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Schimbul de mîine 
se pregătește

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
tineretului
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Sărbătoarea majoratului
Tinerii unui
oraș
roșele fără arhivă 
nu mai constituie o 
noutate pentru cel 
care privește harta 
țârii tn ultimii 20 
de ani. Pe cei care
la așezarea prime

lor cărămizi erau de-o șchioapă 
ii vezi acum trecind spre școli 
sau uzine cu o anumită gravii j- 
te, specifică acestor tineri de ÎS 
ani din Lucăcești, orașul petro
liștilor de pe Valea Tretușului.

Tinerii unui asemenea orzș 
cum este Lucăcești, își sărbăto
resc majoratul la capătul ur.ui 
an care pentru ei înseamnă ulti
mul de studiu, sau primul de 
producție, prilej de relevare a 
bilanțului, scurt, dar nu lmeit de 
importante realizări ale lor, ale 
celor aflați in pragul maturității.

Pentru cîteva ore sala de fes
tivități a clubului a devenit locul 
unei emoționante întîlniri între 
tinerii vîrstei de aur și tovarășii 
lor de muncă, colegi, părinți, 
veniți să-i felicite, să le transmi
tă dragostea, atenția și prețuirea 
lor. Iată-l pe Crist ea PaveL pen
tru care repararea unui compli
cat motor de sondă (ceea ce pre
supune o calificare deoscbr.ă 
este un lucru obișnuit, pe cole
gul său, mecanicul Radu Con
stantin, a cărui față îmbujorată 
trădează emoția acestor clipe de 
neuitat, pe Acat rinei Marcu, 
pentru care montajul celor mai 
pretențioase aparate nu mai este 
o problemă, pe sondorii Zarate 
Mihai și Grosu Nicolae, oameni 
cu care brigada se mîndrește. 
Blaj Ion și Dascălu Vasile, en- 
dențiați lună de lună, „pasionați 
să descopere ceva nou în extrac
ția țițeiului' (cum mărturisește 
sincer și fără umbră de laudă 
unul dintre ei). Acum ascultă 
cuvintele calde adresate de pre
ședintele sfatului popular raional 
Moinești, Gheorghe Unguru, lor, 
celor aflați la vîrsta cînd între
bărilor li se dau răspunsuri pre
cise, cînd certitudinea ia load 
acelui îndoielnic „știu eu ?“ (ui
tat de altfel din anii copilăriei).

........... cei sărbătoriți, 
plini de

Și mulți dintre 
în fața microfonului, 
siguranță își rostesc gîndurile, 
dorințele. „Noi cei de la școala 
profesionala petrol-chimie — 
spune Călin Ion, elev Tn anul al 
IlI-lea, sîntem hotăriți să deve-

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romine

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii So

vietice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R:S.S., Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., în numele întregului popor sovietic, ex
primă Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne și întregului popor frate romîn calde mulțumiri 
pentru felicitările cordiale și bunele urări transmise cu prilejul 
celei de-a 47-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Vă sîntem profund recunoscători, dragi tovarăși, pentru 
înalta apreciere a succeselor și realizărilor poporului sovietic 
în construcția comunistă, în lupta pentru pace și preîntîmpi- 
narea unui nou război mondial. Oamenii sovietici împărtășesc 
pe deplin convingerea dv. că dezvoltarea continuă a prieteniei 
frățești și colaborării multilaterale dintre țările și partidele 
noastre răspunde intereselor ambelor popoare, reprezintă o 
contribuție importantă la întărirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste șt muncitorești internaționale, pe baza 
marxism-leninismului și a internaționalismului proletar.

Oamenii sovietici se bucură în mod sincer de succesele re
marcabile obținute, în cei douăzeci de ani de existență a Romî- 
niei libere, de către harnicul popor romîn sub conducerea Par- 

și mari victorii în 
pace

tidului Muncitoresc Romin și îi urează noi 
construcția socialismului, în lupta pentru 
între popoare.

Ionila Maria anul II R 1 
zugravi-vopsitori (Grfapul 
școlar profesional de con- 
strucții-montaj București) 
este o elevă „de 9 și 10“ 
cum i se spune In școală. 
Pasiunea pentru meseria 
aleasă îi călăuzește pașii 
în întreaga activitate, la 

școală și pe șantier

Foto: I. CUCU
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4 sectoare fruntașeX. ADAM

Dar celelalte?
• W.32C tone cărbune peste plan

București

nd «ef al

500 de

Ing. ANDREI SZUSZER
— sectorul IV A:

Ing. ION IȘVANTT
— sectorul III:

a XI-a

Brigada

transmite

La mina Lupeni

• Se putea mai mult? Da!

și prietenie

L.
A. __ _______

A. KOSIGHIN

BREJNEV 
MIKOIAN

Moscova, Kremlin, 30 noiembrie 1964

Succese in întrecerea
BAIA MARE Ide la «tri

dentul nostrui. — Uzina -1 Mas* 
din Baia Mare șt-a realizat sarci
nile de plan pe anul 1964 cu 44 
de zile înainte de termen- Mun
citorii. tehnicienii fi inginerii dc 
aici și-au pus in centrul atrațiri 
încă de la începutul anulai, per
fecționarea și modernizarea pro
cesului de producție, creșterea 
indicelui de utilizare a agregate
lor. In secția convertizoare, de 
pildă, a crescut capacitatea de 
utilizare a cuptoarelor de la 19 la 
25 tone mată pe metru cub în 
24 de ore. Cea mai mare parte 
a sporului de producție s-a obți
nut pe seama creșterii producti
vității muncii, 106 la sută față 
de cea planificată. Totodată ran
damentul de extracție a metalelor 
este sporit in această perioadă cu 
4,3 la sută. Prin numeroasele 
măsuri tehnico-organizatorice a- 
pl>ate la uzina ,.l Mai‘ s-a ur-

la mina Lupeni exact în 
tovarășului director, in
ie Se discuta despre si- 
a angajamentelor luate 

se stabileau măsuri opera
sa u altul, in care treburile nu

. Am profitat de acest prilej și ne-am 
eHor de fată cu întrebarea :
vd ailati cu îndeplinirea ang a ja

pe acett an 
wawi diferite care permit — după 
— șl concluzii diferite.

lată deci un tablou general 
optimist. Dar chiar tovarășul 
director ne-a îndemnat să pricim 
situația mai in amănunt, să stăm 
de vorbă cu fiecare șef de sec
tor in porte, pentru că, pină la 
îndeplinirea angajamentului a- 
n-Ad, mai rinf de realizat 6000 
tone.

-Am realizat peste plan 27 000 
de tone de cărbune. Cum am ob
ținut aceste succese ? Am avut 
în permanență în funcțiune 
patru abataje frontale cu armare 
metalică ; am asigurat terminarea 
la timp a lucrărilor de pregă
tire ; am omogenizat brigăzile

din punct de vedere al calificării 
mineri'.'or, și le-am specializat 
pe genuri de lucrări.

Am amintit cîteva măsuri care 
au contribuit la obținerea a- 
cestor succese, dar factorul prin
cipal a fost munca perseverentă 
a oamenilor. Remarc, în această 
privință, în mod deosebit, bri
gada condusă de tovarășul Pe
tre Constantin, care a realizat 
peste plan mai bine de 5 700 
tone de cărbune. O altă brigadă, 
cea condusă de Sabin Gioancă, 
în care lucrează aproape numai 
tineri, a extras peste plan 4 600 
tone cărbune".

Așadar, prin străduința unui 
singur sector, angajdmentul anu
al al minei ar fi putut sa fie 
depășit la ora actuală. Celorlalte 
sectoare nu li s-ar fi cerut decît I 
să-și realizeze planul. Numai că...

„Rezultatele obținute de secto
rul nostru nu sînt pe măsura aș
teptărilor. Fată de angajamentul 
anual, de 1000 tone cărbune 
peste plan, sectorul are în pre
zent un minus de 7 000 de tone. 
Și asta din cauza condițiilor tec
tonice deosebite pe care noi nu 
le-am putut prevedea. Acum,

M. CARANFIL 
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a TV-a)



NOTE DE LECTOR

II iMtetâ ragmentar, cerce
ii jHi! țările Iui Matei
I iBRW Călinescu sînt cu-

£9 noscute cititorilor
jEK || din Gazeta literară
mmllllll (studiul referitor la

Motivul „Epigoni
lor") ; apărute acum în volum, 
aceste studii se grupează în 
Jurul uneia dintre problemele 
esențiale pentru înțelegerea 
creației eminesciene, aceea a 
titanului, a geniului și a rela
țiilor dintre cele două simbo
luri care domină poezia sa. 
Pornind de la faptul permanen
ței acestor două simboluri în 
poezia lui Eminescu, cercetă
torul urmărește înțelesurile 
succesive pe care acestea le 
capătă in diferite etape si se 
oprește asupra unor momente 
«emnificative pentru conceptul 
eminescian de titan si geniu, 
îndepărtind interpretările de 
sursă maioresciană ale ataraxiei 
poetului, ale pasivității și in
diferenței sale în fata proble
melor sociale concrete, autorul 
dovedește (pe linia unor fruc
tuoase cercetări ale lui G. Că
linescu, T. Vianu. G. Ibrăilea- 
nu etc.) esența polemică a tita
nului din poezia lui Eminescu 
— simbol al răzvrătirii și al 
geniului — simbol al resignării 
pe plan filozofic (și nid acolo 
Întotdeauna) — nicidecum pe 
plan etic sau social încă din 
poeziile din tinerețe, simbolul 
titanului apare (adesea sub în-

fățișarea de demon, accepție 
romantică de altfel răspîndită) 
ca exponent al revoltei Justi
țiare, sociale și al inadaptării. 
Tema romantică a demonului, 
a titanului răzvrătit se continuă 
la Eminescu în tema geniului 
prin „procesul de interiorizare

puțin valabilă, căci între cele 
două teme există o continuitate 
evidentă și considerarea lor re
ciprocă este nu în puține ca
zuri revelatoare.

I se poate însă reproșa lui 
Matei Călinescu tratarea unila
terală într-o oarecare măsură 
a raporturilor dintre titan și 
geniu, înțelese numai ca for
me corelate, continui ale ina
daptării eminesciene ; există 
între aceste simboluri și deose
biri de structură, chiar dacă

pildă, și geniul resemnat- fim 
Glossă e mai mult decît o deo
sebire de reflectare, de intelec- 
tualizare a experienței ajunsă 
ia maturitate, așa cum lasă să 
se înțeleagă, sfîrșitul capitolu
lui Evoluția motivului titanic 
în poezia eminesciană.

Cheia acestei dezbateri se 
află în capitolul Participare sau 
ataraxie ?, punct nodal al vo
lumului, care fixează coordo
natele atitudinii poetului în 
fața marilor probleme ale exis

Matei Călinescu:

„Titanul și geniul 

în poezia lui Eminescu"
și inteiectuafizaie a titanismu- 
lui , adică prin îmbogățirea cu 
noi lecturi de natură intelec
tuală, reflexivă a caracterului 
titanic. Desigur că acest pro
ces nu poate fi fixat in crono
logie 5: nic su are xm unic 

ferindu-se in diferite perioade. 
Observația insă nu rămine mai

n-ar fi decât să considerăm 
formele multiple ce manifesta
re ale titanului, opus geniului 
care e caracterizat tocmai pnn- 
tr-o renovare filozofică, des» 
nu mai putin critică. Insă tita
nul și geniul î.tmg uneori si 
reprezentări ale unor coocepfii 
aplicate antincszx.; intre tita- 
fîctuI cm Junii corupțî. ce

tentei si adevăratului report in
tre pesimism și optimism în 
opera sa- Masca, aparent rece 
și obiectivă a geniului, ascunde 
Ia Eminescu o „contemplare 
critică* a cărei esență implică 
pertioperea poetului !a con
damnarea nedreptăților unei 
lumi meschine. Refuzul său de 
a cobori pe scena lumii. în-

țSeranur âS. a rămîne spectator 
rece la comedia pe care o joa
că ignoranții și mișeii izvorăște 
din conștiința că eforturile sale 
izolate ar fi inutile. „Răceala 
— arată autorul — e de fapt un 
protest al spiritului, o reacție 
polemică și nu o simplă abdi
care". Analiza atentă a Glos- 
sei — cu care prilej se ope
rează cîteva fine disocieri — 
demonstrează acest lucru.

Aplicată asupra Luceafărului, 
această analiză urmărește ca
racteristicile tităniene ale per
sonajelor poemului și transfor
marea lor, nu numai în cadrul 
genezei interioare, ci plecînd 
de la motivul incipient aflat în 
basmul lui Kunisch. Deși ele
mentele discuției sînt în gene
ral cunoscute, e foarte intere
santă interpretarea lui Hype
rion ca un caracter titanic (deci 
revoltat, nesupus) în aparentă 
contradicție cu supunerea sa 
în fața Demiurgului. Matei Că
linescu arată că în poezia lui 
Eminescu, cu totul departe de 
o mistică „ortodoxă'', ideea de 
divinitate reprezintă nu o dată 
(și aceasta este cazul Luceafă
rului) principiul de necesitate, 
opus arbitrarului; că revolta 
Luceafărului este îndreptată 
tocmai împotriva arbitrarului. 
Ridicîndu-se pînă la înțelege
rea ideii de necesitate univer
sală, păstrîndu-și, din trăsătu
rile insubordonării, mîndria, 
Titanul se transformă în Geniu, 
geneză parcursă de Luceafăr a 
cărui dramă constă în neputin
ța de a se realiza uman.

MIRCEA ANGHELESCU

ING V. M. POPOV, membra corespondent al Academiei R.P.R., șeful 
laboratorului de automatizare și măsurători electromagnetice al Acade

miei R.F.R., NE PREZINTĂ:

— In sUU

In colectivele Fondului Plastic pregătirile pentru Anul Nou se desfășoară ca febrilitate
Foto; AGERPRES

NOILE TENDINȚE ÎN AUTOMATICĂ

Stabilirea celor mai valoroase soiuri de pomi și arbuști fruc
tiferi, care să fie extinse in livezile gospodăriilor colective 
din regiune, este una din laturile principale ale activității de 
cercetare a cercetătorilor de la Stațiunea experimentală pomi

colă Fălticeni
Foto: AGERPRES

PE DBMtLt MATIBULtlOP Pl BUC ATI

„In fiecare sat —o scenă,

pe fiecare scenă - satul"
In finalul articolului cu ti

tlul de mai sus, publicat in 
ziarul nostru nr. 4810, erau 
criticate neajunsurile privind 
pregătirea unor cămine cultu
rale din regiunea Dobrogea. 
în vederea desfășurării in 
bune condiții a activității cul- 
tural-artiștice in timpul iernii

Sfatul popular al regiunii 
Dobrogea — Comitetul de cul
tură și artă — ne-a informat 
că „articolul publicat a fost 
citit cu interes".

In continuarea răspunsului 
se arată :

„Consiliile de conducere ale 
căminelor culturale din comu
nele Mereni — raionul Negru 
Vodă ri Luncarița — raionul 
Macin, ajutate de comitetele 
raionale de cultură și artă, au 
alcătuit planuri de muncă și

au îr.eept.t nrfirirrtee suitrrsl 
artistică. La c&xbnd cx£vel 
din comuna Mirese Vodc, deo
camdată, esriste dsreesa*.

întreprinderea rsgmtlâ o- 
nemaioffrcficâ s ețeesaat re
vizia aparzze'jy de jrmer&e 
din c&mimAe Memșn p râ.s- 
boten — rstowt flvpic, P*- 
troșani și ReUie, — raoul 
Adamclisi Bsiâ&d — rssossl 
Istria și Tepeș Vodă — rcâo- 
nul ~

Ne interesăm ta eoxtixaere 
ca pregătirile cere se fac la 
căminele culîurele pen^-x des
fășurare n buxe
2 cctioxdțu adtnrale fi arti
stice fa trinp«Z ierna să se 
facă urțșKt.

La marea majoritau a oL- 
mindor aceste pregătiri ea 
fost ternâMrtA".

r

ti •

automaticii ca știință. Practica în 
domeniul automaticii înregistrea
ză profunde transformări prin 
perfecționarea elementelor siste
melor automate, prin miniaturiza
rea acestora, prin crearea de ele
mente noi.

în ultimă analiză, influența 
principală a tuturor acestor trans
formări se manifestă prin aceea 
că ele dau posibilitatea construi
rii unor sisteme automate de 
complexitate sporită, bazate pe 
principii noi și avînd o structură 
nouă, capabile nu numai să asi
gure o valoare constantă a unei 
anumite mărimi ci să și caute să 
descopere Si să mențină regimul 
optim de funcționare. Asemenea

Ancheta noastră în rîndul 
unor oameni de știință

— h

ssstesse automate, pentru care 
finde «â se încetățenească denumi
rea de .jrsteme autoadaptive" se 
caracterizează printr-o mare com
plexitate a structurii lor.

Corespunzător acestei comple
xități mereu crescînde a structu
rii și funcționării sistemelor au
tomate, in dezvoltarea automaticii 
ca știință se manifestă tendința 
către abstractizare, către genera
litatea maximă, către rigurozita
tea deplină și coeziunea logică 
perfecta a elaborărilor teoretice.

Asistăm într-adevăr în prezent 
la o înflorire fără precent a lu
crărilor teoretice din domeniul 
automaticii, caracterizate prin- 
tr-un înalt nivel de abstracție, 
deseori cu nimic mai prejos decît 
nivelul unor ramuri ale matema
ticii. Este foarte semnificativ în

„In pragul iernii, prin

căminele culturale sătești"
In ziarul „Scînteia tineretu

lui" din data de 18 noiembrie 
a.c. au fost publicate conclu
ziile raidului întreprins în ra
ionul Costești, regiunea Argeș, 
în legătură cu modul în care 
se desfășoară activitatea la 
căminele culturale.

Casa raională de cultură 
Costești, ne-a trimis următo
rul răspuns:

„Cele relatate au fost reale. 
Raidul efectuat ne-a ajutat să 
analizăm mai profund activi
tatea noastră anterioară. Cu 
această ocazie am constatat 
că în luna octombrie 1964 ac
tivitatea noastră nu s-a desfă
șurat conform planului, din 
care cauză rezultatele au fost 
mai slabe față de lunile din 
urmă. Observațiile făcute de 
ziar ne-au fost de un real folos...

Lipsurile semnalate au fost 
analizate în cadrul unei șe
dințe de lucru cu toți factorii 
care conlucrează la activitatea 
Casei de cultură și au fost 
luate măsurile corespunză
toare.

S-a reorganizat consiliul de 
conducere și biroul metodic al 
Casei de cultură, s-au făcut 
planurile de muncă ale acestor 
organe.

In prezent am șl trecut la 
traducerea în viață a preve
derilor stabilite. Formațiile 
artistice au început repetițiile. 
Zilnic organizăm manifestări 
culturale de masă De exemplu: 
luni — activități în cadrul 
cercurilor; marți — mani
festări dedicate femeilor; 
miercuri — activități la club ; 
ioi manifestări pentru ti-

r.eret; vinari — ecțbssi in ec- 
lAborare cu biblicaeez rdo- 
railă; rimbets — ertiriter: la 
dob fi durrirrirf — marufe- 
ftări peatr* coLectiriștl

Fiecare insXmctar, potrivit 
graficului btfoeauf, dafășoari 
in teren 3 zzLe d&n săptăminc 
muncă de ndnmtrt meto
dică.

GB. ANGELE8CU 
director

*
Pe marginea aceluiași arti

col. am primit un răspuns 
din partea Comitetului raio
nal U.T.M. Costești. in care se 
spune:

„Critica făcută modului in 
care se desfășoară joUe tine
retului din comuna Buzoești, 
este justă. Noi am luat mă
suri pentru desfășurarea săp
tămânală a acestor manife
stări, pentru pregătirea temei
nică și asigurarea unui bogat 
conținut educativ al lor.

De asemenea s-au luat mă
suri să se aducă nisip în 
curtea căminului cultural, să se 
încălzească această sală, dar 
mai ales ca aceasta să fie eli
berată de obiectele care nu au 
nimic comun cu activitatea 
de la căminul cultural.

împreună cu Comitetul ra
ional de cultură și artă s-a sta
bilit un plan pentru dirijarea 
judicioasă a filmelor.

La Casa de cultură Costești 
șe reactivizează toate forma
țiile artistice, în așa fel ca în 
cel mai scurt timp întreaga 
activitate să se desfășoare în 
condiții normale".

la șir indian, ureînd spre creastă

acest sens că numeroși matema
ticieni — dintre care este sufi
cient să cităm de peste hotare 
pe N. Wiener și L. S. Pontria- 
ghin, său din țara noastră pe 
acad. Gr. C. Moisil — au găsit 
interes în problemele ridicate de 
automatică, Faptul că din aceste 
studii ei au făcut o preocupare 
stăruitoare pentru intervale lungi 
de timp, este explicabil prin 
aceea că automatica reprezintă 
un domeniu în care se manifestă 
posibilitatea de a lucra la cel 
mai înalt nivel de abstracție 
avînd în același timp perspectiva 
aplicării rapide a rezultatelor. 
Mai mult, înseși aplicațiile mo
deme ale automaticii fac nece
sară rigoarea absolută și genera
litatea lucrărilor teoretice de au
tomatica pentru că numai în acest 
fel se pot cunoaște ji stăpîni in
teracțiunile complexe care au loc 
între elementele numeroase care 
intervin in aceste aplicații. Ten
dința către abstracție maximă, 
care se manifestă in automatica 
teoretică, vine astfel in Intimpi- 
narea tendinței către complexi
tatea maximă, caracteristică a- 
plicațiilor automaticii industri
ale.

Gradul înalt de abstracție al 
automaticii teoretice asigură — 
pe lîngă soluționarea problemelor 
practice proprii de mare comple
xitate și excepționala afinitate a 
ideilor și metodelor automaticii 
nu numai cu disciplinele tehnice 
dar chiar cu ramuri mai depăr
tate ale științei, cum sînt biolo
gia și medicina.

Stabilind noi conexiuni între 
știință și producție, noile insta
lași de prelucrare automată a 
informațiilor dau naștere totodată 
unor transformări importante care 
au și început să se manifeste în 
anumite domenii ale automaticii 
teoretice. Astfel, studiile privind 
regimurile tranzitorii din sistemele 
automate, cărora li se acorda în 
trecut multă atenție, sînt efec
tuate astăzi rapid și comod cu 
ajutorul calculatoarelor. Se pro
filează astfel perspectiva ca auto
matica teoretică să fie tot mai 
mult degajată de latura calcula- 
torie, pentru care se vor dezvolta 
discipline speciale de programa
re, ceea ce va accentua deplasa
rea interesului . către abstracții 
superioare. Introduse pe scară tot 
mai largă în producție, calcula
toarele electronice realizează 
acele operații complexe de cău
tare, descoperire și menținere a 
regimului optim pe căre le-am 
mai menționat. In acest mod se 
pot determina și menține, de 
exemplu, valorile optime ale mă
rimilor de care depinde producția

unui complex de întreprinderi 
realizîndu-se efecte importante în 
ridicarea productivității muncii.

— Ce realizări și perspective 
există în dezvoltarea automaticii 
din țara noastră ? :

— Este bine cunoscuta extin
derea pe care au căpătat-o în țara 
noastră automatizarea proceselor 
de producție în industria siderur
gică, a construcțiilor de mașini, 
a petrolului și gazelor, chimică, 
textilă, alimentară etc. O serie de 
mari obiective ca: Uzinele de 
produse sodice Govora, Fabrica 
de amoniac și îngrășăminte azo- 
toase de la Combinatul chimic 
Victoria și altele sînt prevăzute 
cu instalații complet automati" 
zate. A fost creată și se află în 
plină dezvoltare o puternică bază 
proprie de concepție, construcție 
și montaj pentru elementele și in
stalațiile de automatizare. Comi- 
șia de automatizare, institutele și 
laboratoarele de cercetare, insti
tutele de învățămînt superior, nu
meroasele birouri de automati
zări contribuie, fiecare în do
meniul său specific de activitate, 
la dezvoltarea automaticii In țara 
noastră.

Existența în țara noastră a unei / 
renumite școli de matematică, ca ( 
și a unei excelente școli de elec
trotehnică, a contribuit în mare 
mășură la crearea condițiilor fa
vorabile pentru formarea de spe
cialiști în domeniul automaticii. 
Se poate spune fără nici o exa
gerare ca numeroase dintre rezul
tatele obținute de școala teoreti
că romanească în domeniul auto
maticii în probleme ca, de exem
plu, teoria algebrică a mecanis
melor automate (acad Qr. Moisil 
împreună cu colectivul pe care îl 
conduce), în unele probleme ge
nerale de automatizare (prof. C. 
Penescu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., prof. Ed. 
Nicolau și alte cadre de la Insti
tutul politehnic din Bucur&ști) sau 
în teoria stabilității, sistemelor 
neliniare (Institutul de energeti
că și institutele de matematici 
din București și Iași) nu pot fi — 
și nu sînt astăzi ignorate de nici 
un specialist din lume în dome
niile respective. ■

Condițiile sociale existente în 
țara noastră asigură și pentru 
viitor o dezvoltare deosebită a 
activității depuse în domeniul 
automaticii, înmulțindu-se atît 
realizările industriale cît și con
tribuțiile romînești la îmbogăți
rea patrimoniului universal al 
acestei noi științe, chemată să 
exercite transformări atît de mari 
în toate domeniile științei și teh
nicii.

EXPOZIȚIE DE SCULPTURA

G. APOSTU

Șantiere arheologice maramureșene
veait pestre retaa 
daU ct=pcl ox vas
ta saxuere ct«c'og> 
ce. Vechea Țari a 

iuCOt- 
farită de are ri
o istorie egtteti 
de rezistenți împotri
va nărlliruGr. De ax; 
an plecat primii ccgini 
tnoldoreui. De rid aa 
plecat in ceumnărate 
rânduri sate întregi de 
ciobani. Arhivele păs
trează nenumărate do
cumente care constată 
aceste ieșiri în masă. 
Cu un astfel de sat de 
ciobani băjenit au ve
nit în Moldova bunicii 
lui Ion Creangă. La alt 
răstimp alte grupe u- 
mane au coborit Car- 
oații în Moldova. Isto
ria unei astfel de be
jenii o povestește Eu- 
sebiu Camilar în „Tur
mele" după mărturiile 
bătrînilor satului.

Maramureșul are 
deci o rezonantă isto
rică. care nu se dă ui
tată. A căuta acolo is
toria înscrisă dar tră
ită prin unelte și așe
zări înseamnă a aduce

e-rf docimerte istoriei 
despre o perioadă a- 
fljn ctoeia izvoarele 
sense tac. Pâ-srars: e 
lost insă mai cezams 
Si mi. etocvest. In 
crie dnd șanbere ex- 
beolocice s-au desco
perit vechi așezări ale 
triborCor dadee stăpi- 
za fără intermitente 
ale acestor meleaguri 
incepird cu multe se
cole în urmă. Astfel, 
în comuna Oncești, da 
lingă Sighet, a fost 
descoperit un sat da
de, datat de către spe- 
daliști, în secolele H— 
I î.e.n. Locuințele a- 
gestor oameni, ca și 
alte așezări dacice din 
această perioadă des
coperite în alte zone 
din țară — sînt con
struite din pereți de 
nuiele împletite și li
piți cu lut. Această a- 
șezare dacică civilă, 
după mărturia bucăți
lor do chirpici ars șl a 
resturilor de cărbune, 
și-a încheiat existența 
în urma unul incendiu 
cauzat probabil de 
vreun conflict militar.

Altă urmă dacică

descoperită tot în a- 
propierea Sighetului 
se află pe dealul Solo- 
van. dinspre malul 
sttn^ ei Izei. Aid s-a 
găsit o fortificație con
struită sub forma unui 
arc de cerc cu o lun- 
cime de 200 metri și 
lățimea bazei de 16

roșii, ornamentate cu 
caneluri, în exterior 
negre, descoperite în 
incinta fortificației, 
s-a ajuns Ia concluzia 
că așezarea datează de 
la sfîrșitul mileniului 
II și începutul mile
niului întîi, deci în ju
rul anului 1 000 î.e.n.

• Sat dacic la Oncești

• O fortificație de acum 
1000 ani

0 Cetatea voievodului
Bogdan?

metri. Soliditatea con
strucției (care se mai 
observă și astăzi) de 
proporții impunătoare, 
este o dovadă a forței 
numerice, a populației 
care folosea această 
fortificație. Cercetînd 
factura vaselor mari de 
ceramică în interior

Nu se cunoaște nume
le tribului care a lo
cuit acum 3 000 de ani 
în Maramureș dar se 
admite că populația 
era de origine tracică. 
Prezența acestor forti
ficații tocmai lîngă Si
ghet, în punctul cel 
mai de nord al țării.

se explică prin faptul 
că în apropiere se află 
importante zăcăminte 
de sare, atît de pre- 

• țuite pe vremuri, care 
trebuiau supraveghea
te și ținute sub pază. 
Pînă în prezent, în 
Transilvania s-au mai 
descoperit 15—20 de 
fortificații asemănă
toare.

Un alt grup de cer
cetători au efectuat 
săpături arheologice 
la Cuhea. Alegerea 
spre cercetare a aces
tei localități a fost de
terminată de informa
țiile izvoarelor scrise 
care atestă prezența la 
Cuhea începînd cu a- 
nul 1343 pînă în 1359 
a „voievodului romî- 
nilor din Maramureș", 
Bogdan, viitorul domn 
al Moldovei. La Cuhea 
locuise Bogdan cît 
timp în Moldova dom
niseră urmașii lui Dra
go?. De aici va pleca, 
însoțit de un număr de 
oameni neprecizat, va 
trece munții și alun
gind pe domnul vasal 
Ungariei îi ia locul 
fără a mai recunoaște 
acest raport de vasali

tate, Teritoriile lut 
de Ia Cuhea au fost 
date domnului detro
nat. într-adovăr, potri
vit izvoarelor scrise, 
în urma săpăturilor e- 
fectuate au . ieșit la 
iveală resturile unei 
reședințe feudale întă
rită cu palisade din 
lemn. „Materialul ar
heologic descoperit la 
Cuhea, urmează să fie 
supus cercetărilor, dar 
de pe acum se poate 
sublinia importanța 
excepțională a acestor 
descoperiri, care oferă 
pentru prima dată la 
noi în țară, posibilita
tea cunoașterii aspec
tului concret al unei 
reședințe voievodale 
din epoca de cristali
zare a statelor feudale 
romînești" — ne măr
turisea tovarășul Radu 
Popa, cercetător la In
stitutul de arheologie 
al Academiei R.P.R. 
Materialul descoperit 
rămîne să fie studiat 
amănunțit, clasificat și 
mai ales ‘datat.

IOAN 
MARCO VICI

Am văzut sculpturile lui G. 
Apostu pe ploaie. Pietrele sale 
ude pierdeau aparența de ma
terie și vorbeau despre un a- 
notimp.

Expuse într-un salon, sub 
savante jocuri de lumină toa
te aceste lucrări ar fi pierdut 
ceea ce pentru sculptura în 
piatră este vital : fața pămîn- 
tească a rocii, tn curtea Casei 
ziariștilor, ele se aliniau sim
plu, lîngă copacii desfrunziți, 
lîngă pămîntul umed, lîngă 
frunzele măcinate care cădeau 
în același ritm cu ploaia. Si 
trăiau parale] cu acestea. 
Ceea ce îmi sugerează gîndul 
că piatra, în viziunea l\i G. 
Apostu, parcurge drumul cir
cular de la materia nedife- 
rențiată la artă, revenind și 
regăsindu-și starea primară. Tn 
această viziune se descoperă o 
rară putere de stil, care elimi
nă fără efort inutilul și relevă 
esențialul.

Modul care îi este propriu 
lui Apostu de a gîndi piatra 
îi determină și o manieră ar
tistică de lucru proprie, por
nită dintr-o personalitate cu 
atît mai prețioasă cu cît este 
și timpurie.

Curajul într-o matcă nouă, 
talentul sculptorului, descind 
din personalitatea gravă a lui 
Brîncusi, din ceea ce are mai 
intim acesta.

Determinînd pietrei — deli
berat — sensuri noi, G. Apos
tu rămîne legat de tradiția

arhaică a cioplitorului în pia
tră, pentru care însăși actul 
fizic echivalează cu creația. 
Din această viziune — care se 
ferește continuu de efectul 
exterior — se nasc lucrări de 
mare simplitate umană, de 
elevație emoțională, sinceră. 
Una dintre lucrările despre 
care se poate scrie mult este 
o „Maternitate" în care știința 
aproape desăvîrșită a cioplirii 
eliberează din blocul pasiv de 
granit o scenă în calmul că
reia este insinuat dramatis
mul.

Artistul este un pasionat 
căutător de modalități noi ’.e 
expresie și creația sa se în
truchipează și în lemn și în 
statuara sau relieful de pia
tră, și în plastica mică Dar 
pasiunea de a ciopli este mai 
sesizantă și o constați fără 
efort.

în piatră formele — ovale, 
sferice — se înterpătrund fără 
stridențe, asprimile sînt refu
zate și orice încercare de a 
părăsi centrul aproape geome
tric este înfrîntă însă expre
sivității plastice a corpurilor 
în lucrările lui G Apostu nu 
îi corespunde totdeauna și 
una a fețelor și există o ce
zură între aceste două moduri 
ale expresivității care, indife
rent dacă este deliberată sau 
nu, micșorează emoția și o 
împinge către hieratism.

IULIAN MEREUȚA
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în multe din întreprinderile 
și șantierele unde fac practi
că elevii Grupului școlar pro
fesional și tehnic Bacău și ai 
Grupului școlar — materiale 
de construcții Roman am întîl- 
nit o preocupare multilaterală 
și bogată pentru pregătirea te
meinică a viitorilor muncitori 
constructori.

Brigada maistrului Relea 
Constantin, de pe șantierul 3 
Moinești și-a cîștigat un deo
sebit prestigiu nu numai prin 
calitatea lucrărilor pe care 
le execută, ci și prin faptul că 
în această brigadă s-au for
mat multe generații de zidari 
pricepuți.

Un exemplu de preocupare 
colectivă și, în același timp, o 
experiență interesantă în a- 
ceastă privință — ne-o oferă 
întreprinderea de prefabricate 
Roman. Pentru a realiza o 
bună organizare și îndrumare 
a activității celor 174 de elevi 
ai Grupului școlar materia
le de construcții, în întreprin
dere au loc adevărate „consi
lii pedagogice" la care parti
cipă inginerul șef, șefii de sec
ție, maiștri, tovarăși din con
ducerea organizației de partid, 
din comitetele U.T.M. si sin
dicale. Aceste „consilii" a- 
daptează programele de prac
tică cerințelor „la zi“ 
producției, în așa fel 
cît, în condițiile concrete 
fiecărei secții, elevilor să 
se ofere posibilitatea de

ale 
în- 
ale 

li 
a 

învăța cît mai mult și cît mai 
bine. Nu de puține ori în fața 
acestui „consiliu pedagogic* 
din întreprindere au fost in
vitați și elevi. Unii pentru a

a 
fi ajutați să-și corecteze pur
tarea, să-și îmbunătățească 
frecvența și disciplina la prac
tică.

Roadele unei asemenea pre
ocupări multilaterale și aten
te față de pregătirea viitori
lor muncitori sînt ilustrate de 
calitatea lucrărilor pe care le 
execută ucenicii, de cunoștin
țele bogate pe care le au.

Din păcate, lucrurile nu 
stau peste tot la fel.

Cu excepția a cinci ucenici, 
care lucrează într-adevăr în- 
tr-o echipă de montatori, nici 
ceilalți 27 de elevi repartizați 
la grupul 1 de șantiere Bacău 
nu se bucură de alt „trata
ment". Au trecut două luni de 
practică timp în care s-au ri
dicat blocuri din prefabricate 
și cei 8 elevi n-au participat 
la nici o lucrare legată de me
seria în care se pregătesc. 
Cum se vor descurca oare 
peste 6 luni cînd vor intra în 
producție ?

Iar situații într-un fel ase
mănătoare, pot fi întîlnite și 
în cazul elevilor de la alte

juns să nu se mai ducă de 
loc la practică.

Cînd am vizitat șantierul 
din Smirodava (întreprinde
rea Roman), trecuseră 8 zile 
de cînd cei tițiva elevi nu mai 
fuseseră la șantier. însă nici- 
unul din cei doi șefi de echi
pă, cărora le-au fost încredin
țați elevii, nu s-a întrebat „de 
ce or fi lipsind de la practi
că ?"

Dar conducerea întreprin
derii ? „Noi le-am asigurat 
condiții de cazare, masă, i-am 
repartizat în echipe. Dacă 
vreți să știți mai multe, în
trebați pe tov. Alexa de 13 
administrativ...". Dar cu-

tăți la care să Tie antrenați și 
ucenicii. La multe din adună
rile organizației în care s-au 
dezbătut probleme privind dis
ciplina, calificarea sau în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție au fost invitați și 
elevii aflați în practică.

în activitatea organizațiilor 
U.T.M. de pe alte șantiere, vi
zitate în raidul nostru, ase
menea preocupări pot fi 
întîlnite însă mai rar. Une
le birouri și comitete U.TAL 
spunind că „ucenicii nu 
în evidența organizației din 
șantier" nu se interesează a- 
proape de loc de munca ele
vilor veniți la practică. Comi-

sînt

La școala șantierului
O profesiune nouă 

și unele atitudini învechite
35 de elevi ai școlii din Ba

cău și-au ales profesiunea de 
montatori de prefabricate. A- 
cum sînt în anul III la numai 
cîteva luni înainte de absol
vire.

Cei 8 elevi repartizați la 
Roman s-au prezentat, așa 
cum li s-a spus, la echipa de 
montatori condusă de Sterea 
M. Aproape trei săptămini au 
cărat și au aranjat scînduri și 
alte materiale. Cînd au termi
nat cu acestea și cînd se aș
teptau că, în sfîrșit, vor lucra 
la panouri, în meserie, șeful 
de echipă le-a oferit o sur
priză.

— N-am ce să vă dau de 
lucru. N-am ce face cu voi— 
Mergeți la maistrul Achim- 
fiu...

S-au dus. Aici însă ce 
facă ? La dulgherîe nu
pricepeau așa că au început 
să... care cofraje.

meserii. Aceste neajunsuri 
scad din eficacitatea practicii, 
diminuează volumul de cunoș
tințe pe care și l-ar putea și 
trebuie să și-l însușească ele
vii în perioada tind se află 
pe șantiere.

sâ 
se

Capitol important 
munca de educație

Un maistru de pe șantierul 
din Comănești spunea des
pre un ucenic care-i cam dă
dea bătaie de cap: -Cu siia 
nu înveți meserie—* Un ade
văr de cînd lume?. Ca să în
veți ceva, trebuie să-ți placă, 
să te străduiești. să depui e- 
forturi. Cei mai mulți dintre 
ucenici știu acest lucru, și o 
dovedesc cu prisosință.

Sînt însă și excepții. laxă 
un -caz-. Cîțiva dintre 
elevii care fac practică la 
grupul de șantiere din Roman. 
lipsind 371 unul, mîine altul 
și văzfad că acest lucru nu 
„deranjează" pe nimeni au a-

noașterea elevilor, a preo
cupărilor lor pe șantier și in 
afara șantierului, chiar urmă
rirea dacă ei învață meseria 
așa cum trebuie? Asemenea 
întrebări nu s-au pus. uitin- 
du-se că practica trebuie să 
fie pentru ucenică nu numai 
un prilej de a învăța meseria, 
ci și o școală de educație

Preocuparea pentru educa
rea multilaterală a ucenic;lor 
am întflnit-o ca un obiectiv 
aflat pei manent in atenție la 
Șantierul din Momești Aid. 
printre muncitorii care se 
ocupă îndeaproape de activi
tatea ucenicilor se numără 
foarte mulți tineri. Aproape 
toți tinerii fruntași și evider.- 
țiați in producție au primit 
sarcina să se ocupe de cite un 
elev. In cîteva adunări gene
rale utemiștii au discutat des
pre felul rum pot să ii ajute 
pe ucenici să-și însușească cît 

meseria, des
pre organizarea unor acîivi-

nizații, cerîndu-le să se ocupe 
cu atenție de viitorii munci
tori constructori.

Ia ce folosesc 
„rapoartele" ?

La capătul acestui raid se 
ridică firesc întrebarea : ce a 
întreprins conducerea Grupu
lui școlar profesional și tehnic 
Bacău pentru buna desfășu
rare a practicii elevilor? Mai 
întîi i-a repartizat in felul ur
mător :

a) O adresă către trust: „Vă 
rugăm să ne stabiliți locuri de 
practică pentru elevii din anii 
II și m...“ Numeric !

b) O altă adresă către trust: 
„Vă comunicăm elevii care—*

De data aceasta nominal!
c) O altă adresă, către șan

tiere. expediată de trust: „Vă 
trimitem următorii elevi...”

Simplu și operativ ! Fără 
discuții despre program, des
pre posibilitățile șantierelor.

După plecare, ucenicii n-au 
fost uitați cu totuL Patru 
maiștri îi vizitează la diferite 
intervale. E adevărat, in 
2—3 ore nu prea pot sta de 
vorbă cu ucenicii, cu maiștrii 
și muncitorii care îi îndrumă, 
dar de controlat practica— o 
controlează. Dovadă că, îna- 
poindu-se la școală, comple
tează niște chestionare care se 
cheamă ..rapoarte de control”. 
Acestea se închid bine într-un 
sertar. Ne întrebăm : la ce or 
fi folosind aceste „rapoarte" ?

Întrebări cu adresă 
precisă

— Repartizarea pe lingă 
muncitori sau în echipe s-a 
făcut la nivelul Trustului re
gional și nu în cadrul fiecă
rui șantier, deși acestea ar fi 
fost mai în măsură să cunoas
că posibilitățile de care dis
pun. Nu cumva aceasta e ex-

plicația faptului că conduce
rile unor șantiere s-au consi
derat scutite de răspunderi în 
ceea ce privește practica ?

— Conform normelor, școa
la profesională trebuie să fie 
încadrată cu un director ad
junct care să se ocupe de pro
blemele practicii. Pînă în mo
mentul de față la Grupul șco
lar profesional și tehnic din 
Bacău nu s-a rezolvat aceas
ta problemă. Pînă cînd va fi 
amînată ?

— Atît în cadrul trustului 
regional de construcții, în șe
dințele cu șefii de întreprin
deri și șantiere cît și la corni
țele orășenești U.T.M. la in
struirile secretarilor organiza
țiilor U.T.M. din școlile pro
fesionale și din întreprinderi,

printre alte probleme s-a vor- | 
bit uneori și dăspre practică. - 
Nu s-ar putea însă discuta g 
despre această activitate și y 
altfel decît „printre alte pro- _ 
bleme“ ?. Sînt, după cum am g 
văzut, și în ceea ce privește I 
practica ucenicilor construe- - 
tori experiențe bune, valoroa- g 
se, aparținînd atît șantierelor 1 
cît și organizațiilor U.T.M.. I 
N-ar fi utilă oare populariza- { 
rea acestei experiențe, gene- ■ 
ralizarea ei pe toate șantie- i 
rele ?

întrebările așteaptă răspun- I 
suri mai concrete și, mai ales, ■ 
măsuri practice.

SCHIMB UL DE MlINE

NICOLAE ARSENIE ®
CONSTANTIN NANCU -

învățînd-o

mie ce ne vor

secretarul organizației U.T.M. din 
sîntem utemiști. Discutăm, deseori,

Meseria o îndrăgești

Muncitorul
profesor

pentru

oastre. 
cri și

„Bravo băiețiO încurajare ? Nu .’ Un cali
ficativ pe care inginerul Zigulescu îl folosește 
aproape de fiecare dată cînd apreciară munca 
celor 800 de ucenici a căror practică a îndruma

ucenici

din Băile Albă. In 
• = 9 ți 10

Foto IONEL CL CU

SE PREGA TEȘTE
ai bine de doua treimi din timpul uceniciei, elevii Școlii 
profesionale a Fabricii de rulmenți din Bîrlad și-l petrec 
în secții și ateliere, la practică.

Și e firesc să fie socotiți în uzină „oameni de-ai casei". 
Iată ce ne spune tovarășul Gheorghe Siminică :
— Sînt de trei ani instructor-coordonator. Acum am 

în răspundere 70 de ucenici: 60 forjori și 10 lăcătuși. 
Toți elevii sînt repartizați pe lîngă muncitori. Lunar, ucenicii trec de 
la un loc de muncă la altul, pentru a putea cunoaște și mînui toate 
mașinile cu care se lucrează în secție. In trimestrul al TV-lea din ulti
mul an, ei rămîn într-un singur loc, pentru acomodare — de obicei 
acolo unde, după absolvirea școlii, vor și lucra. Elevii se străduiesc 
să învețe bine meseria. Mai cu seamă cei din anul al Ill-lea D sînt 
foarte buni și la teoție și la practică. La rindul lor, muncitorii, maiș
trii, inginerii se ocupă cu dragoste de cei care mîine vor lucra ală
turi de ei.

Tot aici am avut o convorbire 
cu forjorul Ion Luca despre uce
nicii Vintilă și Haralambie Pletea.

— li iubesc ca pe copiii mei. 
Pot să fie pentru mulți exemplu 
de corectitudine și hărnicie. Zil
nic între noi are loc un adevărat 
colocviu pe tema meseriei. Mie 
îmi place să le explic pe îndele
te și „pe viu". Și am cu ce să 
mă laud. Pot să-i las, pe amîn- 
doi, fără grijă, la mașină.

— După mine — spune elevul 
Vintilă Pletea, noi, de la forjă, 
sîntem cu grijă ajutați. Eu sînt 
anul III. Din 30 de ucenici, 23 
m adunări, activitatea noastră la practică. Și ne străduim ca pe toți 
colegii din an să-i aducem la nivelul fruntașilor.

Aceeași problemă am discutat-o cu numeroși alți tovarăși din fa
brică. Părerile nu s-au deosebit prea mult. Și e firesc să fie așa. Or
ganizațiile U.T.M. din școală și din fabrică și-au trecut „practica uce
nicilor" pe agenda sarcinilor lor permanente. Comitetul U.T.M. pe fa
brică, de exemplu, a analizat practica ucenicilor — îndeosebi disci
plina — în luna mai și, recent, în 6 noiembrie. Ideea care s-a desprins 
dm această analiză este aceea că fiecare utemist din fabrică se preo
cupă cu răspundere de ucenicul care i-a fost repartizat pentru peri
oada practicii. (Exemplul rectificatoarei Ioana Costaș, al lui Constantin 
Liță, Vuile Horișca .de la rulmenți vagoane este pilduitor pentru -'ti- 
reru d.-. întreaga fabrica). Exemplul comitetului U.T.M. pe fabrică

este urmat de numeroase organizații de bază din secții și ateliere. Or
ganizația de bază nr. 5, de exemplu, de la rectificare, a analizat într-o 

recentă adunare generală problema practicii ucenicilor. Participanții 
la discuții, printre care V. Spiridon și C. Nuțu, criticind pe acei mun
citori care îi mai lasă pe elevi să-și piardă timpul, au cerut tuturor 
utemiștilor să acorde o asemenea atenție pregătirii ucenicilor, incit 
să-i aducă la nivelul celor mai buni rectificatori din secție.

Aceasta a fost, de altfel, și concluzia adunării generale de alegeri a 
organizației U.T.M. nr. 4, la care am participat cu cîteva zile în urmă. 
Și aici, problema practicii ucenicilor a constituit obiectul discuției a 
numeroși utemiști. Majoritatea lucrătorilor au fost apreciați pentru 
felul cum îi ajută pe ucenici să deprindă meseria. In recenta analiză 
făcută de comitetul U.T.M. au fost adoptate masuri care vor spori 
contribuția organizației U.T.M. la îmbunătățirea practicii ucenici
lor. S-a stabilit ca toate organizațiile U.T.M. din secții și ateliere să 
urmărească îndeaproape desfășurarea practicii. Colectivele alcătuite 

din responsabilul cu produc
ția și calificarea din cadrul 
comitetului U.T.M., maistrul și 
instructorul coordonator — vor 
controla zilnic dacă elevii, îndeo
sebi cei din ultimul an, lucrează 
pe mașini și în cazul cînd vor 
constata deficiențe, cor propune 
conducerii administrative măsuri 
în consecință. Un alt colectiv, 
format din inginerul Sever Mi- 
lancovici, responsabil cu produc
ția și calificarea în comitetul 

U.T.M. pe fabrică și responsabilii cu același resort la nivelul secțiilor, 
vor controla lunar felul cum se ocupă organizațiile U.T.M. din secții 
și ateliere de practica ucenicilor. Vor fi organizate întâlniri cu fruntași 
în producție, din fabrică. Nu însă cum se proceda pînă acum, cînd, 
de exemplu, un forjor vorbea în fața întregii școli, ci pe meserii: 
viitorii forjori să se întâlnească cu forjori fruntași, viitorii strungari cu
strungari* etc. In școală se vor organiza adunări generale la nivelul 
claselor, în care se va discuta despre felul cum își folo

sește timpul petrecut în fabrică fiecare elev, cum se străduiește el și 
cum este ajutat să-și însușească meseria. Totodată, la nivelul școlii, 
vor f i organizate, pînă la sfîrșitul anului, adunările: „Munca — o 
chestiune de onoare și eroism", „Cum răspundem grijii pe care he-o 
poartă partidul" și numai cu elevii din ultimii ani, adunarea: „Sarci
nile ce ne vor reveni ca viitori muncitori".

CONSTANTIN SLAVIC

Inginera Elena Savu, de data 
aceasta profesor, explică 
ucenicilor de la Școala pro
fesională de mecanici agri
coli de pe lingă S.M.T. Cîr- 
cea, regiunea Oltenia, prin
cipiile de funcționare a 

tractorului

Foto: L. MITITELU

In timpul liber
Teatrul, cinematograful, mu

zica, asemenea celorlalte arte, 
și-au găsit în rindul celor 2 400 
de elevi ai Centrului școlar pro
fesional de construcții-montaj 
din Capitală numeroși și stator
nici prieteni. Pasiunea elevilor 
pentru artă este dovedită nu nu
mai de bogata activitate artisti
că ce se desfășoară în școală 
(formație de teatru, brigadă ar
tistică, orchestră, soliști, con
cursuri etc), ci și de interesul cu 
care ei participă la spectacolele 
teatrelor, cinematografelor etc.

Comitetul U.T.M., în colabora
re cu comitetul sindical și direc
țiunea școlii, organizează cu re
gularitate astfel de activități. De 
pildă, în săptămîna care a trecut 
elevii au vizionat un film artis
tic, 300 dintre ei au participat 
la spectacolul circului „Medra
no", alți 600 au văzut piesele de 
teatru „Gaițele" și „N-avem 
centru înaintaș".

în săptămîna aceasta va fi 
rindul picturii și sculpturii să se 
prezinte „la întâlnire". Cei 2 400 
de viitori constructori și-au 
propus sa facă o vizită la Mu
zeul de arte plastice, iar în ca
drul școlii o expoziție cuprinzând 
reproduceri după 
marilor noștri artiști 
contemporani.

lucrări ale 
clasici si

N. A.

Răspunderi egale

Maistrul Francisc Zeller de 
la întreprinderea „Electromo
tor" Timișoara are o expe
riență interesantă in îndru
marea ucenicilor, dar mai ales 
știe să se apropie de ei, să și-i 
apropie, să le trezească intere
sul, dragostea pentru profesi
unea aleasă, lată ce ne-a 
spus:

„în ultimii ani am avut pes
te 80 de ucenici în secție. Fi
rește, întregul colectiv al sec
ției s-a ocupat de ei. Ne-au 
devenit dragi și în scurtă vre
me ne gîndeam la ei ca la 
niște tovarăși cu care împăr
țeam atît succesele cît și greu
tățile muncii...

Dar mai întîi a trebuit să-i 
convingem că meseria se în
vață cu sîrguință.

Să mă refer la elevii care 
fac acum practică la noi. Sint 
17 băieți și fete din anul UL 
Jumătate dintre ei și-au făcut 
și practica de anul II tot în 
secția noastră. De la început 
i-am încredințat unor munci
tori cu experiență : Iosif Să- 
vulescu, Mihai Cristescu și 
Mihai Gyorgy au lucrat lîngă 
Ion Hațeganu; Ana Danet 3 
luat-o în grija sa pe Elena 
Roxa ; Teofil Sas (pe vremea 
cînd a fost el ucenic și-a fă
cut practica tot în secție de
venind apoi unul din lucrăto
rii noștri de nădejde) s-a o- 
cupat de Dragomir Dănilă. 
Așa s-a întîmplat cu toți u- 
cenicii: ne-am gîndit bine

cum să-i repartizăm, 
îneît să învețe ~eseria 
lucrători cu o fnaUft cab 
cu o mare experiență- fa 
ceastă reparrizare arem 
vedere ca, pe Ifagă experiee 
în meserie să albă s 
mit talent pedagoga 
spun așa. să ți: 
au de-a face cu

tă ajuta $i pe acest plan 
se maturizeze—

Vorbind despre reparriz 
rea elevilor, tovarășul Zeii 
folosea mereu timpul trec. 
Dar elevii sfat prezenți și a- 
cum în secție.

fațelegfadu-mi nedumerirea, 
mi-a explicat:

— Ca să facem lucrători 
buni din ei, plini de răspun
dere față de munca încredin
țată trebuie de la început să 
le dovedim încredere, să nu-i 
dădăcim, ci să-i tratăm ca e- 
galL Lucrul este cu atît mai 
important pentru elevii anu
lui III care vor deveni peste 
cîteva luni muncitori califi
cați. De aceea, după o perioa
dă de muncă lîngă lucrătorii 
amintiți și-au luat., zborul, 
începînd să muncească inde
pendent Acest procedeu are 
o mare valoare educativă și 
practică. Elevii primesc sar
cini precise, capătă încrede
re în forțele lor și se strădu
iesc să nu-și facă de rîs „pro
fesorii" din uzină. Iată-i, de 
pildă, pe cei trei băieți care

Cînd hxrzu lixgă e£ 2 
tau ca iztrehlr- oestifrxa 
preană rercecaa <5o-
cumentaUa zejtr.îzi s Ea I—aa 
lăsat piză nu i-a izițâî fa fa- 
tregul proces tehnotogy 
După cîteva luzi re-a de
clarat că îl pot înlocui, exe- 
cutind la același nivel calita
tiv operațiile ce-i erau Încre
dințate. Și nu s-a lăudat. In
tr-adevăr, ucenicii Săvulescu, 
Cristescu și Gyorgy execută 
singuri numeroase operații. 
Nu numai ei. ci majoritatea 
elevilor sînt in stare, după o 
anumită perioadă, să munceas
că independent și acesta este 
în primul rind un merit al lor. 
Desigur, nu pot de la început 
să muncească și cantitativ la 
nivelul unui muncitor califi

peste 700 elevi 
anului III, de la 

Școala profesională 
a Combinatului si
derurgic de la Ga
lați, își petrec acum 
cea mai mare parte 

a timpului în cele 7 uzine și 
întreprinderi în care fac prac
tica.

Ce ne spune întreprinderea 
reprezentată prin tovarășul mais
tru Carol Patoi:

„Sîntem mulțumiți de faptul 
că școala se interesează mult dp 
practica elevilor, o dovadă fiind 
cele peste 20 de vizite făcute 
pînă acum de tovarășii profesori 
diriginți în șantier, cu prilejul că
rora am discutat pe îndelete cum 
muncesc elevii, cum sînt ajutați, 
ce deficiențe există. Ținem legă
tură cu școala și prin informările 
pe care le trimitem periodic, prin 
deplasări h școală sau, uneori, 

ri prin telefon atunci cînd 
esc probleme mai mărunte".

spâne școala — reprezen- 
prfa tevirășul director Ion 

Batea:
, T-—Ia S.N.G. există 

o experâeetâ în organiza-

«e î£i fă etei Nimeni nu ab- 
iecâeoză și fiecare execută, sub a- 
ieuta fadnoure a tnruritnrchri 
cace-t esae ^procesor* la practică, 
lacsări deosebit (te ’nyortaate.

Va exemplu : tfairel Nastag A. 
Aâecu este fa anul UI și se pre- 

strector naval împreună ca ce>- 
L’-pî ete'-i și muncitori execută 
trisajul metalic al unei rame 
pentru puțul de mașini de Ia 
un viitor cargou de 4 500 tone. 
.Alături de ei, elevi ca Aristide 
Vâtâșescu, Paul Urse, Mihai Stan,

Vasile Costin și alții, lucrează cu 
multă atenție la piesele ce le-au 
fost repartizate. Un lucru care 
trebuie remarcat: nici un elev nu 
stă, toți au o răspundere. Dar 
iată și alte dovezi din care re
iese că și tovarășii din întreprin
dere sînt pedagogi. Tovarășul A- 
vram Popovici are în brigada sa 
8 elevi din anul III. Are despre ei 
numai cuvinte de laudă. Dar, la 
început, unul dintre elevi — Ma
rin Pavel — lipsea de la prac
tică. S-a gîndit că n-ar fi rău 
să discute cu părinții. La invita
ția făcută, părinții au venit pe 
șantier, a discutat cu ei și cu Ma
rin. Roadele s-au văzut repede.

Iată-ne și la Laminorul de ta
blă. Aici fac practică 125 
de elevi dintre care 90 vor 
absolvi în acest an școlar. Și 
aici, elevii sînt repartizați pe 
brigăzi, echipe și muncitor. Dar... 
sînt foarte mulți elevi care lip
sesc de la practică, sau dacă vin, 
părăsesc locul de muncă, irosesc 
timpul prețios afectat practicii. 
Puse față în față, uzina și școala 
au tras o singură concluzie : în
treprinderea nu ține legătura cu 
școala, dar nici școala nu face lu
crul acesta. De aici, toate neajun
surile, de aici neajunsul princi
pal : elevii nu folosesc la maxi
mum timpul de practică.

Comitetele U.T.M. din școală 
ri din uzină n-au luat încă pînă 
acum legătura între ele pentru a 
stabili activități concrete pe care 
să te inipeze și care să ajute vii
torilor muncitori să se pregăteas- 
.1 cum se cuvine pentru apro
piata intrare în uzină.

Asemenea confruntări Ia fața 
locului au prilejuit și alte con
statări pe care le prezentăm pe 
scurt, punindu-le în atenția celor 
în drept.

• Sînt încă greutăți în organi-

zarea practicii elevilor, îndeosebi 
la I.U.S.C.M.G. Din cei 150 de 
elevi din anul III aflați aici în 
practică, doar 30 au posibilita
tea,, lunar, să lucreze în meseria 

mecanici mon- 
con-

lor de lăcătuși 
tori. I.C.S.M.S.G. are însă w.. 
diții să primească elevii în prac
tică și să le asigure loc de mun
că. Trebuie doar să ia măsuri să 
realizeze această cerință.

• I.T.O.G. nu a rezolvat ce
rința școlii de a pune la dispo
ziția elevilor autobuze pentru 
transportul lor la întreprinderi, 
din care cauză elevii pierd două 
ore din practică. Este o situație 
pe care I.T.O.G. trebuie s-o re
zolve cît se poate de urgent.

• Uzina Laminorul de tablă 
și Uzina mecanică n-au asigurat 
încă 
tică 
tiar 
nele.
întreprinderi pot găsi soluția de 
a rezolva această cerință a elevi
lor.

• Ca și în anul trecut, pen
tru întărirea legăturii dintre școa
lă și uzină, conducerea școlii, 
împreună cu organizația U.T.M., 
și-au propus ca, trimestrial, să 
țină la întreprinderi consfătuiri 
cu elevii, la care să invite mun
citori, ingineri și tehnicieni și or
ganizația U.T.M. din uzină, con
sfătuiri în care să se analizeze 
mersul practicii elevilor, deficien
țele care se ivesc, luînd totodată 
măsuri pentru lichidarea lor. Este 
o măsură lăudabilă căreia trebuie 
să 
în

elevilor care fac prac- 
un loc pentru un 
unde să-și schimbe 
Sîntem siguri că cele

ves- 
hai- 

două

i se asigure permanentizarea 
toate cele 7 întreprinderi".

TUDOREL OANCEA
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Cum înțelege Federația
de Gimnastica să-și facă

autocritica
n ziarul „Scînteia 
tineretului* nr. 

4 820, din 14 no
iembrie a.c. s-a 
publicat artico
lul „Originalitate, 
concepție moder-

laid textul scrisorii de răs
puns adresate ziarului de către 
Federația Romînă de Gimnas
tică:

„Ca-răspuns la articolul apă
rut în ^.Scînteia tineretului" 
nr. 4 820 cțl titlul „Originalita
te, concepție modernă!", vă co
municăm că problemele cu
prinse în acest articol, semnat 
de antrenorul Dungaciu Petre, 
au fost dezbătute și subliniate 
cu ocazia unei recente ședințe 
de analiză, organizată de Co
misia de pregătire olimpica, 
privind pregătirea și participa
rea echipelor noastre de gim
nastică la J.O. de la Tokio.

Pe lingă aceste lipsuri au 
ieșit la iveală și altele ca :

— Periodizare necorespun
zătoare în pregătire.

— Prea multe concursuri de 
verificare și cu adversari mai 
slabi.

— Selecția insuficientă a e- 
lementelor de perspectivă.

— Greșeli metodice în pro
cesul de instruire precum și 
greșeli în stilul și metodele ce 
muncă ale celor care s-au o- 
cupat direct de pregătirea pen
tru J.O. de la Tokio.

Față de această situație, F.R. 
de Gimnastică pregătește, in 
prezent, ședința de analiză mul
tilaterală a activității de gim
nastică pe anul 1964. Cu aceas
tă ocazie va prezenta un plan 
de măsuri care să asigure pro
gresul gimnasticii feminine și 
masculine din patria noastră.

De asemenea, apreciem ca po
zitivă preocuparea unor tehnici
eni de a publica articole in 
presa noastră, in care-și fac 
cunoscute opiniile, critică gre
șelile în muncă, der materialul 
publicat de dv. este lipsit to
tal de autocritică. Antrenorul 
Petre Dungaciu s-a impus de
seori prin cunoștințele sale te
oretice de specialitate, dar re
zultatele practice ale muncă 
sale întîrzie totuși de vreo 10 
ani de zile. Astfel că. dacă c- 
portui tuturor antrenorilor ar fi 
de genul acesta, perforator, ta 
în gimnastică ar fi și mai scă
zută, în ciuda consumului si 
mai mare de cerneala si hir~ 
tie*... (sublinierea noastră

33 r te aofeiM

X. NLKGOȘ

M de

feminin

(Agerprel)

La mina Lupeni 4

• Sîmbătă și duminică se va 
d-sputa ultima etapă a campio
natelor republicane de lupte li
bere și clasice.

se ce sm£ «t 
sa fes

loa, ci â 
•i de- 

<tiia * m in

Ca să fim în tonul răspunsu
lui dat am putea spune câ dacă 
nivelul comportări: qurmastiloT 
noștri la Tokio ar *: fost direct 
proporțional cu ședințele. D -- 
nurile făcute și măsurile Watr. 
probabil că am fi fost de de
parte, cei ma; bum la Olim
piadă.

Nu vom merge însă pe acea
stă linie și ne vom stric-; să 
ocolim acest ton, care, așa CMb 
ne-a dovedit răspunsul ce 
față, nu poate duce la corxfuz - 
ile obiectiv necesare, ci ade
menește pe cărări nefertile, .a- 
terale.

Chiar și o parcurgere mai gră
bită a articolului citat va lăsa 
oricărui cititor bine intenționau 
fie el și nespecialist, sentimen- 
tul că acestea au izvorit din 
dorința sinceră, deschisă de a 
analiza — în măsura permisă 
de spațiul acordat cu acel prilej 
— în spirit constructiv modul 
cum s-a desfășurat selection a - 
rea și pregătirea formației noa
stre reprezentative de gimnas
tică, căutînd să identificăm a- 
cele cauze care au determinat 
insuccesele din ultimul timp, 
după ce ani de-a rindul forma
țiile noastre reprezentative se 
impuseseră cu loturi de presti
giu, cu elemente dotate, talen
tate, față de care ne-am expri-

Deceniul hidrologic

începînd din 1965 și pînă în 
1974 se va desfășura în întreaga 
lume Deceniul hidrologic inter
național — acțiune organizată 
de U.N.E.S.C.O., în scopul stu
dierii în mod unitar a resurselor 
hidraulice de pe glob, în vede
rea cunoașterii și satisfacerii ce
rințelor de apă ale populației și 
industriei.

Participarea țării noastre la 
Deceniul hidrologic internațional 
va fi asigurată de specialiști din 
Comitetul de Stat al Apelor, iar 
coordonarea pe plan național a 
lucrărilor deceniului se va rea
liza prin Comitetul romîn consti
tuit în acest scop. Pentru cunoaș
terea aprofundată a fenomenelor 
hidrologice în țara noastră s-au 
organizat stații experimentate și 
bazine reprezentative. Sînt, de 
asemenea, avansate pregătirile 
pentru elaborarea unor studii.

(Agerpres)

Presă
cu comenzi 

automate
La Uzinele de utilaj petrolier 

din Tîrgoviște a intrat în func
țiune o presă orizontală cu co
menzi automate de mare pro
ductivitate. Aceasta permite con
structorilor de utilaj să folosească 
cele mai avansate metode de for
jare. Racordurile speciale nece
sare instalațiilor de foraj, sînt 
forjate aici la dimensiuni foarte 
apropiate de cotele finale, asigu- 
rîndu-se, totodată, o productivi
tate de aproape 4 ori mai mare 
decît la presele verticale.

mat în articolul publicat toată 
considerația și stima.

Ce găsește de cuviință să 
răspundă Federația de speciali
tate la articolul nostru izvorît 
din intențiile enunțate mai sus?

Mai întii, să ne anunțe lapi
dar că problemele cuprinse au 
fost dezbătute și subliniate. 
Apoi, să arate că au fost sem
nalate și altele : periodizarea 
necorespunzătoare în pregătire, 
prea multe concursuri de veri
ficare și cu adversari slabi, se
lecția insuficientă a elemente
lor de perspectivă, greșeli me
todice în procesul de instruire, 
precum și greșeli în stilul și 
metodele de muncă ale celor 
care s-au ocupat direct de pre
gătirea pentru J.O. de la To
kio. Dar toate aceste lucruri 
„în plus“, .jeșite la iveală* cu 
prilejul analizei despre care se 
vorbește in răspunsul primit 
sînt spuse clar și răspicat în 
articolul nostru. Să nu-1 fi citit 
cu atenție tovarășii care sem
nează răspunsul ?

Mai mult, noi am fi așteptat 
sâ fie prezentate cititorilor noș
tri. iubitorilor sportului d:n rin. 
dul tinerilor, de către Federa
ția de specialitate, măsur.le 
luate pentru îndreptarea tacru- 
rilor, pentru înlăturarea cauze
lor care au generat lacunele și 
insuccesele ; am fi aștepta*, ca 
după o matură și profzndă ana
liză a cauzelor să aflăm ce se 
va face pentru definitiva lor 
înlăturare. Din text, se des
prinde tendința de a ocoli 
esențialul, problema in fond 
In loc sâ ne informeze de mă
suri concrete, sau măcar să lase 
senzația că există convingător 
și acut sentimentul necesităm 
lor, îngrijorare fată de lipsa de 
formă prelungită a unor gim
naste, Federația de gimnastică, 
agățindu-se de numele semna
tarului articolului cu reprosun 
(după cum se vede limpede • 
caută sâ anuleze în fond, te- 
meinicia observațiilor critice, 
punindu-le sub semnul acelor 
pesimiste previziuni cu care 
nu putem fi de acord: . perior- 
manla in gimnastică va fi si 
mai scăzută, în ciuda cor.rumu- 
lui de cerneală și hîrtie*.

Este surprinzător și inexpli
cabil faptul că Federația de 
Gimnastică escamotează pro
blemele. trece In grabă peste 
fondul lucrurilor, peste propu
nerile ce s-ar fi impus, per- 
MriȘîMdQ-și să afirme că stră
daniile de a ajuta la rezolvarea 
unor deficiente sint o simplă 
nsipă de cerneală și Einie. 
Este oare un îndeexn din par
tea Federației de specialitate 
de a nu se mai scrie despre a- 
ceste lucruri ?

Dar. apeecaer ea asupra ■zin- 
asesae^ea mod de a riapsmde 
la artjvol lăsăn. să te lica-

șemei si a jenei a cenatiier
Ceea ce se vere sens 

este îaptr» că există esra 
teexferte i- partea zmee 
rari dm ccoâacerea sper* 
unor ctefruri s sport-T. d 
se dovedi refractare la ufaei. 
■amfesârid9-st 

cute unele precizări:
— In afară de greutățile obic- 

tive, se mai poate vorbi și des
pre unele deficiențe în organi
zarea brigăzilor, organizare care 
nu a fost în toate abatajele la 
înălțime. Brigada lui Ion Oră- 
șeanu, de pildă, a obținut tot a- 
nu? rezultate mult sub posibili
tăți. Dacă brigada a executat 
mai prost unele lucrări, asta se 
datorește și faptului că a fost 
lipsită de asistența tehnică cu
venită din partea tehnicienilor 
din sector.

DIONISIE AMBRUȘ 
sectorul IV B :

„Sectorul IV B este dator față 
de planul anual cu 6 000 de tone. 
Acest minus se menține din tri
mestrul I când am avut condiții

referim 
pre- 

toate 
gim-

limpede pentru oricine că nu 
vom putea rezolva, așa cum 
este necesar, deficiențele ce se 
ivesc uneori în activitatea 
unor ramuri sportive.

Desigur, în ce privește arti
colul la care ne 
acum, noi nu avem 
tenția de a fi elucidat 
problemele care privesc 
nastica feminină în articolul
citat. De aceea și așteptam
răspuns din partea specialiști
lor, a federației respective. In 
acest sens ne propunem ca 
pentru clarificarea lucrurilor, 
pentru a ajuta și noi prin posi
bilitățile existente la crește
rea prestigiului sportului. să 
apelăm in continuare cu mai 
mare frecvență la cuvintul spe
cialistului- Dacă Federația ce 
gimnastică crede că tovarășul 
Dungaciu Petre nu și-a făcut 
pe deplin datoria, are toate po
sibilitățile să-1 antreneze in 
viitor mai nalt pentru a-și a- 
duce o contribuție sporită in 
specialitatea ce o are. Dar nu 
înțelegem, de ce. ea ce scop 
sînt amestecate in răspur s j 
primit prcbleme cu totul deo
sebite. Nu cumva pentru a 
ocoli răspunsul exact $: cu
prinzător ? Au tovarășii de la 
federație și alte păreri menite 
să ducă la îndreptarea lucruri
lor? Sperăm, după răspunsul 
de față, că da. Coloanele zia
rului nostru Ie vor sta in con
tinuare la dispoziție pentru a 
și le exprima cu maturitatea, 
seriozitatea și competența pe 
care le au. credem, cei ce con
duc această ramură important» 
a sportului. Credem că tonul 
ironic si aluziile nefondate vor 
fi ocolite în viitor. Fiindcă Ia 
ironii nu e. se pare, greu să te 
pricepi si ne-ar sta in putință 
să o facem și noi Dar cocs?- 
cerăm că astfel nu vom ajuta 
la punerea la punct a unora 
sau altora din hpsunie 
ieșit la iveală*. Să fie cri 
tovarășa! Dcngar j dacă e 
cesar. Să fie criticați s 
despre care se consideră 
au Scut tot ce puteau 
rom da cu plăcere cu 
celor de Ia Federația de gim
nastică să o facă. După 
vom da cuvintul și celor vizați 
de critică, convins fiind că dia 
asemenea confruntări de păreri 
se pot naște 
utile. O voe 
răspunde sui 
care le pms 
sporturx» de ta sper 
vor să ooasrabce Ca 
m lor ta evoixn-a sx

„Noi ne-am stabilit ca anga
jament pentru anul 1964 cantita
tea de 1 000 tone cărbune. Pînă 
?a 20 noiembrie am realizat 1800 
de tone la producția netă, iar 
pînă la sfîrșitul anului vom mai 
realiza încă 500 de tone. Așa că 
noi vom încheia anul cu un plus 
de 2 300 de tone.

Ne-am angajat să realizăm 
randamente mai mari decît cele 
planificate cu 5 kg cărbune pe 
post, și am realizat cu 20 kg. 
Am depășit angajamentul și în 
ce privește economiile la prețul

i

A

SPORT • SPORT

Intemazionale-Oinamo

sectoare fruntașe. Dar celelalte?

for- 
de 

sectorului

munca tinerilor de la noi din 
sector — pentru că 80 la sută 
din efecthul sectorului îl 
mează minerii tineri. Șefii 
brigadă din cadrul 
nostru sînt toți tineri. Ei au de
pus interes deosebit în realizarea 
planului. Fiecare brigadă în 
parte și-a îndeplinit și și-a depă
șit angajamentele. Astfel, brigada 
lui Gheorghe Jurj a dat peste 
plan, de la începutul anului și 
pînă acum, circa 4 000 tone , 
brigada lui Traian Praja a depă
șit planul cu 700 de tone".

Vasăzică: 27000 (cit a dat

■i

I.

<

.Ore de vîrt“ la patinoarul „23 August* TELEGRAMĂ

BU CUBIȘTI (tineret)- 
SLO\> AfT BRATISLAVA:

sporturilor de 
I» t-a disputat meciul 
Bis ce handbal dintre 
zhzi București (tineret) 
Bratislava. Hndbalis- 

au terminat în- 
scorul de 16—9 
revanșă are loc 

is ora 18 In sala Fio-

• La Halle, în primul1 tur al 
Cupei campionilor europeni" 

U handbal (feminin), formația 
Fcrtjchritt Weissenfels, campioa
na R. D. Germane, a fost învin
să cu 13—10 (7—3) de echipa 
Trod Moscova.

peste plan sectorul 3) minus 7 000 
(cit a rămas sub plan sectorul 
IV A) plus 9 000 (cît a dat peste 
plan sectorul II A) însumează în 
total 29 000 de tone cărbune 
peste plan. Unde sînt totuși cele 
10000 de tone — diferența de 
la 29000, la 19000? Din ce au 
agonisit unele sectoare trebuie a- 
coperite rămînerile în urmă ale al
tora.

Ing. MARCEL VOINEA
sectorul 1 B:

„Sectorul nostru a dat peste 
pian 5 466 tone de cărbune.

Din preliminarul făcut rezultă 
că pînă la sfîrșitul anului vom 
mai realiza peste plan încă 500 
de tone. Deci, în total: 6 000 de 
tone. Angajamentul! nostru a fost 
depășit în proporție de sută la 
sută. Această cantitate de căr
bune extrasă peste plan a fost 
obținută prin deschiderea unor 
fronturi noi de lucru cu o capa
citate de producție sporită".

Ing. DUMITRU MEIUȘ 
șeful sectorului V:

„Sectorul nostru se află sub 
plan. Eu cunosc mai puțin situa
ția fiindcă lucrez numai de o

■■■.. <<
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Primirea de către președintele

Ion Gheorghe Maurer, 

a ministrului Izraelului
Joi, 3 decembrie a.c., Ion 

Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
a primit în audiență protoco
lară pe trimisul extraordinar 
și ministrul plenipotențiar al 
Izraelului în R. P. Romînă, 
Zvi Ayalon.

(Agerpres)

In Editura politică a apărut:

V. I. Lenin 
Opere complete, 

voi. 31
12 lei

lucrările 
perioada 

lucrări

Volumul cuprinde 
scrise de Lenin in 
mariie-cpriUe 1917, 
care ca înarmat partidul bol
șevic p clasa muncitoare din 
Rusia cm mm plan științific 
fundamentat de trecere de la 
revoluția burghezo-democra- 
tică la reroluția socialistă.

Iu aceste materiale se arată 
care riux forțele motrice, ca. 
•x rima și dtreepa revo'.uriei 

Bxsaa. se des rispensuri 
-s aLe mai cmpLeze proble- 
ete ale teoriei revotnției, ste- 

rizboădsi și pârii, pre- 
cun și la problemele tacticii 
perbdidtn.

CINE
CAN-CAN (film pentru ecran 

panoramic) — rulează la : Patria 
(orele 9.30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15). HAMLET — cinemascop — 
rulează la: Republica (orele 9,30; 
12,15; 15,15; 18,15; 21), Melodia (ore- 
ta 10,30; 14,30; 17,30; 20,30). MARILE 
MANEVRE — rulează la : Carpați 
(orele 10; 12; 14; 16). S-A ÎNTÎM- 
PLAT LA MILIȚIE — rulează la : 
Central (orele 10.30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Feroviar (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
IVAILO — rulează la : Luceafărul 
(orele 9,30j 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Excelsior (orele 10; 12,15; 
15,30; 18,30; 20,30), Festival (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,30; 20,45). 
SEDUSĂ și ABANDONATĂ — ru
lează la : Flamura (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Drumul Sării (orele 
15; 17,45; 20,30). ZIUA FERICIRII
— rulează la : București (orele
9,30; 11,45; 14,15; 18,30; 20,45),
VESELIE LA ACAPULCO — rulea
ză la : Modern (orele 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). 30 DE ANI 
DE VESELIE — rulează la : Tomis 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). GHINIONISTUL — rulează 
la : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). 1944 —XX— 1964
— RAID PRIN CINEMATOGRAFIE
— PISICA DE MARE — rulează la: 
Lumina (orele 10,30; 13,30; 16,45;

lună în sector. Mi-am dat sea
ma că la nerealizarea planului au 
contribuit mai mulți factori prin
tre care și unele deficiențe orga
nizatorice și altele privind disci
plina muncii. Sectorul are posi
bilități să-și facă planul, dar 
pentru asta vor trebui luate mă
suri serioase".

Prin urmare, pînă în pre
zent mina Lupeni ar fi putut să 
extragă mai mult cărbune peste 
plan, să depășească cu mult an
gajamentul luat. Chiar dacă unii 
șefi de sector au pus în decla
rațiile lor rămînerile în urmă nu
mai pe seama unor condiții o- 
biective (am reținut, în toate ca
zurile, condițiile tectonice) s-a 
vorbit — e adevărat — mai pu
țin și despre unele condiții mai 
puțin obiective. Aceste condiții 
au fost punctate destul de lim
pede de intervențiile tovarășului 
inginer șef Dumitru Opriș. Ra
portul de producție a continuat 
și după plecarea noastră. Șefii 
sectoarelor au rămas să discute 
mai departe această situație și 
să stabilească noi măsuri care 
să permită ca pînă la sfîrșitul a- 
nului, măcar o parte din aceste 
posibilități să fie valorificate.

Lucrările sesiunii a
da colaborare 

intre R. P. Romină
între 14 și 30 noiembrie 

1964 s-au desfășurat la Bucu
rești lucrările Sesiunii a Vl-a 
a Comisiei mixte de colabo
rare tehnico-științifică între 
Republica Populară Romină 
și Republica Populară Demo
crată Coreeană.

Ambele părți ale comisiei 
au constatat cu satisfacție la 
sesiune că în perioada care a 
trecut colaborarea tehnico- 
științifică s-a desfășurat cu 
succes. S-a stabilit planul de 
colaborare pentru perioada 
următoare și s-au adoptat mă
suri privind lărgirea în con
tinuare a colaborării tehnico- 
științifice dintre cele două 
țări.

Conform protocolului în
cheiat, organizațiile economi
ce și instituțiile din cele două 
țări vor efectua schimburi de 
documentații tehnice și vor

A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
a trimis o telegramă ministru
lui afacerilor externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, ca

INFOR
Joi după-amiază, la Casa 

Scriitorilor „Mihail Sadovea- 
nu“ din Capitală, Comitetul 
național pentru organizarea 
comemorării a 75 de ani de la 
moartea marelui povestitor 
romîn Ion Creangă a luat în 
discuție în prima sa ședință 
de lucru planul de măsuri 
privind manifestările care vor 
avea loc cu acest prilej.

Ședința a fost prezidată de 
acad. Mihai Beniuc, președin
tele Uniunii Scriitorilor din 
R.P. Romînă.

★

Cu prilejul prezenței în țara 
noastră a Ansamblului artis
tic național al R. P. Chineze, 
Liu Fan, ambasadorul R. P. 
Chineze la București a oferit 
joi seara un cocteil.

Au participat Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cul
tură, membri ai ansamblului 
„Perinița" care au prezentat 
spectacole în R. P. Chineză.

★

Joi, la Craiova, în holul Sfatu
lui popular regional, a avut loc 
vernisajul expoziției „20 de ani 
de dezvoltare economică a R.P. 
Polone". Sînt expuse peste 50 
de panouri cu fotografii $i gra
fice ilustnnd realizările economi
ce și social-cui turale obținute 
de oamenii muncii din Polonia 
in anii puterii populare.

Cu acest prilej au luat cuvin
tul conf. univ. Popescu Neculce,

M A T O G
20,15). IOANA IN ATAC — ru- 
lează la : Cosmos (orele 16; 18;
20). ÎNCURCĂTURA BLESTE
MATĂ — rulează la : Buceqi 
(orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21).
VIAȚA PARTICULARĂ — rulea-

la: Union (orele 11; 16; 18,15ză
20,30). COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE — rulează’ Ia: Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30 — program pentru copii ora 
10 dimineața). OAMENI DE AFA
CERI — ILUSTRATE LA UN AL-

LURaCADOU 
LUNACAD 
LUNACAD 
LUNACADOU 
LUNA CADOURILOR

L 
L

T E L E V I
în jurul orei 18,30 — Univer

sitatea tehnică la televiziune. 
Dispozitivele regulatoare din 
procesele industriale automatiza
te — de ing. Ilie Papadache, de 
la Institutul de proiectări de a- 
parataj electrotehnic și instalații 
de automatizare. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru 
tineretul școlar: Locuri din

■a a Comisiei mixte

și R. P. 0. Coreeană
înlesni vizite de studii ale 
specialiștilor în probleme 
tehnico-științifice din dome
niul agriculturii și silvicultu
rii, industriei ușoare, con
strucțiilor, industriei chimice 
și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de tov. Cio- 
roiu Răducanu ,adjunct al mi
nistrului industriei petrolului 
și chimiei al R. P. Romine, iar 
din partea coreeană de tov. 
Ro The Sac. vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării al R.P.D. Coreene.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reci
procă.

Delegația coreeană a vizitat, 
în perioada sesiunii, obiective 
industriale și instituții cultu
rale din țara noastră.

răspuns la felicitările cordiale 
și bunele urări transmise cu 
ocazia celei de-a 47-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

MÂȚII
președintele Comitetului regional 
pentru cultură și artă, și Wie- 
slaw Sobierajski, ambasadorul 
R.P. Polone la București.

La festivitate au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, precum și mem
bri ai Ambasadei R.P. Polone în 

R. P. Romînă.

★

Președintele Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., acad. Athanase 
Joja, a oferit joi la amiaza, în 
saloanele restaurantului „Athenee 
Palace, un cocteil în cinstea par- 
ticipanților Ia reuniunea de lucru 
a Asociației internaționale de stu
dii sud-est europene.

★

Acad. Șt. S. Nicolau, directo
rul Institutului de Inframicrobio- 
logie al Academiei R. P. Romîne, 
a plecat joi spre Columbia, unde 
va participa ca invitat la lucră
rile Congresului microbiologilor 
din America Latină, care va avea 
loc Ia Bogota între 6 și 12 decem
brie.

★

Joi a plecat spre Italia. Mihai 
Beniuc, președintele Uniunii 
Scriitorilor, care va participa la 
ședința Comitetului de condu
cere a Comunității europene a 
scriitorilor, al cărui membru 
este. Acad. Mihai Beniuc va asis
ta, de asemenea, la decernarea 
premiilor de poezie „Taormina".

(Agerpres)

R A F E
la : Timpuri NoiBUM — rulează , . . .

(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20),
Volga (orele 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). VII ȘI MORȚI — cinema
scop (ambele serii) — rulează la : 
înfrățirea între popoare (orele ÎS; 
20), Arta (orele 16; 19,30). MO- 
RAL’63 — rulează la : Cultural 
(orele 15,30; 18; 20,30). STRĂINUL
— cinemascop (ambele serii) — 
rulează la : Dacia (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Moșilor (orele 16; 19,30). 
UMBRELELE DIN CHERBOURG — 
rulează la : Buzești (orele 15; 17,30; 
20), Flacăra (orele 11; 14; 16,15-, 
18,30; 20,45). COLABORATORUL 
CEKA — rulează Ia : Unirea (orele 
16; 18,15; 20,30), Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30). C1OCIARA — ru 
lează la : Munca (orele 14; 16; 
18,15; 20,30). M-AM ÎNDRĂGOS
TIT LA COPENHAGA — rulează 
la : Popular (orele 16; 18,15; 20,30). 
COMOARA DIN VADUL VECHI
— rulează la : Pacea (orele 16; 18; 
20).

Z I U N E

București. 19,35 — Moment li
ric. 20,00 — Săptămîna. 21,00 — 
Emisiune cu caracter retrospec
tiv, consacrată creației pictorului 
H. Catargi. 21,20 — Muzica 
populară romînească cu o for
mație instrumentală condusă de 
Ion Budișteanu, artist al poporu
lui. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologie.(Agerpres)
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Intîlniri de neuitat 

cu istoria patriei
»

Colectiviști —
în vizită

la specialiști
...Golești, Cozia, Tg. Jiu, Pe

troșani ; Blaj, Alba-Iulia, Deva, 
Orăștie, Hunedoara j Mărășești, 
Piatra Neamț, Războieni, Hu- 
mulești, Cetatea Neamțului, 
Iași, — sînt numai cîteva din 
itinerariile străbătute de stu
denții bucureșteni în vara a- 
ceasta pentru a cunoaște ves
tigiile trecutului.

Ei și-au început viața în anii 
marilor prefaceri petrecute în 
țara noastră, învață în insti
tute modern utilate, locuiesc în 
cămine confortabile, au certi
tudinea că numai de ei depinde 
să se realizeze în profesia a- 
leasă. Dar mai știu că n-a fost 
din totdeauna așa și doresc să 
cunoască drumul străbătut pînă 
aici, pentru a putea prețui mai 
bine viața pe care o trăiesc, 
pentru a-și putea reprezenta 
mai bine cadrul actualelor și 
mai ales, viitoarelor lor îndato
riri. Așa s-a născut inițiativa 
organizării unor activități in
teresante și variate închegate 
într-un ciclu tematic care să 
permită studenților cunoașterea 
luptei glorioase a poporului 
nostru pentru libertate și o 
viață mai bună, precum și a 
realizărilor oamenilor muncii, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, în cei 20 de ani de 
la eliberarea patriei.

Vizitele enunțate mai sus, cu 
tot ce le-au oferit ele, sînt doar 
cîteva verigi ale unui șir de 
manifestări sugerate și organi
zate cu concursul studenților 
înșiși. Dar mai bine să le pre
zentăm :

în cadrul temei „Lupta P.C.R. 
pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, organizarea și 
înfăptuirea insurecției armate 
din August 1944" studenții au 
participat la două simpozioane : 
„P.C.R. organizatorul și îndru
mătorul insurecției armate din 
August 1944“ și „Contribuția 
adusă de armatele romîne la 
victoria împotriva fascismului 
german în cel de-al II-lea răz
boi mondial" Ia care au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe 
Zaharia, director adjunct al In
stitutului de istorie a partidu
lui și Dumitru Dămăceanu, ge
neral în rezervă. Participarea a 
peste 600 de studenți este cea 
mai bună dovadă a largului in-

O nouă benă pentru înăl
țarea barajului Hidrocentra
lei „16 Februarie" de pe 

Argeș

Colocviu „Aplicații 
ale matematicii 

in economie7'
Toi au început la Iași lucrările 

oolocvîului pe țară cu tema 
„Aplicații ale matematicii în eco
nomie".

Participă numeroși academic 
cienL cadre didactice de la unele 
institute de învățamînt superior, 
specialiști în statistică și în cer
cetarea operațională, ingineri cu 
probleme de organizare și plani
ficare a producției din diferite 
unități economice, reprezentanți 
ai unor ministere.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de acad. Grigore Moisil, 
președintele Societății de științe 
matematice din R. P. Romînă, 
prof. univ. Ion Creangă, rectorul 
universității ieșene, a adresat 
participanților la colocviu un sa
lut din partea universității.

în continuare au fost prezenta
te comunicările privind mașinile 
electronice de calcul în economia 
R. P. Romîne, problemele actua
le ale statisticii și rolul matema
ticii la rezolvarea lor, activitatea 
centrului de statistică al Acade
miei R. P. Romîne, aspecte ale 
colaborării institutului de calcul 
cu întreprinderile și altele.

Lucrările colocviului continuă 
în trei secții: statistici și progra
me matematice,, balanțe statistice 
ale economiei naționale și proble
me ale învățămîntului matemati
cilor economice. 

(Agerpres)

teres de care s-au bucurat sim
pozioanele. în cadrul aceleiași 
teme, studenții au vizitat prin
cipalele locuri din București le
gate de organizarea și desfășu
rarea insurecției armate, expo
ziția „P.C.R. organizatorul și 
conducătorul insurecției ar
mate", Muzeul de istorie a par
tidului și Muzeul militar cen
tral. De asemenea, Ia casa de 
cultură și la Baza sportivă Tei 
au fost vizionate cicluri de 
filme documenare și artistice 
care evocă .momente din lupta 
partidului ca „Lupeni ’29“, 
„Doftana", „Furtuna", „Valurile 
Dunării", „Străinul" și altele.

Ciclul „Pagini glorioase din 
trecutul de luptă al poporului 
nostru" a fost ilustrat numai

Despre ciclurile tematice 
organizate in Centrul 
universitar București

prin excursii. Studenții au po
posit la Muzeul Tudor Vladi- 
mirescu și Nicolae Bălcescu 
din Golești, au păstrat un mo
ment de reculegere în fața mor- 
mîntului lui Mircea cel Bătrîn, 
de la Cozia, ag ascultat înfio
rați relatări despre viața deți- 
nuților comuniști din lagărul de 
la Tg. Jiu. Excursia din Mol
dova le-a oferit prilejul de a-i 
cunoaște istoria atît de zbuciu
mată, dar și bogata-i viață cul
turală. Aflîndu-se la Piatra 
Neamț, vizitînd monumentele 
legate de viața și lupta lui Ște
fan cel Mare, n-au putut să nu 
intre și în casa lui Calistrat 
Hogaș ; pornind spre Războieni 
au făcut un popas și în Humu- 
Ieștii lui Creangă, iar lașul le-a 
rămas în memorie ca reședință 
a domnitorului Al. Cuza, ca loc 
unde a trăit și a muncit luptă
torul Ilie Pintilie, ca orașul pe 
care l-a cîntat Eminescu.

Excursiile le-au pus la tot 
pasul în față trecutul și pre

Această clădire impunătoa
re de o sveltețe modernă, pri
mitoare, așezată în inima co
munei Ileanda, raionul Dej e 
căminul cultural. De fapt un 
adevărat complex cultural în
zestrat cu aparat de proiecție 
pentru cinematograf, o mare 
sală de spectacole, bibliotecă 
bine pusă la punct, cu o con
fortabilă sală de lectură (pe 
mese glastre cu flori — sîn- 
tem în noiembrie! — încon
jurate de ziare și reviste ofe
rite oricînd consultărilor) etc. 
Pe scena Căminului au urcat 
destule echipe profesioniste a- 
flate în turnee, ca și echipele 
locale de artiști amatori 
(cor, brigadă artistică de agi
tație, soliști, formații de tea
tru, în total aproape 150 de ar
tiști amatori) sau, alteori, par- 
ticipanții la concursurile orga
nizate de tinerii comunei. Iar 
drumul străbătut de sat pînă 
la aceste itinerarii vaste ale 
culturii merită sa fie remar
cat. Căci altădată aici

Șopronul poț talionului 
era ți sediul culturii

în comună era stația poștei. 
Trecea, spre seară, poștalionul 
cu patru cai și, în timpul sta
ționării, arhaicul vehicul era 
adăpostit, împreună cu telega
rii lui, într-un șopron. Un 

zentul : de la Golești, caravana 
excursioniștilor a pornit spre 
Hidrocentrala „16 Februarie", 
măreț edificiu al construcției 
socialiste ; în drumul străbătut 
prin Moldova, studenții au ad
mirat cetățile chimiei, Hidro
centrala de la Bicaz, puterni- 
cile și modernele uzine ridicate 
în anii noștri; au admirat cre
nelurile castelului Huniazilor, 
iidicate de maeștri necunos- 
cuți, și au rămas impresionați 
în fața măreției furnalelor și 
cuptoarelor Hunedoarei, rod 
al talentului și hărniciei părin
ților și fraților lor

în timp ce aproape 400 de 
studenți străbăteau țara, pentru 
a-i cunoaște bogata istorie, pre
cum și înfăptuirile din cei 20 
de ani de putere populară, în 
București se desfășurau alte ac
tivități interesante grupate în 
ciclurile : „Momente din lupta 
poporului nostru oglindite în 
literatură si artă” și „Mărețele 
realizări ale patriei noastre în 
cei 20 de ani de la Eliberare". 
Seri literare, seri de poezie, 
montaje muzical-Iiterare. vizite 
la Muzeul de artă al R.P.R., la 
Muzeele Th. Aman și Tatarescu 
le-au prilejuit studenților cu
noașterea unor mari valori cul
turale, întîlnirea unor valoroși 
oameni de artă și cultură. După 
cum le-a creat prilejul de a cu
noaște mari unități industriale 
din București, de a se întîlni cu 
activiști de partid și de stat. 
Si, în sfîrșit, toți studenții din 
București, însoțiți de ghizi corn- 
petenți au vizitat Expoziția rea
lizărilor economiei naționale.

Aceste activități menite să 
contribuie la educarea patrio
tică a studenților s-au bucurat 
de o largă participare și au în
trunit aprecieri unanime. Iată 
de ce. odată cu începerea anu
lui universitar, în institutele 
bucurestene comitetele U.T.M. 
și consiliile A.S. au primit nu
meroase sugestii pentru relua
rea unor activități cu un con
ținut asemănător. Se definiți- 

rează acum la Universitate 
programul tematic al unor ase
menea activități; la fel și la In
stitutul politehnic.

In programul casei de cultură 
a studenților figurează o serie 
de acțiuni cultural-educative 
(simpozioane, întîlniri, vizite, 
vizionări de filme, excursii etc.) 
grupate în ciclurile tematice: 
„Realizări ale poporului nostru 
obținute sub conducerea 
P.M.R.", „Frumoasă ești, patria 
mea", „Realizări actuale ale 
științei și tehnicii romînești", 
„R.P.R. pe plan internațional" 
și altele. Toate promit să ofere 
studenților imaginea marilor 
înfăptuiri ale poporului nostru 
din anii puterii populare, măre
țele perspective ale patriei 
noastre socialiste imagine rea
lizată în cele mai diverse mo
duri de prezentare. Dar despre 
ele vom mai scrie.

MARIETA VIDRAȘCU

In repertoriul teatrelor noastre
Pe lingă creația originală, ilus

trată anul acesta prin 121 de piese 
semnate de 72 scriitori romi ni, 
teatrele din țara noastră continua 
să promoveze opere valoroase din 
dramaturgia universală, clasică si 
contemporană, Slnt montate în ac
tuala stagiune aproximativ 188 de 
lucrări de 110 autori străini.

Pe aproape toate scenele bucu
re? tene și din țară, Shakespeare 
este present cu una sau chiar mal 
multe piese, artiștii noștri aduclnd 
astfel un cald și unanim omagiu 
genialului scriitor englez, de la a 
cărui naștere s-au Împlinit 400 de 
ani. In repertoriul unui mare nu
măr de teatre figurează, de aseme
nea, Euripide, Moliăre, Labiche,

Aid se intilnesc 
pasiunile

sfert de ceas și șopronul ră- 
mînea pustiu pînă la urmă
toarea cursa. Pustiu ? Inventi
vitatea — această a două na
tură a spiritelor pasionate — 
a intervenit prompt și a de
cretat cu destul curaj pentru 
o asemenea împrejurare: „fa
cem din șopron, în „timpul li
ber- (!), instituție culturală !". 
Inițiativa a suris spiri
tului emfatic și veleitar al 
autorităților care i-au găsit 
pomposul titlu de „sală de 
spectacole" și s-au grăbit să-și 
transporte scaunele oficiale, 
dinaintea unui podium firav 
pe care, din timp in timp, 
evoluau trupe anonime, din
tre acelea care circulau neîn
trerupt de la un sat la altul, 
de la un șopron la alt șopron. 
Acest șopron a scutit oficiali
tățile de orice efort edilitar 
mai consistent, ba le-a creat 
și iluzia unei atitudini degaja
te, chipurile culturală. Dar, o 
„atitudine care nu depășea pe
rimetrul celor 12—13 metri ai 
acestei „săli de spectacole" 
ce-și împărțea ospitalitatea cu 
telegarii poștalionului.

...La o distanță cosmică de 
sediul „simbolic" al primelor 
manifestări artistice, într-una 
din încăperile monumentalu
lui cămin cultural, tovarășul 
Vecean. un neobosit activist 
cultural al comunei, rezumă 
observațiile sale pătrunzătoa
re, despre dimensiunile adevă

Incursiune practică în lumea 
de minuni a plantelor (la 
casa-laborator a gospodăriei 
colective din comuna Inde
pendența, raionul Galați)

N. STELORIAN

Expoziții 
ale amatorilor
BACĂU (de la corespon

dentul nostru)
în vara anului 1963 Casa re

gională a creației populare 
Bacău a organizat o tabără 
de creație pentru artiștii plas
tici amatori din întreaga re
giune. Cu acest prilej mapele 
tinerilor prieteni ai penelului 
s-au îmbogățit cu numeroase 
schițe și tablouri care au fost 
prezente apoi în expozițiile 
plastice colective organizate 
de amatori. Recent, cu lucră
rile lui Gheorghe Clit, care 
înainte de a merge in tabăra 
de creație absolvise școala 
populară de artă, s-a deschis 
o expoziție la Muzeul regio
nal din orașul Bacău. Expozi
ția, care cuprinde circa 40 de 
tablouri în ulei, pastel, cărbu
ne a fost vizitată de sute de 
oameni. --- •--
Brigăzi științifice în 
mijlocul colectiviștilor
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
Peste 100 de intelectuali din 

Bistrița, constituiți în brigăzi 
științifice, s-au deplasat în ul
timul timp în comunele ra
ionului. în fața a 3 000 de co
lectiviști s-au ținut expuneri 
pe teme de politică externă, 
istorice, agrozootehnice, sani
tare, juridice etc. în următoa
rea perioadă, intelectualii de 
la centrul de raion și din cen
trele de comune se vor depla
sa în satele îndepărtate, orga- 
nizînd cu colectiviștii diferite 
acțiuni (simpozioane, seri de 
experiență, seri de calcul, șe- 
zători literare etc.).

Ibsen, Maxim Gorki, Bertolt 
Brecht, Fr. Diirrenmatt, Se remar
că, totodată, prezența mai multor 
piese de Sofocle, Fr. Schiller, Lev 
Tolstoi, M. Zsigmond, Bernard 
Shaw, E. O'Neill, Eugen Ionesco.

Continuînd seria succeselor de 
prestigiu obținute în stagiunile 
precedente, sînt reluate spectacole 
valoroase, intrate astăzi In reper
toriul permanent al teatrelor. Men
ționăm, In acest sens, „Revizorul" 
de N. Gogol, „Unchiul Vania" de 
A. P. Cehov, „Doamna ministru" 
de B. Nușici, „învățătoarea" de 
S. Brody, „Moralitatea doamnei 
Dulskau de G. Zapolska, „Baia" 
de V. Maiakovski, „Ciocîrlia" de 
J. Anouilh, „Scandaloasă legătură"

ratei atitudini culturale, aceea 
a colectiviștilor din Ileanda, 
comune vârstnicilor ca și ce
lor tineri.

După eliberare oamenii au 
intrat în clădirea nouă a că
minului cultural, instituție a 
cărei evoluție prefigurează 
astăzi caracterul unui vast 
complex cultural așezat, sim
bolic, în inima satului. Aici se 
întretaie traseele inedite ale 
vieții oamenilor, ale preocu
părilor multiple care-i animă 
pe colectiviști, pe tinerii ar
tiști amatori. De activitatea 
căminului este legată șterge
rea unor prejudecăți ale satu
lui și impunerea unor meserii 
(cum este aceea de crescător 
de animale, de exemplu) — 
ca dintre cele mai pretențioa
se, care cer o pregătire spe
cială, științifică. Stimularea 
interesului de a lucra în 
sectorul zootehnic este o ac
țiune ce a trecut prin sfera 
de preocupări a căminului 
cultural în aceeași ordine, a 
importanței, cu constituirea și 
activitatea brigăzii artistice de 
agitație sau încetățenirea ci
clurilor de expuneri științi
fice, sau desfășurarea cursuri
lor agrozootehnice...

Punctele de reper indi
cate pentru a concura la dis
tingerea formării atitudinii

In strinsă legătură 
cu practica

Pavel Buțincu și Constantin 
GrigOraș, studenți în anul V al 
Institutului Agronomic din Iași 
du făcut cercetări asupra terenu
lui gospodăriei agricole colective 
din Movileni, raionul Iași. Rezul
tatele au fost incluse în studiul 
economic și pedologie intitulat 
„Aprecierea solurilor G.A.C. Mo- 
vileni", distins cu premiul I la 
cea de-a X-a sesiune a cercurilor 
științifice studențești a Institu
tului, organizată recent. Și alte 
lucrări prezentate la sesiune au 
dovedit că studenții țin o legătu

DE TOATE® DE TOATE • DE TOATE

• Sistem 
de catapultare 
pentru cosmonauți

Tehnicienii americani au pus la 
punct un nou sistem de catapultare 
pentru cosmonauți, menit a fi folo
sit în cazuri de pericol. Este vorba 
do o capsulă, care se poate închi
de automat în așa fel incit pilotul 
cosmonaut se pomenește în interio
rul unei „farfurii* metalice com
plet etanșe.

Capsula se desprinde automat 
de nava cosmică, fiind acoperită 
cu o serie de plăci izolatoare pen
tru a o apăra de căldura produsă 
în timpul reintrării în păturile in
ferioare ale atmosferei.

Capsula cintărește circa 350 kg 
și străbate ultima porțiune spre pă- 
mînt cu ajutorul unei parașute, 
care, de asemenea, se declanșează 
în mod automat.

de J. Priestley, „Prima zl de liber
tate" de K. Kruzskovski, „Vrăji
toarele din Salem" de Arthur Mil
ler, „Poveste din Irkutsk" de A. 
Arbuzov etc.

Anul teatral 1964—1965 consem
nează, ca și cei ptecedenți, nume
roase premiere, publicului fiindu-i 
oferite noi opere representative 
din dramaturgia universală. Vdd 
lumina rampei, piese de Plaut, Ed. 
Rostand, Goethe, Imre Madach, 
Pirandello, Federico Garcia Lorca, 
f. Glraudoux, S. Mlhalkov. W. 
Saroyan, S. O Casey, D. Dimov, 
A. Volodin, Tennessee Williams, 
J. Osborne și alții.

(Agerpres)

culturale a oamenilor sînt 
multiple, înlănțuite într-un si
stem complex care acționează 
în permanență, de-a lungul 
unui întreg „an cultural". 
Spectacolele corului (90 de 
membri) sînt alternate de a- 
celea datorate celor trei co
lective teatrale — suficiente 
pentru a susține o stagiune a- 
devărată în fața unui public 
exigent și serios. Un program 
adecvat de educație muzicală 
se adresează unor pasiuni rea
le, cărora mulți le-au dedicat 
pînă acum seri de audiții la 
cămin (ca să nu mai amintim 
contribuția aparatului de ra
dio, prezent la fiecare a doua 
casă din sat). Viitorul cerc de 
muzică dispune de instrumen
te pentru exerciții practice, 
iar inițierea aparține unor pri- 
cepuți și pasionați intelectuali 
ai satului.

Acum, în după-amiezile ier
nii, la căminul cultural își vor 
continua activitatea pictorii a- 
matori ai comunei, autori ai 
expozițiilor frecvent amena
jate și primite cu vie curiozi
tate de colectiviști. In holul 
mare al căminului zilele tre
cute se mai afla încă, simbo
lica expoziție a toamnei: ex
ponate din culturile agricole 
de peste vară. Curînd, ea va 
fi înlocuită de expoziții perso
nale și colective ale membrilor 
cercului plastic. In acest co
lectiv s-a relevat talentul 

ră mai strinsă cu practica, abor- 
dînd subiecte pricind probleme 
actuale ale agriculturii, cum ar fi 
căile de intensificare a producției 
agricole, dezvoltarea avutului 
obștesc, reducerea prețului de 
cost in unele S.M.T.-uri, dezvol
tarea culturii viței de vie etc.

Elaborarea lucrărilor a contri
buit la adincirea cunoștințelor 
profesionale și formarea la viito
rii ingineri a deprinderilor de 
muncă sistematică, perseverentă.

(Agerpres)

• Fructe împotriva...
sclerozei din lanțuri

R.S.S, Georgia este renumită în 
ce privește producția plantelor sub
tropicale. Dintre acestea, mai im
portantă este feijoa al cărei par
fum seamănă cu cel al fragilor. 
Feijoa, un fruct foarte gustos, are 
și calități curative, în special în 
tratamentul sclerozei. Trebuie însă 
precizat că feijoa nu prezintă a- 
ceastă calitate decît dacă conține 
iod în suficientă cantitate.

Cantitatea de iod este în func
ție de apropierea sau depărtarea 
plantei de mare. Un grup de sa- 
vanți din R.S.S. Georgia încearcă 
în prezent să determine distanța 
exactă care trebuie să separe fei
joa de mare, pentru ca ea să con
țină suficient iod curativ.

Formația de dansuri a căminului cultural Vălișoara, regiunea Banat

unui tînăr, cum e Cornel Mus
ca, autor al unui gingaș bust 
de fată, lucrat în marnă, al 
multor schițe în creion, prin
tre care două ulițe ale satu
lui, tablouri în ulei cu îneîn- 
tătoare subiecte florale, sau 
altul zugrăvind „Casa noa
stră". Inspirate din realitatea 
nouă a satului, lucrările arti
știlor amatori profilează un 
univers artistic plin de pros
pețime, bogat în semnificații. 
Cît de departe sînt acestea de 
acea întîmplare pe care o con
semnăm sub titlul

„Extraordinara" 
aventură a unei 

îndeletniciri firețti
Faptul s-a petrecut într-o 

comună apropiată, însă pro
iecția lui a plutit multă vreme 
deasupra altor șapte-opt. Un 
om din Frîncenii Boiului, un 
țăran cu puțină știință de 
carte — dacă e să socotim 
după numai cele 4 clase pri
mare pe care le făcuse — a 
atras atenția prin manifesta
rea unei neobișnuite pasiuni 
de colecționar. Ani la rînd 
omul și-a format o bibliotecă 
bogată: cărți legate în piele, 
colecții de ziare reviste pă
strate cu grijă, adunate prin 
eforturi deosebite care, toc
mai de aceea, căpătau în ima
ginația celor ce-l urmăreau

■ e ținuseră prime
le două lecții.

Bine documenta
te, urmate de de
monstrații practi
ce. Multe lucruri 
erau noi pentru 

cursanții anului III al cercu
lui de viticultură. Aici, la gos
podăria colectivă din comuna 
Valea Seacă, raionul Medgi
dia, sectorul viticol e în con
tinuă dezvoltare. Lectorul, in
ginera Nadej a Lazăr, caută ca 
de fiecare dată, „elevii" să 
desprindă cit mai multe cu
noștințe. Pînă la ținerea lec
ției a treia, mai erau cîteva 
zile. Lectora se gîndea cum 
să procedeze ca noțiunile din 
carte să fie mai bine legate 
de practică. Vroia ca fiecare 
lecție să conțină, atît ca ex- 
Dunere cît și ca ilustrare, ceva 
nou, interesant, care să rețină 
atenția colectiviștilor. Astfel 
s-a născut ideea de a ține lec- 

! ția următoare în... deplasare. 
’ A adus aceasta la cunoștința 
■ conducerii gospodăriei. ~ Pro- 
I punerea a fost acceptată. Cît 
I despre cursanți, s-au arătat 

foarte bucuroși. Si iată-i pe 
cei 33 de colectiviști — majo
ritatea tineri — în vizită de 
studii la stațiunea experimen
tală Murfatlar. După o scurtă 
incursiune prin stațiune, prin 
laboratoarele acesteia, mem
brii cercului de viticultură, 
însoțiți de cîțiva specialiști, 
au intrat in cimpul de expe
riență. Aici, Tugurel Pas cu, 
Nicolae Iote, Constantin Iancu 
și ceilalți au văzut, prin com
parații, ce importanță au în- 
grășămintele naturale pentru 
unele soiuri de viță, cum in-

• Sculpturi

Sculptorul francez, Raymond Li
ger folosește un material inedit 
pentru executarea operelor sale : 
lanțuri de diferite lungimi și di
mensiuni. După părerea sa. lanțul 
— simbolul sclaviei — poate că
păta semnificații noi.

Printre sculpturile lui Leger 
executate din lanțuri se numără o 
reptilă, un vapor, corpul unei fe
mei. Unele sculpturi sînt de di
mensiuni diferite pentru mobilarea 
interiorului unui apartament, alte
le de dimensiuni mult mai mari, 
menite a fi așezate în parcuri sau 
grădini.

Sculptura intitulată „Sigiliul lui 
Solomon" prezintă originalitatea 
că poate fi pliată, ușurîndu-se ast
fel transportul ei.

proporție de adevărată aven
tură. în 1938 o asemenea am
biție părea de-a dreptul stra
nie, evident, în raport cu po
sibilitatea accesului la cultură 
al populației rurale. Omul a- 
cela însă, parcă a concentrat 
în ambiția lui singulară nenu
mărate dorinți, latente, și efor
tul lui a și fost socotit la 
scara ridicată a unei aseme
nea concentrații, a avut, adică 
un ecou de aventură nu prin 
nu știu ce orientare curioasă 
a pasiunii, dar tocmai în ra
port cu nivelul scăzut de cul
tivare al tuturor. Gtndiți-vă 
ce rumoare va fi stîmit vestea 
că Per cea din Frîncenii Boiu
lui merge la Cluj să cumpere 
o carte de N. D. Cocea sau a- 
ceea, și mai năstrușnică, au
zită de mulți, că omul dorește 
chiar să-l cunoască pe scriitor, 
fapt pentru care ar merge la 
București! Biblioteca perso
nală era o raritate ce plutea 
într-un accentuat pitoresc, așa 
se și explică răsunetul cazu
lui cu valoare de unicat, pe 
atunci, în aceste locuri. $i 
suprapunînd o imagine nouă, 
dînd răspuns, trecem prin 
fața rafturilor bibliotecii 
căminului cultural. Tova
rășa Ștefania Pascu, biblio
tecara, reține bine curba as
cendentă a pasiunii pentru 
lectură. începutul e modest: 
700 volume și 57 de cititori, în 

fluențează ele asupra dezvol
tării plantei cultivată în te
rase. Fiecare a repetat unele 
operații. Tot aici cursanții au 
urmărit o experiență a spe
cialiștilor stațiunii. E vorba de 
asocierea unor culturi cu viță 
de vie, în sistem agroviticol. 
Pentru ei toți acest procedeu 
era cu totul nou. De aceea au 
și solicitat lectorei și specia
liștilor stațiunii să le explice 
mai pe larg metoda. In labo
ratorul stațiunii, în fața unei 
planșe, li s-a explicat și mai 
clar cum sînt așezate rîndu- 
rile de viță pe terase în siste
mul de cultură agro-viticol.

— Poate că vom folosi me
toda asta și în gospodăria 
noastră, a zis tînărul Nicolae 
Iote. Doar mai avem multe 
hectare pe care trebuie să le 
plantăm.
' — E o metodă bună, care 
ajută la combaterea eroziunii 
și la folosirea mai economică 
a spațiului.

— Dar producția de stru
guri crește prin această me
todă ? — întreabă cineva.

— Sigui' că da ! T^ntru că 
solul se uniformizez i și vița 
rodește egal pe toată terasa.

„Elevii" pun întrebări, as
cultă, fac legătura între cele 
învățate și perspectivele dez
voltării gospodăriei lor colec
tive. Caută să înțeleagă totul, 
să învețe de la specialiști, tot 
ce e util pentru munca lor de 
viitor. După două ore de in
cursiune în lumea științei, 
oaspeții se întorc acasă. Dar 
cu dorința ca asemenea lecții 
să se repete.

M. ION

• Un cetaceu 
traversează 
Atlanticul in avion

Abandonat de mama sa pe ma
lurile fluviului Sf. Laurențiu din 
Canada, Titch, un pui de belonga 
(mamifer din ordinul cetaceelor) a 
fost adoptat de grădina zoologică 
din Pickering (Anglia). Cum puiul 
era prea mic ca să străbată Atlan
ticul înot și o călătorie cu vaporul 
ar fi durat prea mult, Titch a fă
cut călătoria de la Montreal la 
Manchester pe bordul unui avion.

O cușcă specială din fibre de 
sticlă căptușită cu cauciuc spon
gios a fost amenajată în acest scop.

Podeaua cuștii a fost acoperită 
cu un strat gros de gheață, dar 
cum acesta s-a topit prea repede, 
avionul a făcut o escală la Gander 
(Terra Nova) ca să se aprovizio
neze din nou cu „așternut" pentru 
patul lui Titch.

1952. Treptat, anii adauga a- 
cestora alții și alții, tineri și 
vîrstnici. In 1956 biblioteca a- 
vea un fond de 2 676 volume 
și 394 de cititori, în 1960 celor 
7 759 volume le corespundea 
un număr de 1 956 cititori. 
Iată șl cel mai recent pisc al 
graficului : 1964, iulie, 9 500
volume la un număr de 2 386 
cititori. Zilnic, 30—40 de fișe 
sînt scoase și îmbogățite cu 
noi cărți. Acestora li se ada
ugă, răspunzînd setei de cul
tură a țăranului colectivist, 
simpozioanele, serile literare, 
numeroasele acțiuni dedicate 
tineretului din comună. Ca pe 
niște canale fertilizante, gu
sturile, preferințele, pasiunile 
și preocupările acestora au 
fost captate în sfera de acti
vitate dirijată cu pricepere 
de conducerea căminului cul
tural, organizația U.T.M. a 
comunei, intelectualii satului. 
La căminul cultural alături 
de răspunsul concret dat pa
siunii pentru lectură, de afir
marea și cultivarea talentelor, 
își găsesc un loc firesc 
toate celelalte aspecte ale 
vieții satului, în care cir
culă de fapt pasiunile și do
rințele colectiviștilor expri- 
mînd astfel rolul acestuia, al 
unui dinamic colecționar de 
pasiuni.

C. STĂNESCU



Programul 
vizitei 

lui Wilson 
în S. U. A.

Comentariul zilei

începerea Reîntoarcerea

genția FRANCE PRESSE 
A relatează, în legătură cu 

vizita lui Wilson la Wa- 
shington (7 ți 8 decembrie), 
că el va fi însoțit de Patrick 
Gordon Walker, ministrul bri
tanic al afacerilor externe, de 
Denis Healey, ministrul apără
rii, de lordul Mountbatten, 
șeful statului major general și 
de alți specialiști în proble
mele apărării. In cercurile po
liticese apreciază că, în ca
drul întrevederilor, Wilson va 
expune președintelui Johnson, 
poziția Angliei în legătură cu 
proiectul american de creare 
a F.N.M., precum și contrapro
punerile britanice la această 
forță. Vor fi examinate, după 
cite se crede, relațiile dintre 
cele două țări și alte proble
me internaționale.

De ia Washington, Harold 
Wilson va pleca la New York, 
unde va avea întrevederi cu 
secretarul general al O.N.U.

După încheierea vizitei 
S.U.A., premierul britanic va 
pleca la Ottawa, pentru între
vederi cu premierul canadian 
Lester Pearson, și cu alte ofi
cialități canadiene.

dezbaterilor generale

în

întrevedere
Ball • de Murville
PARIS. •— Subsecretarul de 

stat al S.U.A., George Ball, a 
avut miercuri o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe 
al Franței, Maurice Co.uve de 
Murville. Potrivit agenției U- 
NITED PRESS INTERNATIO
NAL, George Ball a lansat cu 
acest prilej un nou apel adre
sat Franței de a renunța la 
ostilitatea manifestată față de 
planul american de creare a 
forțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O.. Din surse fran
ceze se relatează însă că nu 
s-a realizat nici un progres în 
ce privește schimbarea atitu
dinii Franței față de crearea 
forțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O.

NEW YORK 3 — Trimisul 
special, I. Gălățeanu, trans
mite : In ședința plenară din 
dimineața zilei de 3 decembrie 
a Adunării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile gene
rale.

A luat cuvîntul conducăto
rul delegațrel Braziliei, mini
strul de externe Vasco Leitao 
da Cunha, care a subliniat că 
țara sa este interesată în men
ținerea și întărirea păcii, în 
înfăptuirea unei dezarmări 
controlate și dezvoltarea co
merțului " ’ “
sens el a chemat țările mem
bre ale __2
eforturi pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Confe
rinței de la Geneva pentru 
comerț și dezvoltare.

Am dori, a spus Vasco Lei
tao da Cunha, ca transpune
rea în viață a dreptului po
poarelor la autodeterminare 
să se asigure prin lichidarea 
rămășițelor colonialismului. El 
a subliniat că în soluționarea 
acestei probleme un rol deose
bit revine Organizației Nați
unilor Unite și de aceea orga
nizația trebuie întărită pe toa
te căile.

posibilitatea cel puțin să trimită 
observatori la această organizație.

Legat de problema congoleză 
d a declarat: Părerea mea este 
că Organizația Unității Africane 
(O.UA.) are menirea „de a în
cerca să rezolVe problemele răz
boiului civil care se duce acum 
în Congo. Ar fi prea mult dacă 
s-ar cere O.N.U 
nou în Congo".

să intervină din

— După cum 
TASS, Andrei

mondial. In acest

O.N.U. să depună

NEW YORK.
anunță agenția ___, _____
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, șeful 
delegației sovietice la cea de-a 
19-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., și Dean Rusk, se
cretarul de stat al S.U.A., au avut 
miercuri o întrevedere, în cursul 
căreia a acut loc un schimb de 
păreri asupra problemelor de in
teres reciproc și îndeosebi asupra 
problemelor legate de lucrările 
sesiunii Adunării Generale.

NEW YORK. — Al’ex Quaison 
Sackey, președintele celei de-a 
XlX-a sesiuni a Adunării Gene
rale O.N.U., a declarat miercuri 
la o conferință de presă că Re
publica Populară Chineză tre
buie să-și ocupe locul legitim în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Agențiile de presă menționează 
că încă de anul trecut, Alex 
Quaison Sackey ca șef al dele
gației Republicii Ghana la Adu
narea Generală a votat pentru 
restabilirea drepturilor R. P. Chi
neze în O.N.U.

Președintele Adunării a apro
bat id.eea recent exprimată de U 
Thant că țările nereprezentate 
încă în O.N.U. ar trebui să aibă

NEW YORK 3. — Trimisul 
special Agerpres, I. Gălățea- 
nu, transmite : Miercuri seara 
secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a oferit un cocteil 
la hotel Waldorf Astoria în 
cinstea șefilor unor delegații 
prezente la lucrările sesiunii 
Adunării Generale O.N.U.

La cocteil a participat 
Comeliu Manescu, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ro
mine.

Și

„Operațiunea întoarcere", a- 
nunțată cu toate trompetele 
publicității și regizată cu tehni
ca filmelor de aventuri, s-a 
consumat. Peron s-a întors. 
Cam plouat, dar s-a întors. Cu 
o singură modificare neprevă
zută în program : s-a întors 
din nou pe pămîntul iberic în 
loc să-și iacă o reintrare trium
fală la Buenos Aires.

Ex-președintele Argentinei a 
traversat oceanul și a petrecut 
19 ore și 30 de minute pe aero
portul din Rio de Janeiro. 19 
ore și 30 de minute s-a aflat în 
America Latină. După care i 
s-a adresat invitația prea puțin 
politicoasă de a face cale în
toarsă spre Madrid. Brazilia a 
refuzat, astfel, să compromită 
relațiile sale cu Argentina.

Atitudinea braziliană i-a în
chis lui Peron drumul spre Pa
raguay, unde spera să se insta
leze într-o „operațiune psiholo
gică" pe care adepții lui din 
interiorul Argentinei urmau 
s-o exploateze.

Promisiunile publice cu dată 
fixă — ce nu au fost uitate — 
îl vor obliga, desigur, să reafir
me intenția de a reveni în Ar
gentina. Dar unde se va pro
duce viitoarea „întoarcere" ? 
Tot în Spania ?

Evaluări la Bonn
rezența la Pans a vicepremie- 
rului vest-german Mende și 

1 convorbirea dintre cancelarul 
j Erhard și ambasadorul francez 
• la Bonn au determinat obser- 
j vatorii occidentali să presupu

nă apariția unor elemente noi
în relațiile interoccidentale pe marginea con
troversatei probleme a „forței nucleare mul
tilaterale".

La Bonn s-a lăsat să se înțeleagă că Er
hard și-ar fi manifestat dezamăgirea față de 
„confuzia introdusă de contrapropunerile 
engleze". Publicația engleză „ECONOMIST" 
exprima mai precis esența lucrurilor : „Er
hard a ținut să arate foarte răspicat că e de
primat de propunerile engleze și de dis
cursul lui Wilson în Camera Comunelor. Fă
ră îndoială că accentul pe care acesta l-a pus 
pe lipsurile forței multilaterale și pe grija 
care trebuie să existe ca nici o țară nouă să 
nu aibă «un deget pe trăgaciul nuclear» a 
sunat în urechile (vest) germanilor ca și cum 
Anglia ar dori să păstreze un veto asupra 
tuturor jyoblemelor nucleare și un statut pri
vilegiat în N.A.T.O.; ambele reprezintă mo
dalități de a lăsa Germania (federală) la sta
tutul unei țări de mina a doua". Există, de
sigur, tendința de a se vedea în noul gest al 
lui Erhard o încercare de presiune asupra 
Washingtonului și, mai ales, asupra Londrei 
(cancelarul vest-german a ținut — se pare 
— să sub.linieze că s-ar fi așteptat ca Anglia 
să manifeste mai multă înțelegere pentru po
ziția (vest) germană după ce Bonnul a acor
dat britanicilor un credit de 500 milioane 
dolari).

Cercurile oficiale vest-germane s-au grăbit 
însă să pună în circulație teza că noile con
tacte Bonn — Paris au la bază înclinarea 
R.F.G. spre „o eventuală alianță nucleară cu 
Franța". Unii observatori consideră că vest-

germanii, dezamăgiți de contrapropunerile 
britanice, au tendința să creadă că aluziile 
șefului statului francez la crearea „ițnei or
ganizații de apărare proprii a vest-europeni- 
lor" ar putea permite oarecari avantaje pen
tru o influență a Bonnului în domeniul ar
senalului atomic. S-ar putea ca tocmai în a- 
cest fel sa fie interpretate ia Bonn și decla
rațiile premierului Pompidou despre „dorința 
Franței de a contribui ia crearea unei auto
rități politice (vest) europene pentru reali
zarea unui control reciproc asupra activității 
militare'1.

Nu e lipsit de interes faptul că unele teze 
franceze au găsit o rezonanță nouă la Bonn. 
Premierul francez a subliniat că „puterea 
atomică americană nu mai poate garanta 
securitatea Europei occidentale1 și că ac
tuala structură a N.A.T.O. nu e satisfăcă
toare pentru europeni întrucît „în ultima in
stanță problemele apărării Europei (occiden
tale) sint ho târî te în afara Europei1*. Pre
ședintele Bundestagului, Gerstenmeyer a re
levat : „Nu poți trece sub tăcere asemenea 
problemă. Noi, în Republica Federală tre
buie să ne gîndim serios. Punctul de vedere 
francez are implicații în realități care greu 
pot fi contestate".

Mulți, la Bonn, înclină să taxeze drept 
iluzii orice calcule că Franța ar permite un 
gen de prezență vest-germană la butonul nu
clear. „Erhard — scrie „DIE WELT" — nu 
poate să nu se gîndească foarte serios Ia ul
tima lui convorbire cu președintele de Gaulle. 
Orice concesii am aștepta, nu vom obține 
niciodată ca Franța să renunțe la avansul sau 
atomic și la influența de prim rang ce și-o 
dorește". Ziarul face apel aci la răspunsul 
pe care generalul de Gaulle l-ar fi dat în 
cursul întîlnirii din iulie de la Bonn.

— Dacă Republica Federală ar participa la 
«forța de șoc franceză» — a întrebat atunci 
Erhard — vom avea cuvîntul nostru de spus ?

— Nu ! — a răspuns răspicat președintele 
Franței.

Cert este că pînă acum „Franța n-a făcut 
nici un gest palpabil pentru a da un rol 
european forței de șoc franceze" (U.P.I.). O- 
perativitatea cu care s-a pus la punct buge
tul militar al Parisului, al cărui ax este înar
marea nucleară, vădește doar, așa cum apre
ciază mulți comentatori, tendința franceză de 
a pune apropiata sesiune a Consiliului 
N.A.T.O. în fața unui fapt împlinit, adică, 
în fața realizării unei politici nucleare fran
ceze net opusă „integrării nucleare4* su
gerate de Washington.

Nu e exclus, desigur, ca gesturile marcînd 
o anumită încercare a Bonnului de a se apro
pia de Paris (în acest sens s-ar putea 
aminti și jumătățile de concesii ale vest-ger- 
manilor în legătură cu prețul cerealelor) să 
fie legate de teama guvernanților vest-ger- 
mani de a nu împinge prea departe ruptura 
cu Franța. Poziția delicată a vest-germani- 
lor, care se află în preajma unui an de mare 
confruntare electorală, îi determină, se 
pare, să evite vreo zdruncinare a actualelor 
legături în sistemul relațiilor interoccidentale. 
Există înclinarea de a face o legătură între 
aceste dificultăți ale Bonnului și unele sem
ne de prudență ale Washingtonului în pro
blemele F.N.M. și ale N.A.T.O. în general. 
„La Washington — scrie ziarul american 
„CHRISTIAN SCIENCE MONITOR" — 
mulți doresc să se evite orice ar putea sili 
Germania occidentală să facă o alegere în
tre Paris și Washington". Corespondenții de 
presă din capitala americană acreditează ideea 
că Washingtonul și Londra sînt de acord că 
o hotărire finală asupra forței multilaterale 
trebuie animată pînă după alegerile vest- 
germane. Sintetizînd și prezentând în per
spectivă o asemenea poziție, agenția U.P.I. 
relevă : „Există toate argumentele pentru o 
diplomație americană prudentă și răbdătoare, 
care lasă ușile deschise pentru cel puțin un 
an. Și dacă urmează să fie trîntite ușile, să 
nu fie Washingtonul cel care o face". 
Indiferent de mobilurile și termenele unei 
eventuale „diplomații prudente" în perspec
tivă a Washingtonului, nu se poate să nu re
marcăm că acțiunea fermă a Parisului în 
crearea „forței de șoc" proprii lasă prea pu
țină speranță că hegemonia S.U.A. în 
N.A.T.O. ar putea fi acceptată la Paris, în- 
tr-un viitor mai mult sau mai puțin înde
părtat.

Referindu-se la evoluția relațiilor interoc
cidentale, Walter Lippman își exprima într-o 
recentă convorbire părerea că „trebuie -l 
existe o influență americană mult mai redusă 
în Europa". Aceasta, adăuga el — „nu este 
un atac împotriva intereselor vitale ale Sta
telor Unite ; este în interesul nostru să-i lă
săm pe (vest) europeni să-și rezolve aface
rile lor și să răspundă singuri de treburile 
lor".

E un punct de vedere interesant. Dincolo 
de el și în pofida lui rămîne însă ca o reali
tate nudă diversitatea de interese și tendin
țele de hegemonie ale principalilor parteneri 
din N.A.T.O.

EM. RUCÂR

Luptele continuă
PE SCURT

PLENARA C.C. 
AL COMSOMOLULUI

za o atmosferă multi- 
rasială".

• Răsculații au recâștigat poziții la Stanleyville 

FRANCE PRESSE": „Răscoala congoleză n-a fost infrintă"

„Indezirabilul" Thomas Hardy
După cum rela

tează cores
pondentul din 

Johannesburg al zia
rului „N'EW YORK 
TIMES", „înapoierea 
indigenului", romanul 
lui Thomas Hardy, 
clasic engjez din sec. 
19, a fost interzis de 
guvernul sud-african 
în cadrul noii ac
țiuni împotriva lite
raturii „indezirabile". 
O nouă ediție a a- 
cestui roman a fost 
confiscată de un 
funcționar vamal ale

cărui suspiciuni au 
fost trezite de cuvîn
tul „indigen*. In 
fond, romanul, a că
rui lectură este re
comandată în nume
roase școli din Anglia 
și din Africa de sud, 
relatează viața unui 
englez care ,s-a îna
poiat din oraș la lo
cuința sa de la țară. 
„Vigilentul" inspector 
vamal sud-african a 
considerat însă, potri- ___
vit declarației direc- Caraibelor „sugerea- 
torului editurii „Van
guard Bookship", că

„indigen" înseamnă 
„om de culoare" 
și vameșii au or
din să confiște ori
ce cărți care intră în 
conflict cu doctrina 
apartheidului.
Ținem să semnalăm 

că, recent, a mai 
fost oprit la vama 
sud-africană romanul 
polițist dl lui Agatha 
Cristie „Mister în 
Marea Caraibelor" pe 
motivul că Marea

Conferința O. P. E. C.

Vor ceda companiile?
i a Djakarta și-a încheiat lucrările conferința Organiza- 
Xției țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). Aceasta or- 
SJganizație a luat ființă în anul 1959 (fiind fondată de 
*<cinci țări : Irak, Arabia Saudită, Kuweit, Iran și Vene
zuela) în scopul apărării intereselor țărilor exportatoare 
vde petro! în fața Cartelului internațional al petrolului 
din care făceau parte „opt mari" monopoluri (cinci com

panii americane — Standard Oil of New Jersey, Soconi Mobil, Texaco, 
Renaco, Standard of California, una engleză — British Petroleum, — 
una anglo-olandeză — Royal Dutch Shell, și una franceză — Com- 
pagnie Francaise des Petrols). Mai tîrziu la această organizație au 
aderat și alte țări (Libia, Indonezia și Quatar).

In aceste țări, explorarea și exploatarea țițeiului este concesionată 
uneia sau mai multor companii membre ale Cartelului internațional 
al petrolului. Pînă acum, pentru exploatarea țițeiului, aceste compa
nii plăteau din sumele încasate statelor respective o cotă de be
neficii după sistemul „fifty-fifty“. Potrivit acestui sistem, 50 ?a sută 
din beneficiul realizat din extracția unui baril (un baril = 163,65 
litri) de țiței revenea companiei, iar restul țării pe teritoriul căreia 
se găseau zăcămintele de țiței. In momentul de față, țările O.P.E.C. 
primesc 12,5 la sută (fie în produse petroliere fie contravaloarea în 
dolari) din cantitățile de țiței extrase. La aceasta se adaugă un pro
centaj din beneficiile realizate de companiile petroliere ca urmare a 
vînzării petrolului.

In cadrul recentei reuniuni de la Djakarta, țările producătoare au 
solicitat ca redevența (12,5 la sută) să fie înglobată în prețul de 
cost. După noul sistem beneficiul încasat de țările O.P.E.C. ar duce 
la creșterea veniturilor acestor țări cu 11 cenți pe fiecare baril „ceea 
ce ar însemna 660000 dolari pe zi pentru totalitatea țărilor membre 
ale O.P.E.C. („L’EXPRESS"). Țările exportatoare au argumentat re
vendicarea pe motivul că majoritatea companiilor petroliere sînt în
cadrate „vertical" (adică nu se ocupă numai cu explorarea și exploa
tarea țițeiului, ci și cu rafinarea și comercializarea lui). Or, aceasta 
înseamnă că dacă un baril de petrol extras în Golful Piersic costă 
16 cenți, prin valorificarea lui el ajunge în Europa la prețul de 11 
dolari. Deci, cea mai mare parte a beneficiilor intră în safeurile ma
rilor companii. In principiu, companiile sînt de acord cu cererea ță
rilor producătoare, însă ele cer ca prețul de vînzare a petrolului să 
fie micșorat cu 8 la sută, deoarece prețul „afișat" (cel fixat la 
ieșirea din țara producătoare de petrol) ar fi mai ridicat decît pre
țul de vînzare real, diferența constituind-o beneficiul rafinăriilor care 
fac parte de altfel din aceeași companie. Manevra companiilor e ușor 
de ghicit. Ele urmăresc reducerea beneficiului suplimentar pe ca- 
re-1 solicită O.P.E.C. de la 11 cenți per baril, la 3,5 cenți.

Rezultatele conferinței de la Djakarta nu sînt încă cunoscute, dar 
cercuri ale O.P.E.C. relatau că în cadrul reuniunii s-a hotărît con
vocarea unei conferințe extraordinare la Geneva care să ia măsurile 
necesare pentru a asigura stabilizarea prețurilor la produsele petro
liere pe piața internațională și pentru a limita tendința de reducere 
unilaterală a prețurilor de către companiile străine.

Hotărârile conferinței în ceea ce privește redevențele nu sînt cu
noscute cu exactitate. Ele vor fi date publicității la 28 decembrie 
după ratificarea de către țările membre ale O.P.E.C.

Agențiile de presă relatează că datorită creșterii influenței O.P.E.C. 
o serie de alte state și-au manifestat dorința de a deveni membre 
ale acestei organizații. La recenta conferință Birmania, Argentina și 
Algeria au avut observatori. Nigeria, Trinidad și Columbia au îna
intat cereri de a deveni membre.

IOAN TIMOFTE

Panama. Aspect din timpul ul
timelor demonstrații studențești 

din Ciudad de Panama

Havana: Deschiderea
unui orășel universitar

HAVANA. — Poporul cuba
nez a sărbătorit cea de-a 
Vm-a aniversare a debarcării 
în provincia Oriente a unui 
detașament de revoluționari 
în frunte cu Fidel Castro. 
Lupta patrioților cubanezi a 
dus la zdrobirea dictaturii lui 
Batista și la eliberarea tării. 
Cu acest prilej, la Havana a 
fost deschis orășelul univer
sitar. La deschiderea acestuia 
a rostit o cuvîntare Fidel Cas
tro, prim-secretar al condu
cerii naționale al Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste 
și prim-ministru al Cubei.

„Combat66:

Chile: Tendințe spre reluarea
relațiilor cu țările socialiste

Tendința noului președin
te chilian Eduardo Frei, 
de a corecta situația 

moștenită de la guvernele an
terioare este de pe acum vizi
bilă și pe planul relațiilor 
internaționale. Recent, la San
tiago s-au realizat înțelegeri 
privind reluarea relațiilor di
plomatice și consulare dintre 
Chile și Uniunea Sovietică. 
Măsura a fost viu comentată 
în paginile presei chiliene. A- 
probînd hotărîrea guvernului, 
ziarul „El Nacional" scrie că 
„președintele Eduardo Frei va 
întreține relații cu toate țările 
lumii, fără altă limită decît 
propriul interes al statului 
Chile". Intr-un editorial pe 
această temă, „El Mercurio" 
spune că „președintele își va

îndeplini angajamentul față 
de opinia publică, fără să slă
bească legăturile cu alte na
țiuni". Ziarul, „El Siglo" no
tează că știrea „a produs sur
priză și satisfacție".

Ministerul de Externe chi
lian a anunțat că guvernul va 
relua „în scurt timp" relațiile 
cu încă cinci țări socialiste: 
Bulgaria, * Cehoslovacia, Polo
nia, Romînia și Ungaria. Mai 
multe ziare latino-americane 
apreciază poziția lui Frei în 
acest domeniu ca inspirată de 
rațiune, iar relațiile cu țările 
socialiste sint calificate drept 
un beneficiu pentru Chile și, 
intr-un sens mai larg, pentru 
coexistență și pace. Numeroa
se publicații scot în evidență 
avantajul pe care îl prezintă 
pentru Chile relațiile de cola
borare economică cu țările so
cialiste.

Informațiile din Leopoldville 
și mărturiile celor veniți de acolo 
confirmă părerea că situația mi
litară în Congo se prezintă, după 
cum remarcă agenția FRANCE 
PRESSE, „într-o lumină puțin 
favorabilă guvernului lui Chom
be". Răsculații congolezi își reîn- 
tăresc pozițiile în Stanleyville și 
în alte centre din nordul țării. 
Potrivit agenției ASSOCIATED 
PRESS, atît în porțiunea orașu
lui Stanleyville, situată pe malul 
stîng al fluviului Congo, cît și în 
restul orașului, răsculații au re
câștigat poziții însemnate. Aero
portul continuă să se afle în mîi- 
nile trupelor guvernamentale, 
dar patrioții congolezi lansează 
din junglă permanente atacuri și 
țin sub tir avioanele care ar în
cerca să aterizeze. O intensificare 
a atacurilor răsculaților, transmite 
aceeași agenție, este semnalata și 
în regiunea din jurul localității 
Kindu unde, după cum se știe, 
trupele lui Chombe și-au creat 
mari depozite de arme și muniții. 
Guvernul de la Leopoldville a 
trimis noi efective militare la 
Stanleyville și Kindu. Cu toate 
acestea, numeroși ofițeri din ar
mata guvernamentală, precum și 
mercenari, își exprimă părerea că 
„este posibilă reocuparea locali
tății Kindu" de către răsculați.

Trimisul special al agenției 
FRANCE PRESSE a transmis un 
interesant reportaj în legătură cu 
situația din Congo. „Răscoala 
congoleză, subliniază el, > a fost 
intr-adevăr zdruncinată, dar ea 
n-a fost înfrîntă".

După cum scrie FRANCE 
PRESSE, „întreaga populație din 
nordul și în nord-estul țării este 
răsculată". întregul aparat admi
nistrativ al lui Chombe din aceas
tă regiune a fost înlăturat de că
tre populație.

Ziarul „NEW YORK TIMES” 
a consacrat un articol situației 
din Congo și poziției americane 
față de această țară. Ziarul scrie, 
între altele : „Se spun# că admi
nistrația (S.U.A. — n.r.) conside-

ră, ca o consecință a acțiunii de 
săptămîna trecută, că guvernul 
premierului Chombe nu este în 
stare să controleze răscoala, chiar 
folosind unitățile de mercenari 
albi, avioanele americane și exi- 
lații cubani care le pilotează, 
precum și instructorii militari. 
Părerea la Washington este că 
forțele lui Chombe ar putea, în 
cel mai bun caz, să mențină cite- 
va orașe-cheie, dar nu regiunile 
rurale... Mai multe oficialități 
consideră că cel mai bun plan ar 
putea să fie cel care ar prevedea 
mai întîi căutarea unui armisti
țiu politic în interiorul Congou- 
lui și între Chombe și celelalte 
state africane.--- -- •--

BUENOS AIRES. — Dele
gația de medici romîni la cel 
de-al VIII-lea Congres inter
național de medicină care a 
avut loc recent în Argentina, 
condusă de prof. dr. Octavian 
Fodor, a avut în timpul con
gresului și după terminarea 
lui o serie de întrevederi cu 
personalități din lumea medi
cală argentiniană și a făcut 
vizite la instituțiile și orga
nizațiile medicale din Buenos 
Aires. La 1 decembrie a.c., 
delegația romînă, însoțită de 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romine în Argentina, 
Dumitru Fara, a fost primită 
de ministrul sănătății și ocro
tirii sociale, dr. Arturo Ona- 
tiva.

Salvador

o tristă realitate

!1

MOSCOVA, -r La 3 decem
brie, la Moscova a avut loc 
Plenara C.C. al U.T.C.L. din 
Uniunea Sovietică. La plenară 
a fost discutată problema uni
ficării organizațiilor indus
triale și agricole din ținuturi 
și. regiuni. Raportul în această 
problemă a fost prezentat de 
Serghei Pavlov, prim-secretar 
al C.C. al Comsomolului.

Plenara a discutat, de ase
menea, unele probleme orga
nizatorice.

„Ofensiva spaniolă

împotriva Gibraliarulur
Sub titlul -Ofensi'i spanioli 

împotriva Gibral tarul ui ziarul 
„Combat" publică sub semnătura 
lui Georges Andersen un articol 
în care se spune, printre altele :

„De mai bine de o lună presa 
spaniolă duce o campanie amplă 
împotriva Marii Britanii și a in
tențiilor guvernului laburist de a 
acorda Gibrahandui independen
ța în cadrul Commonwealthulu .

Desigur, diferendul nu datea
ză de astăzi. Incepînd din 1963, 
comisia O.N.U. însărcinată cu 
problemele decolonizării a fost se
sizată de o plingere a Madridu
lui în legătură cu Gibraltar^:. 
Guvernul Franco reclamă lichida
rea enclavei britanice în Peninsu
la Iberică, în numele luptei și 
principiilor anticolonialiste. Ceea 
ce nu-l împiedică să posede și să 
vrea să păstreze cu orice preț te
ritoriile sale din Maroc, în spc-

dal Ceuta și MdiHa. In sprijinul 
tezei sale, Madridul acuză Lon
dra de Jibuz de putere" și „în- 
călcare a angajamentelor" în vi
goare de la Tratatul de la Utrecht 
semnat in 1713, intre Franța, 
Spania, Anglia ți Olanda. Potri
vit articolului 10 al acestui tratat, 
Londra se obligi si supună orice 
modificare privind statutul Gi- 
braltcrulus aprobării prealabile a 
guvernului spanioL Or, Londra, 
ccordind anul acesta o r.ouă con
stituție Gibraltaruiui, care com
portă un anumit grad de autono
mie. a omis să consulte Madridul.

Ziarul se referi apoi la 
amenințările spanicle de a re
curge la acțiuni ^concrete" de re
presalii ca blocarea Gibraltaru- 
lui, tăierea apeductului care ali
mentează această oază și oprirea 
accesului celor zece mii de mun
citori spanioli care trec zilnic linia 
de demarcație. I V.R.S.S. Imagine din orașul Riga

osarul acuzațiilor la 
adresa guvernului 
anti-popular din 
Salvador s-a îmbo
gățit cu noi piese. 
Prezentîndu-și de
misia ca urmare a

unor divergențe apărute între el 
și actualul guvern, vicepreședin
tele republicii, Francisco Roberto 
Lima, a criticat guvernul pentru 
„dezordine administrativă" și a 
declarat că măsurile cu caracter 
economic întreprinse de acest 
guvern au adus „masele populare 
1a înfometare, în timp ce bogății 
și-au sporit averile". Același lu
cru îl relata nu de mult și cores
pondentul din Salvador al săptă- 
mînalului mexican „SIEMPRE" 
cînd scria că „alături de milio
nari, în această țară domnește 
cea mai cumplită mizerie din 
lume. Economia țării se află în 
pragul falimentului, iar numărul 
șomerilor este în continuă creș
tere". In țară a fost instaurată o 
atmosferă de teroare, care urmă
rește să mențină dominația celor 
14 familii de latifundiari care stă
pânesc majoritatea terenurilor 
fertile.

Lipsa de interes a guvernului 
față de problemele dezvoltării 
economiei, ale învățămîntului ri 
ocrotirii sănătății este condamna
tă de opinia publică. Numărul 
copiilor care rămîn în afara școlii 
din cauza lipsei de localuri pen
tru școală și de fonduri este de 
peste 300000. Ministrul sănătății 
publice, Ernesto Lima care a de
misionat o dată cu vicepreședin
tele, a declarat că situația sani
tară a țării este extrem de gravă. 
El a arătat că de 50 de ani guver
nul nu a mai construit nici un 
spital care să corespundă unei a- 
sistențe medicale modeme. Tot
odată, 80 la sută din medicii sal- 
vadorieni se găsesc concentrați 
în capitala țării, astfel incit nu 
poate fi asigurată nici un fel de 
as;stență medicală în mediul ru
ral.

Deputății din partea partidelor 
de opoziție au cerut deschiderea 
unei anchete in legătură cu criti- 
cile formulate de Lima și alte 
personalități la adresa guvernu
lui.

BEIRUT. — Greva corpului di
dactic din instituțiile de învăță- 
mînt de stat din Liban continuă să 
ia amploare, anunță coresponden
tul din Beirut al agenției M.E.N. 
Această acțiune, la care participă 
peste 4 000 de profesori și învăță
tori, a paralizat activitatea unui 
mare număr de școli de stat din 
Beirut , și Tripoli.

Un reprezentant al greviștilor a 
declarat că greva va continua pî- 
nă cind revendicările lor vor fi 
satisfăcute pe deplin.

ATENA — Presa greacă anun
ță că ancheta judiciară asupra 
accidentului de la Gergepotamos 
continuă. Au început să fie apli
cate sancțiunile administrative a- 
nunțate de guvern contra unor 
funcționari din regiunea respec
tivă, găsiți răspunzători pentru 
că nu au luat măsurile cores
punzătoare pentru o mai bună 
organizare a mitingului la care 
s-a produs explozia, cît și pen
tru menținerea ordinei.

Premierul Papandreu a decla
rat că guvernul consideră cazul 
închis, urmind să fie aplicate pe
depse administrative unor func
ționari ai administrației locale. 
Toate partidele au acceptat ver
siunea oficială a accidentului, cu 
excepția E.D.A. care a mani
festat anumite rezerve și a cerut 
răspunsuri la unele întrebări 
puse.

VA CANDIDA 
BARRIENTOS î

LA PAZ. — Șeful juntei militare 
boliviene, generalul Rene Barrien
tos, a fost proclamat candidat pre
zidențial de către centrala țără
nesc din Cochabdmba, cu prile- 
iul unei călătorii făcute în această 
localitate. Recent, Barrientos a de
clarat că nici el si nici vreun alt 
militar nu vor candida în viitoare
le alegeri, care, potrivit promisiu
nilor, urmează să aibă loc în ter
men de un an. dar nu a negat po
sibilitatea ca să se retragă din ca
drele armate pentru a putea can
dida.
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