleare, problema folo
sirii în scopuri pașnice a mijloacelor care 
s-ar elibera In urma dezarmării. Urmează, 
de asemenea, să fie examinat raportul co- 
m: teiului celor 18 state pentru dezarmare.

Multe puncte de pe ordinea de zi sînt 
legate ce problema lichidării definitive a 
sistemului colonial. Necesitatea de a se 
ua hotâzlrt ferme In acest sens e ilus

trată de bumpi faptul că, între sesiunile 
O.NX\ na o dată a fost nevoie de convo
carea Consiltulur de Securitate pentru a 
esc" •-■q situai ii Încordate create de colo-

sesiunii O.N.U

SedJul Națiunilor Unite de pe Est Rivei 
din New York

în diferite teritorii. In acest do
pe ordinea de zi a sesiunii iigu-

nialiști 
meniu, r. _____
rează, printre altele, situația din Africa 
de sud-est, din Oman, politica de apart
heid a guvernului R.S.A. In discutarea 
acestor probleme se va examina îndepli
nirea Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor colo
niale și înlăturarea rasismului.

Cea de-a 19-a sesiune se va ocupa, de 
asemenea, de problema obținerii de către 
tinerele state din Asia și Africa a unei in
dependențe economice reale, de proble
ma sprijinirii năzuințelor țărilor în curs 
de dezvoltare spre făurirea unei economii 
prospere. Conferința Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, care a avut loc 
în primăvara acestui an la Geneva, a 
adoptat o serie de recomandări izvorîte 
din necesitatea lichidării actualei discre
panțe economice dintre țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare. Pro
punerile și recomandările 
rințe vor forma obiectul

acestei confe- 
unei largi dez-

bateri în vederea transpunerii lor în prac
tică. Totodată, vor mai fi examinate ra
portul Comitetului O.N.U. pentru dezvol
tarea industrială a țărilor în curs de dez
voltare și raportul' secretarului general U 
Thant privind suveranitatea asupra resur
selor naturale.

îmbunătățirea activității O.N.U. pre
ocupă, de asemenea, multe delegații și la 
actuala sesiune. însuși principiul larg re
cunoscut al universalității O.N.U. cere 
restabilirea imediată a drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze în marea organiza
ție internațională unde locul ei continuă 
să fie ocupat de reprezentantul clicii 
ciankaișiste.

Problemele aflate pe agenda actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. sînt, 
după cum se vede, complexe și impor
tante.

Consecventă ideilor care călăuzesc po
litica sa externă, Republica Populară Ro- 
mînă participă și Ia această sesiune ani
mată de dorința de a-și aduce contribuția 
la găsirea, prin eforturi comune, a unor 
soluții constructive pe drumul destinderii, 
al păcii și cooperării mondiale.

Printre inițiativele țării noastre menite 
să favorizeze destinderea și înfăptuirea 
dezarmării se numără cunoscuta propu
nere privind transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii, fără arme nucleare, pre
cum și propunerea, reînscrisă pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni: „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii relații
lor de bună vecinătate între state euro
pene aparținînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite". în grupul problemelor în
scrise pe agenda sesiunii, privind colabo
rarea între popoare în vederea asigurării 
păcii și progresului civilizației, un loc im
portant îl ocupă dezbaterea proiectului cj 
declarație propus de R. P. Romînă în legă
tură cu promovarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare.

Actuala sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. este chemată să-și aducă, prin 
hotărîrile pe care le va adopta, un aport 
constructiv la promovarea metodei trata
tivelor, la consolidarea păcii în lume. Opi
nia publică mondială este în drept să so
licite celei de-a 19-a sesiuni o contribuție 
substanțială la efectuarea unor noi pași 
în abordarea șî soluționarea problemelor 
majore ale vieții internaționale.

Piața Comună Africa luptă pentru

EM. RUCĂR

de compromis?
PARIS 30 — Corespondentul 

Azrrpre*. George DascaL trans-

Săptămîna de intense tratative
I ăptămîna aceasta a 

început la Londra 
sub auspicii oare
cum mai liniștitoa- 
re. Pe de o parte, 

’ presa vorbește des 
pre „convalescența"

lirei sterline. După perioada de 
dramatism al bursei și de intensă 
solicitare a atenției pentru pro
blemele economico-financiare, ac
tualmente lucrurile au intrat — 
temporar, spun unii — pe un fă
gaș mai bun. Presa engleză din 
ultimele zile susține că momentul 
culminant a fost depășit și că 
acum depinde în cea mai mare 
măsură de eforturile guvernului 
Wilson să pună la adăpost lira 
sterlină de noi zguduiri. Reme
diul însă este văzut nu în noi 
acțiuni de ordin excepțional, ci 
într-o politică economică de sta
bilizare pe termen lung care să 
reducă sau să lichideze chiar im
pasul în care economia britanică 
continuă să se afle. Astfel, SUN
DAY CITIZEN" scrie că „peri
colul real împotriva lirei sterline 
se află în declinul puterii sale in
dustriale... Progrese reale printr-o 
mobilizare a resurselor și capaci
tăților poporului englez depind a- 
cum de planurile guvernamentale 
pentru creșterea exporturilor, a- 
meliorarea și eficacitatea indu
striei, reducerea importurilor, a- 
meliorarea securității sociale și o 
încredere sporită intr-o politică a 
veniturilor".

Pe de altă parte, este tot mai 
mult implicată eventualitatea li
nei reduceri a cheltuielilor mili
tare ca un instrument eficient 
pentru stabilizarea situației eco
nomice. Acesta este domeniul pe 
care „OBSERVER" îl caracteri
zează ca fiind „moștenirea situa
ției economice conservatoare" 
în mod concret, se vorbește des
chis că pe lîngă reducerile sem
nalate anterior la capitolul unor 
cheltuieli în scopuri militare, gu
vernul britanic va lua în consi-

derare o „reducere substanțială” 
a efectivelor militare ale armatei 
britanice din Germania. în cercu
rile politice londoneze eventuali
tatea este dată ca certă. Deocam
dată, oficialitățile engleze au de
clarat că nu există nici un pian 
privind reducerea efectivelor bri
tanice din Germania occidentală. 
Se spune că în cadrul conferin
ței de la Chequers consilierii pri
mului ministru au preconizat a- 
ceastă măsură care însă nu poate 
deveni publică pînă cînd nu va f. 
supusă spre aprobare conferinței 
consiliului N.A.T.O. care va avea 
loc la mijlocul acestei luni la 
Paris. Ce ar reprezenta această 
măsură din punct de vedere fi
nanciar ? Armata britanică din 
Germania occidentală se cifrează 
la peste 50 000 de soldați. între
ținerea lor se ridică la aproxima
tiv 90 milioane lire, în devize 
străine. Corespondentul agenției 
..FRANCE PRESSE" din Londra 
scria în legătură cu aceasta ur
mătoarele : „în fața imposibilită
ții practice de a realiza economii 
rapide în alte regiuni ale globu
lui, și mai ales în Orientul Mijlo
ciu și în Asia de sud-est, guver- noaste doar un singur el
nul nu are altă alternativă Mit ptecis al planului englez :
armata de pe Rin".

Dincolo de problemele finan
ciare, săptămîna aceasta apare î 
perspectivă observatorilor cu 
săptămînă de intense discuții pc 
litice. La Londra a sosit subfce 
cretarul de stat american Georjg 
Ball, iar la sfîrșitul săptămînii, & 
Washington, se va afla primu 
ministru Harold Wilson, care vi 
începe mult-așteptatele tratative 
cu președintele Johnson. După 
cum se știe, în discuție se află 
aceeași problemă, și anume înar
marea nucleară a pactului 
N.A.T.O. preconizată de ameri
cani. Planul britanic continuă să 
rămînă de domeniul speculațiilor, 
dar corespondenții au notat încă 
de pe acum faptul că Ia Londra 
nu se mai vorbește despre

..F.N.M- (Forța Nucleară Multi
laterală), ci despre „F.NA.“ (For
ța Nucleară Atlantică). Nu este 
vorba despre o disputa lingvisti
că, ci despre orientarea politicii 
britanice in legătură cu pro
iectul american. Se pare că 
vizita lui Ball a fost determinată 
de faptul că nici pînă acum „la 
Washington nu există o idee 
prea precisă în legătură cu crea
rea unei forțe nucleare atlantice, 
despre care se vorbește în An
glia* („FRANCE PRESSE"). Dar 
comentatorii englezi se îndoiesc 
că Ball va obține în discuțiile 
sale de la Londra amănunte în 
acest domeniu pe care, probabil, 
Wilson le păstrează pentru între
vederile cu șeful Administrației 
americane. Deocamdată, primele 
reacții londoneze sînt axate pe 
linia că înfăptuirea planului en
glez presupune „un proces lung 
și continuu" care se va cristaliza 
într-un lanț de întrevederi bilate
rale și multilaterale.

Comentînd vizita lui Ball, a- 
celași corespondent al agenției 

FRANCE PRESSE" arăta că 
omul politic american poate cu- 

doar un singur element 
. - 2 /- ' ' ./ : „Dl.
Y/ilson a arătat clar că guvernul 
'tău'se opune multiplicării «dege- 

elor pe buton» și în mod special, 
■prezenței ((degetului german»". 
î al doilea element al planului 
itanic este, se pare, opoziția 
ă de un sistem de vot majori- 
. Fiecare țară membră în vii- 

area forță nucleară atlantică 
ț,trebuie să dispună de dreptul 
său de veto". De aci concluzia 
observatorilor politici că vizita 
lui George Ball nu va aduce prea 
multe elemente noi în climatul 
americano-englez.

Astfel, săptămîna politică la 
Londra este apreciată ca una din 
cele mai importante de la venirea 
la putere a noului guvern labu
rist.

P. S.

BruxeUes stau în momentul de 
față două probleme: în primul 
rind cc compensații financiare 
«e vw acorda agricultorilor vest- 
germarri în schimbul reducerii 
prețului cerealelor lor, și în al 
doilea rînd, cine va plăti aceste 
compensații. Se știe că agriculto
rii vest-germani pretind despă
gubiri evaluate la 1100 000 000 
mărci. Compensația ar urma să 
fie plătită din fondurile comune 
ale Pieței comune, cu alte cu
vinte o bună parte din aceasta 
sumă, în ultimă instanță — tot 
de către Franța. Comisia Pieții 
Comune acceptă să plătească nu
mai 560 milioane mărci, din cele 
800 milioane mărci cerute de 
guvernul de la Bonn.

Majoritatea comentatorilor, 
fără a contesta dificultatea ob
stacolelor, cred că există oare- 
cari șanse de progres în cadrul 
negocierilor.

★
Luni a avut loc la Bonn, sub 

președinția cancelarului Ludwig 
Erhard, o reuniune a șefilor de
partamentelor economice din ca
binetul vest-german a? cărui scop 
a fost soluționarea tuturor pro
blemelor legate de egalizarea pre
țurilor la cereale și discutarea pe 
marginea subvențiilor cerute de 
agricultorii vest-germani, drept 
compensații pentru acceptarea 
reducerii prețurilor la cereale.

cum relatează corespon- 
din Bonn al agenției 

France Presse, citind surse dem
ne de încredere, se crede că în 
timpul reuniunii, care, a durat 
aproximativ trei ore, ar fi fost 
realizat un acord în legătură cu 
prețul cerealelor și că ar fi fost 
date instrucțiuni clare delegației 
R.F.G. care urmează sa participe 
ia Consiliu? ministerial al Pieței 
comune de la Bruxelles.

In legătură cu hotărîrile adop
tate în cadrul cabinetului și cu 
instrucțiunile date delegației 
vest-germane, nu s-a dat publi
cității nici o declarație. Se con
sideră totuși, că în timpul dez- 
bateriî'or, reprezentanții Uniunii 
agricultorilor au propus ca noul 
preț să fie eventual situat între 
prețul vest-german actual care 
este cel mai ridicat din Piața 
comună și cel preconizat în pla
nul Mansholt, care este aproxi
mativ o medie între cel francez 
și cel vest-german.

I

Republica Mali. Lecție practică la una din școlile profesionale

VIZITA DELEGAȚIEI
R.S. CEHOSLOVACE

IN U. R. S. S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). 

—- La invitația C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și guvernului so
vietic, la 30 noiembrie a sosit 
la Moscova într-o vizită ofi
cială de prietenie o delegație 
de partid și de stat a R. S. 
Cehoslovace, condusă de A. 
Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace.

După sosire, delegația de 
partid și de stat cehoslovacă 
a făcut vizite lui Leonid Brej- 
nev și Alexei Kosîghin.

In Palatul Mare al Kremli
nului a fost oferită o recepție 
în cinstea delegației de partid 
și de stat a R. S. Cehoslovace.

n fiecare an, ziua 
de 1 decembrie 
este marcată ca zi 
de faptă pentru 
eliberarea Africii de 
sub dominația colo
nialismului.

în ultimii ani, în Africa s-au 
petrecut schimbări însemnate. De 
unde înainte de cel de al doilea 
război mondial pe continentul 
african existau doar 3 state in
dependente, în prezent numărul 
lor se apropie de 40.

Cu toate acestea pe harta Afri
cii mai continuă să existe puncte 
negre. Iată de ce lupta anticolo
nialistă a popoarelor africane nu 
s-a terminat, ci dimpotrivă, con
tinuă și se intensifică. Popoarele 
din Angola, Guineea zisă portu
gheză, Mozambic, duc o luptă 
liotărîtă pentru eliberarea lor de 
sub dominația colonialiștilor por
tughezi. O amptoare deosebită a 
luat rezistența populației de cu
loare din Republica Sud-Africană 
împotriva politicii de apartheid 
a guvernului Verwoerd. In Rho
desia de sud populația băștinașă 
se opune cu hotărîre intenției 
actualului guvern al lui Ian 
Smith de a transforma acest te
ritoriu într-un nou stat rasist de 
tipul Republicii Sud-Africane. 
Mișcarea de eliberare se intensi
fică și în alte teritorii care se 
mai află încă sub stăpînirea co
lonială.

Lupta africanilor pentru liber
tate și independență națională 
nu se limitează însă numai Ia 
popoarele ce nu și-au dobîndit 
încă independența. Ea cuprinde 
și lupta dusă de noile state in
dependente împotriva încercări
lor colonialiștilor de a-și menține 
fjrivilegiîle în Africa recurgînd 
a metodele neocolonialismului. 
în această privință edificator 
este exemplul Congoului. Drama

poporului congofez ilustrează 
elocvent metodele folosite de pu
terile colonialiste pentru menți
nerea pozițiilor sau acapararea 
de noi poziții în țările care și-au 
proclamat independența.

Majoritatea țărilor Africii care 
și-au dobîndit de curînd inde
pendența, manifestă o dorință 
tot mai accentuată de a-și întări 
reciproc legăturile și cooperarea. 
Anul trecut, cu prilejul conferin
ței la nivel înalt de la Addis 
Abeba a fost creată Organizația 
Unității Africane (O.U.A.) care 
și-a propus, printre altefe, să ac
ționeze pentru înlăturarea ulti
milor piloni ai colonialismului 
din Africa, împotriva neocolonia- 
lismului, pentru lichidarea baze
lor militare străine, pentru trans
formarea continentului într-o zo
nă a păcii, lipsită de arma nu
cleară.

Victoriile luptei de eliberare 
sînt indisolubil legate de modifi
carea raportului de forțe în fa
voarea socialismului și păcii. 
Formarea sistemului mondial so
cialist a contribuit în mod hotă- 
rîtor Ia schimbarea calitativă 
care s-a produs în desfășurarea 
mișcării de eliberare națională. 
.... VV.» X* WJ.klllul 3 SiStdnulUl

dezvoltarea
întărirea continuă 
mondial socialist, 
mișcării muncitorești din metro
pole și din celelalte țări capita
liste creează condiții tot mai favo
rabile luptei anticolonialiste a 
popoarelor asuprite, lichidării 
definitive a dominației coloniale 
sub toate formele.

Poporul romîn, tineretul nos
tru, reafirmîndu-și solidaritatea 
cu nobila cauză a popoarelor 
africane își exprimă convingerea 
că acestea vor obține noi vic
torii în lupta pentru libertatea 
deplină a Africii.
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