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CU PLANUL
ANUAL ÎNDEPLINIT

Numeroase alte întreprinderi din în
treaga țară anență îndeplinirea planului 
anual. Uzina meîaiurjică „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț este a 20-a unitate din re
giunea BACĂU care și-a îndeplinit pînă 
arxim sarcinile prevăzute în 1964. Meta- 
lurgiștii de aici au produs în afara pre
vederilor peste 100 de generatoare de 
acetilenâ. un mare număr de remorci- 
dormitor tip S.M.T. etc. In ultimele zile 
au m»î realizat prevederile planului anual 
Salina Tg. Ocna. Antrepozitul frigorific 
și întreprinderea de colectare și indus
trializare a laptelui Bacău, unități ale 
industriei locale, stațiuni de mașini și 
tractoare și altele din această parte a 
tării.

Și în regiunea CLUJ numărul între
prinderilor industriale și unităților econo
mice care și-au realizat planul de pro
ducție pe anul 1964 înainte de termen a 
ajuns la aproape 20. Printre acestea se 
numără Uzina „Carbcchim" și Fabrica de 
medicamente „Terapia" din Cluj, Fabri

ca .,9 Mai" și ,-Turdeana" din Turda, 
Fabrica de produse refractare Dej și al
tele.

Pe primele 11 luni ale anului, între
prinderile industriale și unitățile econo
mice din această regiune au realizat în 
plus față de plan produse în valoare de 
231237 000 Iei, depășindu-se angajamen
tul anual cu aproape 78 800 000 lei. Din 
acest spor de producție, peste 76 Ia sută 
a fost obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii, care în perioada aminti
tă a sporit cu 3,4 la sută comparativ cu 
sarcina planificată.

Au îndeplinit sarcinile anuale de pro
ducție și angajamentele luate și colecti
vele de muncă din 10 întreprinderi in
dustriale ale regiunii CRIȘĂNA. Fabrica 
„Sinteza" care și-a realizat planul încă 
la 17 noiembrie, a dat peste plan diferite 
produse chimico-farmaceutice în valoare 
de aproape 3 milioane lei.

(Agerpres)

toate țările, uniți-văt

Munciter

Joi 10 decembrie 1964

Metode noi pe șantierul 

Hidrocentralei 

„16 Februarie"
In scopul realizării unor cite

ze mari de avansare, pe șantie
rele Hidrocentralei „16 Februa
rie" de pe Argeș se aplică cu 
succes noi metode de lucru La 
lotul Rotunda, de pe galeria de 
fugă, unde presiunile rocilor sînt 
mult mai mari decît pe celelalte 
șantiere, brigada condusă de Tu
dor Moraru aplică metoda de 
cxcavare în trepte și susținere cu 
plase metalice și șpriț beton. 
Folosirea acestei metode a permis 
constructorilor să realizeze o vi

teză de avans de peste 3 ori mai 
mare, față de metoda obișnuită, 
cu sprijin în lemn. Totodată, noul 
procedeu se realizează la un preț 
de cost mult mai redus.

Procedeul a fost aplicat și de 
către brigada condusă de Pac el 
Oțet, iar în prezent se fac studii 
în vederea aplicării lui și pe alte 
șantiere ale hidrocentralei, unde 
presiunile masivului sint mari.

(Agerpres)

rezentînd succesele obținute de școala 
profesională și Trustul regional de con
strucții din Cluj in pregătirea viitorilor 
muncitori ai șantierelor, articolul cu- 
rînd, pe schele" publicat in ziarul nostru 
relata pe larg experiența bogată dobm- 

dită aici in ceea ce privește înșiruirea practică, rea
lizată pe baza sistemului de practice conhnnă. 
Grupul școlar profesional de construcții u&Kfuțe 

și întreprinderile Direcției Generale de Construcții 
montaj din Capitală au preluat experiența Clujulu-. 
pe care au îmbogățit-o și perfecționat-o, obținând 
rezultate la fel de irumoase. Vi le prezentăm:de inimoase. Vi Ie prezentăm :

„Ne-au convins rezultatele-
Incepînd din acest an, școala 

noastră — în care învață aproa
pe 2 500 de elevi — cu sprijinul 
Direcției Cenerale de Construcții 
Montaj a ST.C. — instituția tu
telară — a trecut la organizarea 
practicii continue. Aceasta trece
re de Ia un sistem după care a- 
nul școlar era împărțit în perioa
de distincte de practică (trimes
trele I și III) și de pregătire teo

retică (trimestrul D U un sis
tem după care pregătirea teore
tică și instruirea practică se îm
bina armoEHO», desfășurindu-se 
simultan, pe toată durata anului 
școlar, s-a făcut în urma unei 
serioase și temeinice pregătiri.

S-a procedat la organizarea ju
dicioasă a procesului de învăță- 
mint. s-au studiat posibihlățile 
șantierelor, a fost recrutat un

A.
Pe Valea Iadului spre Dihant

Foto : AGERPRES

Bucureștiul o preluat inițiativa Clujului în organizarea 
practicii viitorilor constructori

nare de îndrumători deT_* Z—  1—.1

a ușor irtrepracm de cocstnu - 
țn nxxatîj și ax Direcției gene
rale le-au făcut la Cluj și Tîrgu 
Mureș pentru a studia experien
ța bogată pe care o au școfc’r 
și întreprinderile de construcții 
din aceste orașe în organizarea 
instruirii elevilor constructori.

1: L pe scurt, cum se desfă- 
șcsra în prezent practica în pro- 
ckcpe a celor 1500 de elevi din 
acii II și III.

Ca locuri de practică au fost 
stabilite următoarele întreprin
deri : pentru meseriile de con- 
structori — I.C.M. 2, I.C. Gra
nitul ; pentru mecanici și instala

tori — I.C.RF., I.M.I. și I.U.T. 
Faptul că s-a renunțat la împăr
țirea elevilor pe un număr mare 
de șantiere și întreprinderi s-a 
dovedit încă de la bun început 
un lucru uhl, deoarece oferă po
sibilitatea unei îndrumări conti
nue și eficiente a elevilor.
-Programul cursurilor teoretice 

a fost astfel întocmit îneît să a- 
sigure continuitatea muncii pe 
șantier și să dea totodată posi
bilitatea profesorilor de speciali
tate să urmărească și activitatea 
pe șantiere. Cei 730 de elevi de 
Ia meseriile de zidari, mozaicari- 
faianțari, zugravi. vopsitori, tîm- 
plari, dulgheri, paichetari. mon- 
tori de prefabricate, izolatori 
— repartizați pe șantierele I.C.M. 
2 din Balta Albă, au fost împăr- 
țiți, potrivit anului de studiu. în 
48 de echipe. Pentru a-i îndru

ma, au fost selecționați din rîn- 
dul celor mai buni muncitori 24 
de instructori, fiecăruia revenin- 
du-i cîte două echipe de elevi, 
cu care lucrează alternativ. A- 
cești instructori se preocupă ex
clusiv și cu foarte multă grijă 
de activitatea elevilor, cărora li 
se asigură front de lucru, în- 
credințîndu-li-se sarcini din pla
nul de producție al șantierelor. 
Totodată, pentru conducerea ac
tivității cu ucenicii, întreprin
derea a numit un maistru și un 
inginer șef de lot.

La nivelul școlii s-a constituit 
din rîndul profesorilor și maiștri
lor un colectiv de control și în
drumare a practicii care contro
lează și îndrumă elevii pe me
serii. Acest colectiv se întrunește

(Continuare în pag. a IlI-a)

La panoul 
de onoare 

al studenției

TELEGRAMĂ
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 

Prim-seeretar al Comitetului Central 
al Partidfalui Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
Fraga.

Stimate tovarășe Novotny,
Cu prilejul celei de-a 60 aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere vă transmit în numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și al tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă un călduros salut tovărășesc și cele 
mai sincere felicitări.

■ Poporul nostru se bucură din toată inima de marile reali
zări obținute în opera de construcție a socialismului de Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, sub conducerea Partidului Comu
nist, a Comitetului său Central în frunte cu dumneavoastră, 
eminent conducător al clasei muncitoare‘și-al poporului ceho
slovac, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Acordăm o deosebită prețuire contribuției dumneavoastră 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie frățească-dintre-popoarele 
și țările noastre, la lupta pentru triumful cauzei socialismului, 
pentru pace între popoare.

Vă dorim multă sănătate, viață lungă și noi succese în rod
nica dumneavoastră activitate.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar

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

— Virgil Grigore — media 10.
— Gheorghe Ionescu — me

dia 10.
— Nicolae Petre — media 10,..
— Gheorghe Zett — media 

10...
„Bravo băieți! „Ultimele cu

vinte aparțin acad. prof. Nicolac 
Pctrulian, rectorul Institutului de 
petrol, gaze și geologie din Bucu
rești. Ele sînt acoperite de apla
uzele celor peste 1200 de stu- 
denți ai institutului, prezenți la 
festivitatea de premiere a celor 
mai merituoși colegi ai lor.

Cine sînt cei patru studenți ? 
Nicolae Petre a terminat în 
1955 școala tehnică de petrol 
din Cîmpina, după care a înce
put să lucreze la schela nr. 2 
Moinești ca sondor, ajutor de 
maistru și apoi maistru de pro
ducție. Gheorghe Ionescu a ab
solvit în 1954 o școală cu profil 
asemănător la Tîrgoviște. A fost 
sondor, podar, sondor șef și mai
stru de foraj. Tot acum 10 ani, 
la Ploiești, Gheorghe Zett primea 
certificatul de absolvire a școlii 
tehnice de petrol și repartizarea 
la Atelierul mecanic din Iliești. 
A fost mai întîi tehnician și 
după un an, maistru mecanic la 
întreprinderea de foraj din Plo
iești. Cel mai tînăr dintre ei este 
Virgil Grigore. L-au trimis la fa
cultate tovarășii de muncă de la 
Uzina mecanică „Poiana" din 
Cîmpina.

Toamna anului 1960 le-a dat 
întilnire tuturor pe sălile insti
tutului. Veneau foți de la școala 
producției pentru a se pregăti și 
mai mult pentru producție.

Să răsfoim, la întîmplare unul 
din cele patru carnete de stu
dent. Aparține lui Nicolae Petre. 
Anul. I de facultate, in care a 
susținut zece examene, i-a adus 
opt calificative de 10. In anii II 
și III notele dovedesc aceeași

sîrguință. Anul IV: nouă exa
mene, nouă note de 10.

Celelalte carnete sînt asemănă
toare.

In acest început de an univer
sitar, studentul Gheorghe Io
nescu a fost invitat de cei mai 
tineri colegi — studenții anului 
I — să le împărtășească din ex
periența sa de student veteran.

— Nu dețin nici un secret — 
le-a spus el cu modestie. Cheia 
succesului este munca personală, 
respectarea judicioasă a discipli
nei universitare. Am fost prezent 
în permanență la cursuri, mi-arn 
notat cu grijă, sistematic, teore
mele și legile enunțate la cursuri, 
demonstrațiile, formulele și calcu
lele ajutătoare, apoi am învățat...,

...Grigore Virgil și-aduce amin
te de primii ani, de primele 
examene. A învățat acasă, la că
min, în sălile unde rămînea o 
tablă liberă pentru cîteva ore, la 
bibliotecă. Cursurile tipărite sau 
litografiate, revista „Petrol și 
gaze". Manualul inginerului pe
trolist i-au fost nelipsite.

— Datoresc rezultatele mele — 
le-a spuș comunistul Gheorghe 
Zett, colegilor săi — atenției deo
sebite pe care o acord cursurilor. 
Nu am pierdut nici o prelegere. 
La fiecare disciplină am conspec
tat bibliografia indicată, am ac
tivat în cercul științific, am ce
rut ajutorul colegilor și profe
sorilor...

Aceștia sînt cei patru studenți 
ai Facultății de foraj, prenuați 
pentru rezultatele obținute în 
pregătirea profesională. Peste un 
an ei vor fi ingineri. Vor duce 
în schelele petrolifere unde vor 
fi repartizați bogatele lor cuno
ștințe ■ de specialitate, pasiunea 
pentru profesia aleasă, dragostea 
lor de muncă. Anii de facultate 
stau mărturie.

C. ARAMBAȘA 
student

Tineri de 18 ani, la una din sărbătorile organizate în cinstea majoratului in orașul Btr.'ad 
foto: N. STELOR1AN

SĂRBĂTOAREA MAJORATULUI
CEHU

SILVANIEI
e aflăm în Cehu 
Silvaniei, centrul 
raionului cu ace- 
laș nume din Ma
ramureș. La co
mitetul raional

U.T.M. aflăm că în aceste zile 
de iarnă organizațiile U.T.M. 
au inițiat interesante acțiuni 
dedicate sărbătorii, majoratului. 
Au loc1 țntîlniri ale tinerilor cu
activiști de partid ,și de stat, 
cu vîrsțnici care le povestesc 
despre tinerețea lor. Vizităm 
Casa raională de cultură. In să
lile de'repetiții și în sala de 
spectacole scăldate "în lumină, 
întîînim chipurile voioase ale

fetelor și băieților, prezenți ca 
de obicei, la această oră aici. 
De astă dată, însă, programul 
pregătit la casa de cultură este 
dedicat în întregime celor de 
18 ani: muncitori, elevi ai șco
lii profesionale de mecanici a- 
gricoli, elevi ai școlii medii.

în raionul Cehu Silvaniei 
numărul elevilor înscriși la 
școală a crescut față de 1944 cu 
cîteva mii, iar al cadrelor di
dactice cu peste 300. Au fost 
construite un local de școală 
medie cu 16 săli de clasă și 
unul în care se pregătesc vi
itori mecanici agricoli, alte 
140 de săli de clasă, labora
toare, s-au înființat 40 de bi
blioteci.

...Transcriem cuvintele lui A- 
lexandru Chira, elev în anul 
III al școlii de mecanici agri
coli :

„Am emoții.-Și e firesc să fie 
așa. Dar nu mă gîndesc să dau

Sărbătoarea majoratului prilejuiește variate manifestări 
dedicate celor de 18 ani, în toate localitățile țării. întîlnirile 
care au Ioc, spectacolele artistice, serile de poezie, simpo
zioanele — toate acestea sînt dedicate celor care pășesc în- 
tr-o vîrslă a marilor răspunderi.

Corespondenții noștri transmit azi relatări de la doua 
asemenea manifestări.

aceasta pe seama vîrstei. N.u, 
nici vorbă. Mă gîndesc cu pro
fundă recunoștință la tot ce au 
făcut partidul și guvernul și 
vîrstnicii pentru mine, pentru 
tinerii din Maramureș, din în
treaga țară. Eu, colegii mei loan 
Fănățean, loan Mateșan, Vasile 
Pop și toți ceilalți din anul 
III, prețuind această grijă pă
rintească, ne angajăm să învă
țăm cît mai bine. Aceasta do
vedind-o cu note mari, iar 
după absolvirea școlii s-o do

vedim cu lucrări de bună ca
litate, care nu înseamnă alt
ceva decît producții sporite la 
hectar, belșug în colectivă.

9 și 10 înseamnă în cataloa
gele unei școli note bune și 

' foarte bune, mai înseamnă sîr- 
guința elevului de a-și însuși 
cu temeinicie cunoștințele pre
date, înseamnă, și aceasta e im
portant — o pregătire trainică 
pentru viață".

Pe scenă, formația de teatru 
a Casei raionale dc cultură a 
prezentat un spectacol cu o

piesă despre tractoriști, aplau
dată îndelung de elevii școlii 
profesionale de mecanici agri
coli, viitori tractoriști, de toți 
cei prezenți.

V. GĂLĂȚEANU

CERNAVODĂ
■ -a întunecat de

itiul t dar for io ta 
străzilor orașului 
Cernavodă în loc 
să se stingă s-a în
tețit mai mult. Din 
toate părțile, din

spre noile blocuri, dinspre fa
brica de ciment, dirtspre fabrica 
de șuruburi, grupuri-grupuri de 
tineri se îndreaptă spre Casa de 
cultură. Aici sînt așteptați. At
mosferă tinerească, voie bună, 
cîntece. Momentul e sărbăto

resc. Sînt peste 100 de tineri 
din fabricile. întreprinderile și 
instituțiile orașului care au îm
plinit, sau vor împlini în cu- 
rînd, vîrsla de aur a majoratu
lui și, in cinstea lor. Comitetul 
U.T.M. Cernavodă, în colabo
rare cu Casa de cultură, au or
ganizat această iestivitate la 
care sînt invitați și alți tineri. 
Sînt invita# să asculte mai întîi 
expunerea: „Două decenii de 
succese ale poporului sub con
ducerea înțeleaptă a partidu
lui". In fața tinerilor se des
chide o fereastră minunată 
prin care văd panorama patriei 
socialiste ; coloșii industriali de 
la Hunedoara, Roman, Galați, 
centralele electrice care au îm- 
pînzit țara cu ieerii de lumini, 
orașele noi și blocurile luminoa-

GEORGE MIHĂIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

TELEGRAME
La 28 noiembrie a.c., pre

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romine. 

; .Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
adresat președintelui Republi
cii Islamice Mauritania, Mok- 
îar Ould Daddah și poporului 

• mauritan felicitări cu prilejul 
aniversării proclamării inde

pendenței — ziua națională a 
.acestei ț$ri... . ■ .•

Președintele Mokfrar Ould 
Daddah a transmis președin
telui Consiliului de'Stat al 
R.P.R., Gheorghe. Gheorghiu- 
Dej, mulțumiri pentru felici
tările adresate.

Magazine pentru desfacerea 
pieselor de schimb

Ministerul Comerțului Inte
rior organizează în București 
și în toate centrele regionale 
magazine specializate pentru 
desfacerea pieselor de schimb 
necesare întreținerii. produselor 
de uz îndelungat. In aceste 
unități, cumpărătorii vor putea 
găsi piese de schimb pentru 
televizoare, aparate de radio, 
mașini de spălat rufe, aspira
toare etc. în unitățile care des
fac mărfuri de folosință înde

lungată se vor organiza raioane 
specializate cu asemenea piese. 
De asemenea, odată cu omolo
garea produselor, se vor întoc
mi și nomenclatoarele pieselor 
de schimb, care vor face parte 
integrantă din contract. In ma
gazinele specializate pentru 
desfacerea pieselor de schimb 
auto vor funcționa tehnicieni 
îndrumători.

(Agerpres)



Lectorii-buni cunoscători scenele Capitalei

âi problemelor satului
idurile de confe
rințe prevăzute a 
fi organizate pen
tru tinerii din co
munele raionului 
Giurgiu sînt mai 
bine organizate

decît in anii trecuțt în primul 
rind. temele celor 5—6 confe
rințe ce vor fi expuse în fața 
tinerilor colectiviști din fie
care comună au fost stabilite 
la fața locului, de către comi
tetele organizațiilor U.T.M. 
respective. Pe baza unor dis
cuții cu tinerii colectiviști, co
mitetele U.T.M. au stabilit 
acele teme care să răspundă 
cel mai bine preocupărilor 
utemiștilor care vor asculta 
expunerile. Astfel, lingă con
ferințe de interes general des
pre grija și preocuparea pe 
care partidul o manifestă ne
contenit față de tînăra gene
rație, despre Republica Popu
lară Romînă. ca stat al oame
nilor muncii de la orașe și 
sate, ori despre rolul organi
zației noastre ca ajutor de nă
dejde al Partidului în munca 
de educare a tinerei generații, 
tinerilor din comuna Malu 
— de pildă — li se va vorbi 
despre atitudinea înaintată, 
socialistă, față de muncă, ce
lor din Mihai Bravu despre 
însemnătatea dezvoltării sec
torului zootehnic, în vreme ce 
utemiștii din Arsache vor cu
noaște mai îndeaproape isto
ria și perspectivele stăpînirii 
de către om a ‘ ' 
Exemplele ar 
Din toate se desprinde însă a- 
ceeași strădanie de a asigura 
acestui mijloc de educare a 
tinerilor eficacitate sporită.

Pe aceeași linie se în
scrie și intenția — consem
nată în graficul celor mai 
multe cicluri — ca expunerile 
să fie încredințate unor oa
meni care cunosc îndeaproape 
realitățile comunei și care, 
totodată, se bucură de un re
cunoscut prestigiu în rîndul 
tinerilor. La Singureni, de 
pildă, printre conferențiarii 
propuși, se află și președintele 
sfatului popular comunal și 
instructorul comitetului raio
nal de partid. în alte comune, 
conferențiari vor fi și secre
tari ai comitetelor de partid 
și U.T.M., președinți ai gos
podăriilor agricole colective, 
directori ai școlilor etc. Des
pre cinstea și răspunderea de 
a fi crescător de animale va 
vorbi utemiștilor din Vieru, 
inginera zootehnistă, celor din 
Foloșteaca — medicul veteri
nar, iar celor din Gostinu —

secretarul comitetului U.T.M. 
comunal. Desigur, fiecare din
tre acești tovarăși va putea 
vorbi în deplină cunoștința 
de cauză, convingător, folo
sind în expunere exemple și 
situații bine cunoscute audito
riului, discuți nd concret des
pre experiența utemiștilor 
care lucrează în sectoarele 
zootehnice ale gospodăriilor 
respective. Toate acestea vor 
spori, fără îndoială, atractivi- 
tatea conferințelor, interesul 
tinerilor față de ele.

Sînt însă și locuri unde re
partizarea conferențiarilor mai 
poate fi îmbunătățită, chiar 
dacă și acolo s-a prevăzut ca 
temele să fie expuse de oa
meni apropiați de realitățile 
comunei respective. Iată, spre 
exemplu, ce se va întîmpla în 
comuna Mihai Bravu dacă va 
rămîne în vigoare graficul ac
tual : despre problemele con
solidării 
torice a

economico-organizs - 
gospodăriei agricole

Cum sînt orridmzatr
ciclurile de conferințe

forțelor naturii. 
•Șutea continua.

CERNAVODĂ
(Urmare din pag. 1)

se, școlile și spitalele, toate 
construite în acești ani de mă
rețe prefaceri. Expunerea vor
bește și despre înfăptuirile dir. 
orașul Cernavodă. Privirile tu
turor sînt ațintite undeva in 
viitor, optimismul așterne p^r... 
între astăzi și mîine. Urmeazz 
cîteva zeci de minute de dz-.; 
Orchestra atacă o melodie 5. ze 
luciul planșeului alunecă n- 
tr-un vals sudorul Vasile Co- 
nete care a ținut să int!~p..-,e 
evenimentul situindu-se de 
lună în rîndul evider .z; . 
muncitoarea Zoica Nițel, bru
tarul Constantin Nuțu, ele . z 
Stoica Angela, de la Ce 
școlar agricol, electricianul Dan 
Grigore..

lnlr-o pauză eleva Moraru 
Viorica recită o poezie
cîțiva tineri prezintă un montaj 

. de versuri patriote. Se dan
sează din nou, apoi sala devize 
un uriaș cor. Cu ajutorul c.: - 
jorului Nicolae Dragostin tine
rii învață cîntecul iii parti
dului oștean*. Ori de cl:e o.-, 
în viață vor cînta în ccr seu 
vor fredona melodia acec^rz e. 
își vor aminti că au ineăfet-o 
la una din festivitățile împli
nirii vîrstei de 18 ani. Și din 
nou dansul pune stâp’rzre pe 
sală, punctul de jocuri distrac
tive.

„A fost o seară ca-n basce* 
— povestea a doua zi strunga
rul Gheorghe Litescu ttnarăți- 
lor săi de muncă.

Zot in aceeași seară, la o 
festivitate asemănăloare 
s-au adunat in sale cămi

nului cultural din Basarchi c- 
proape 80 de tineri, colectiv:s 
din localitățile Valea Seacă u 
Siminoc, muncitori de ia G.4_S. 
Murfatlar, elevi de ia Școele 
tehnică veterinară Polos. .Multi 
dintre ei, print/e care Eleza 
Stoenică, Antohi Aneta, .'•iar:» 
Ilie, Paraschiv Aurelia, Geaicr 
Alton, Baracu Cornel și alții ob
ținuseră rezultate remarcabile 
în muncă și la învățătură așa că 
au primit în aplauzele generale 
felicitări. Invitați de onoare ia 
această sărbătoare a celei mai 
frumoase vi este, erau fiie Zu- 
gravUj secretarul comitetului 
comuna! de partid, și președin
tele sfatului popular Vasile 
Petcu. Pină la deschiderea ies- 
tivitătii tinerii au învățat cinte- 
cul „Tineret, mindria tării*, a- 
poi au ascultat expunerea 
„Normele de conduită a tinere
tului în societatea 9ociahstăr‘. 
Brigada artistică de agitație a 
G.A.S. Murfatlar a ținut să i.e 
prezentă cu cintece, monoio- 
guri și... voie bună.

Partea a doua a iestivitații 
i-a adunat pe tineri în clubul 
căminului unde s-a dansat, alții 
s-au întrecut în concursul 
„Cine știe, cîștigă* pe tema 
„Filme noi". Trofeele disputate: 
cărți, stilouri și aplauzele ge
nerale ale tuturor.

Seara a constituit, în ai ar a 
semnificației festive, un minu
nat prilej de cunoaștere re
ciprocă a tinerilor care veneau 
din diferite sectoare de activi
tate.

dello) și în acea a rataților strivii! 
de o societate inumană („Un caz 
clin oficiu" de John Mor timer j. 
Regia spectacolului va aparține 
iui Dinu Cernescu, Corne! Todea 
și George Teodorescu. Din distri
buție fac parte Ileana Predescu, 
Ștefan lordache, Mihai Heravianu, 
Mircea Anghelescu, Ludovic An
tal și Sandu Sticlaru.

La Teatrului regional București 
, va vedea lumina rampei una din 

nemuritoarele comedii ale lui Mo- 
Here, „Școala nevestelor", în re
gia lui Ion Simionescu. Usturătoa- 
rea satiră la mentalitatea epocii 
sule pe care o face marele clasic 
irancez, va prinde viață în inter
pretarea actorilor Dimitrie Dunea. 
Victoria Dinu, Aurei Tunsoiu, Do- 
iu Mihail, Gheorghe Marinescu și 
alții.

(Ageipțes)

Informații
Ridicarea la rang de am
basadă a reprezentanțe
lor diplomatice de la 
București și Montevideo

în urma înțelegerii interve
nite între guvernul Republicii 
Populare Romîne și guvernul 
Republicii Orientale a Uru- 
guayului, începînd de la 10 
decembrie a.c. reprezentanțele 
diplomatice de la București și 
Montevideo au fost ridicate la 
rangul de ambasadă.

Vernisajul unei expoziții

Miercuri la amiază, la Muzeul 
de cirfă ai R.P. Romîne, a - 
vernisajul expoziției „MirucFura 
și ornamentul cărții, manuscrise 
clin Țările Romîneștj, secolele 
XIV — XVIII".

Expoziția cuprinde numeroase 
exemplare ilustrative pentru evo
luția artei miniaturii și ornamentu
lui manuscriselor, printre care 
piese rare ca ; mânuserisJlh cali- 
ciraiiat al lui Nicodim , ^2 men 
vechi manuscris din Țara Romi- 
nească (1404 — 1405), manuscrisul 
caligrafiat al lui Gavril Uric de 
la Miniistirea Neamțului U435 — 
1436J, manuscrisul caligrafiat al lui 
Teodor Logofălu de la Mînăstirea 
Rișca din Transilvania (1560) și 
altele.

In cadrul aceluiași muzeu a 
ovul loc vernisajul unei expoziții 
cu lucrări ale pictorului și desena- 

I torului elvețian Henri Trenk, sta
bilit la noi în țară în cursul se
colului XIX. Exponatele prezintă 
imagini ale unor vechi monumen
te, dintre care unele nu mai exis
tă astăzi, cum sînt Casa Mavro- 
cordaților de la Foișor, turnul bi
sericii Sîn-Nicoară ele.

(Agerpres) 
■fc

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru)

în sala de spectacole a Palatu
lui culturii din Tg. Mureș, de 
curînd complet renovată, â avut 
loc zilele trecute două specta
cole de gală prezentate de Tea
trul de Stat din localitate. Sun- 
bath seara secția romînă a tea
trului a prezentat în premieră 
piesa „Domnișoara Nastasia** de 
G. M. Zamfirescu, în regia lui 
Eugen Mercus. Duminică a avut 
loc premiera pe țară a piesei 
„Cuib familial** de Szabo Lajos. 
Regia spectacolului prezentat de 
secția maghiară este semnată de 
Tompa Mikoș, maestru emerit al 
artei și Gergely Geza.

Cele două premiere ale drama
turgiei originale din actuala sta
giune teatrală, „Fii cuminte, Cris- 
taior !“, de Aurel Baranga (Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra") și 
„Sonet pentru o păpușă" de Ser- 

. giu Fărcășan (Teatrul „C. 1. Not- 
tara"), vor fi urmate în curînd de 
o altă premieră originală. Pe sce
na Teatrului National se fac, în 
piezent, pregătiri pentru îmbogă
țirea repertoriului cu comedia dra
matică în trei acte „lnlîlnire cu 
îngerul" de Sidonia Drăgușcmu. Su
biectul acestei noi luciări îl consti
tuie falsa concepție despre viață, 
degradarea morală la care ajung 
unji oameni pe care nu-i preocu
pă munca. Spectacolul va purta 
semnătura regizorului Mihai Be
rechet. In rolurile principale : Geo 
Barton, Șlmcma Bondoc, Carmen 
Stăncscu, Anca Șahighian, Coca 
Andronescu, Al. Alexandrescu- 
Vrapcea, Virgil Popavici, Draga 
Olteanu și N. Enache.

Pe scena Studioului Teatrului 
„C. 1. Na tiara", trei autori de 
seamă ai dramaturgiei apusene 
var fi prezentați publicului cu trei 
piese într-un act, intr-un singur 
spectacol. Aceasta va constitui o 
călătorie în lumea neccmiorniiști- 
.'ur de paradă („Tigrul" de Mur
ray Schisgalj în acea a unui con
damnat ]a moarte de o boală incu
rabilă, dar îndrăgostit de viată, 
(„Omul cu floarea" de Luigi Piran-

ță tarii prevăzuți să conferen
țieze îndeplinesc și sarcini de 
U.T.M. în comună, se impune 
revizuirea planurilor astfel 
incit și prir. tematică și prin 
conținutul de idei expunerile 
să răspundă mai bine preocu
părilor concrete ale utemiști
lor care le vor urmări.

în raionul Giurgiu au fost 
expuse primele teme in 13 din 
cele 20 de cicluri de conferin
țe stabilite. Ce se poate spu
ne despre ele ?

Mai întîi o apreciere îmbu
curătoare, chiar dacă nu în
totdeauna exact in ziua plani
ficată, primele conferințe s-au 
integrat totuși în grafic, res- 
pectîndu-se temele și confe
rențiarii stabiliți- Este de ase
menea îmbucurător că toți 
conferențiarii au venit in fața 
tinerilor fără texte scrise, dar 
pregătiți cu punctaje și cu da
te interesante, vorbind liber, 
atractiv, viu. La Singureni. 
tov. Marin D--.ru — directorul 
căminului cultura! — a vor
bit despre însemnătatea isto
rică a proclamării RPJL Fo
losind harta patriei, el a 
indicat totodată noile obiecti
ve industriale, cit și cele afla
te in construcție, dezvoltarea 
regiunilor patriei și toate ce
lelalte profunde prefaceri a- 
duse de revoluția socialistă. 
Conferințe la fel de izbutite 
au fost și cele de la Malu. Ce- 
tățuia, Herești — Vlașca.

Toate bune, dar cine a as
cultat aceste conferințe ? Cum 
se știe, este recomandabil ca 
la aceste cicluri să fie atrași 
mai ales tinerii care din- 
tr-un motiv sau altul — nu 
sînt cuprinși în celelalte for
me de invățămmt politic 
U.T.M. în raionul Giurgiu 
insă, nu peste tot se respectă ( 
acest lucru. La Sir.gureră. de 
pildă, auditoriul l-*u format 

iție. Este 
nai muip 
a de oo.-

: Je vrnturi și curenți, pe terenuri tmpro- 
■ele, din regiunea Ploiești, extind an 
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A cincea oară,
mai socotiGiurgiu

in comunele raionului

)r dsr și

erpre ac

tizind

va vorbi instructorul comite
tului raional U.T.M., în vre
me ce președintele gospodăriei 
colective din comună va con
ferenția despre un subiect mai 
amplu și general : „Dezvolta
rea continuă a agriculturii so
cialiste în patria noastră'. 
Oare n-ar fi mai nimerit ca 
despre problemele actuale ale 
consolidării economico-organi- 
zatorice a gospodăriei colecti
ve să vorbească chiar preșe
dintele ei, adică omul care, 
prin munca sa, e legat direct 
de rezolvarea acestor proble
me în practica de fiecare zi?!

în altă parte, la Malu. toți 
cei 6 conferențiari sînt profe
sori la Școala de 8 ani din co
mună. Desigur, ei cunosc 
muna, oamenii și problerr 
ei, au autoritatea și pregăti 
necesară dar, oricum, aces 
e soluția cea mai comodă. Cu 
atît mai mult, cu cit acest 
fapt se resimte și în tematic - 
cu excepția conferinței .Satul 
ieri și azi", toate celelalte 
teme sînt numai tangențial 
legate de problemele specifice 
satului. Situația din Arsacri» 
se aseamănă și. chiar daeâ o- 
nii dintre profesorii

wamo București — 
0—6 și 0—1 ; Pe- 

Spart-ik Ploc- 
Cupei orașelor 
0—2; Romînia 

tzneret 0—5 fi Steaua 
» Zagreb 1—3. Total 
H 6 meciuri am înscris 
si și am primii 17. Pină 

* Mani oeama ? Fină atunci 
că fotbalul 

cere o înveți 
cind fotbaliș- 
benefician ai 

,4 exercita ap
te allcîndca ■ -

se să
n grxu, cu dragos- 

dubului sen 
lă nu ne mai 
e ridicol, e 
l să te pre- 
public (fie 

tc știe și, toc- 
nu mai poa- 

ind în supra- 
n să iasă la 
s sau n-ai în- 

darul fotbalului.
. erMpâ care conduce 
c-uezjriei A. fără să fi 
in’nugerea (ca să vezi 

u * -41 șnn provincie!) a ca- 
fstet ieri, pe siedionul ,J3 Au- 

iaîa iugoslavilor, în 
1 exultarea, jornMtâ 

<ri cu stagiu 
eanu. Con- 
rin Axrctr- ■ 

i apâfwrj fennă a 
de vreo paint-cinci 

vaci, Cremiceanu a 
ta... umărul fotore- 

Katm, Voința a sărit 
netru peste minge (pe 
ai ne demonstreze că 

s. poate, pe lingă 
tp sau în rîndurile 
e copii pornită șa 
rrcodușe) iar Sorin 

. Ccr-.’.tantin au înălțat... 
za mucalit din tribu

te* ci cei doi și-or fi
- iz creo mă:iăstire pe lîn-

■’ sjf rert etie că militarii, u-
■ }i numai de pase la-

PE SCURT

Alexandrina Dumitreasa se numere prixire 
ifii ^Bcbeș— Bolyai”. Pasiunea cu care studiază ia 

tuie, iirește, o explicație— țc

și Tokio
terale, greoi și stingaci si robi a< 
ideii (cine-o fi adus-o in fotbalul 
nostru ? 1) : oprește-te, uită-te 
roatu-n jur, uită-te și prin tribu
nă să vezi dacă ți-au venit rude
le, uită-te și pe cer să vezi dac-o 
să ningă, și, numai după aceea, 
pasează, — nu puteau să pă
răsească terenul decît învinși. 
Pentru că, spre deosebire de ei, 
jucătorii de la Dinamo-Zagreb, 
buni tehnicieni, au făcut să cir
cule mingea tot timpul. N-am 
căzut pe niciunul dintre adver
sari oprindu-sc ca să paseze. Ei, 
ca și jucătorii marilor echipe care 
ne-au vizitat (Real Madrid sau In
ter, de pildă). pasează derutant 
și totdeauna din viteză și, dacă se 
întlmplă să piardă mingea, îl 
urmăresc în continuare pe ju- 
ătoiul care i-a deposedat, încer- 

cind să repare faza.
Căuttnd să explice insuccesele 

din ultima vreme, unii antrenori 
sau specialiști au vorbit despre 
probleme de tactică, despre sis
teme etc. In fond, așa cum am 
văzut și la meciul în discuție, 
este vorba de incapacitatea unor 
jucători de a-și însuși procedeele 
tehnice ale fotbalului modern. 
Nu muncesc sau nu vor să mun
cească. Iar unii, pur și simplu, 
n-au talent.

Ce-ar mai fi de adăugat ? Ni
mic, decît să vină iarna odată, 
să-i trintească o zăpadă de den 
metri, ca să isprăvim, să nu mai 
fim siliți să vedem un fotbal de 
calitatea celui pe care ni-l oferă 
jucătorii noștri.

Oricum, amărăciunea pe cote
am strîns-o, nu se va topi pînă-n 
primăvară. E prea multă.

® Miercuri, în 
Capitală s-au jucat 
partidele din runda 
a 5-a a turneului 
final al campiona
tului republican de 
șah. Rezultate : Ra
dovici — Nacu re
miză ; Voiculescu

Pavlov 0—1 ; Reicher — Stanciu 
remiză ; Bozdoghină — Gunsber- 
ger 0—1 ; Szabo — Alexandrescu 
1—0 ; Gavrilă — Ciocîltea remi
ză ; Partos — Mititelu remiza; 
Gheorghiu — Neamțu remiza. 
Partidele Șuteu — Soos și Pușca- 
șu — Șuta s-au întrerupt. Ieri 
dimineață s-au jucat și 2 partide 
întrerupte Neamțu a cîșțigat la 
Gavrilă, iar Alexandrescu la Boz
doghină.

Lider continuă să fie Gheor
ghiu cu patru puncte, urmat de 
Neamțu cu 3 puncte și jumătate 
și Soos cu 3 puncte și o partida 
întreruptă.

în turneul de baraj pentru ti
tlul republican feminin s-a jucat 
partida Teodorescu — Polihro- 
niade. Victoria a revenit șahistei 
Polihroniade, astfel că înaintea 
ultimei partide (Polihroniade — 
Nicolau), clasamentul se prezintă:

1. Nicolau — 2 puncte; 2—3. 
Polihroniade și Teodorescu cîte 
1 punct și jumătate fiecare.

Astăzi se dispută partidele din 
runda a 6-a,
• Duminică dimineața, de la 

ora 10, în sala sporturilor de la 
Floreasca, va avea loc meciul 
feminin de tenis de masă dintre 
echipele Voința București și 
ACBB (Franța) din cadrul „Ca
pei campionilor europeni**. în a- 
cest meci, echipa bucureșteană 
va fi alcătuită din Ella Constau- 
tinescu, Maria Tompa și Eleonora 
Mihalca. Echipa franceză va sosi 
în cursul zilei de astăzi. In frun
tea echipei se află Martine le 
Bras, care recent a participat la 
campionatele 
Malmli.

europene de la

FANUȘ neagu
★

In deschidere, rapidiștii au în
trecut cu 4-0, intr-un joc restan
ță, echipa Minerul Baia Mare, 
fără a reuși insă să realizeze mai 
mult decît o partidă mediocră, 
cu puține faze interesante.

© Noi îptîlniri 
internaționale de 
fotbal s-au disputat 
în cadrul diferite
lor competiții euro
pene. La Viena, în 
optimile de finală 
ale „Cupei campio
nilor europeni**, 

Glasgow Ran- 
învins cu scorul de 2—0

------ •------

Spartachiada de iarnă la lași
TAS: .de la cores- 
■eteeiol nostru). —

.. cecem-
: * a aarcat și pen- 

isotKțnle sportive 
- - regiunea Iași mo- 
-T.-.rzi deschiderii 
spanac hi adei de iarnă 
* : -eretului. Pină la 
7 decembrie, întrece- 
rJe in cadrul marii 
rempetiții sportive de 

au început în

200 asociații 
din regiune.

peste 
sportive 
La festivitățile do des
chidere și întrecerile 
de gimnastică, șah, te
nis de masa, haltere 
etc. au participat a- 
proape 10 000 de ti
neri. Locul fruntaș îl 
deține raionul Pașcani, 
unde spartachiada s-a 
deschis în 51 de aso-

ciații din cele 53, si 
unde au participat, la 
întreceri, peste 4 590 
de tineri. De aseme
nea, multă atenție a- 
cordă acestei competi
ții sportive de 
masă Consiliul raio
nal U.C.F.S, Huși și 
Clubul sportiv munci- 
toresc-studențesc Iași
— (C.S.M.S.).

echipa scoțiană 
gers a
(1—0), echipa Rapid Viena. în
vingători și în primul joc (1—0) 
fotbaliștii scoțieni s-au calificat 
pentru sferturile de finală. în 
meci retur pentru „Cupa cupe
lor" jucînd acasă, Saragosa a 
întrecut cu 2—1 (2—1) pe Dun
dee (Scoția). în primul meci re
zultatul a fost egal 2—2, astfel 
că echipa spaniolă a obținut ca
lificarea.

Pe stadionul „San Siro“ din 
Milapo, într-un meci amical de 
fotbal, Atletico Madrid a dispus 
cu 4—2 (2—1) de Internazionale. 
Jocul a fost urmărit de peste 
15 000 de spectatori.

CAN-CAN — film pentru ecran 
panoramic — rulează la Patria 
(orele : 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15), ȘAPTE ANI DE CĂSNI
CIE — cinemascop — rulează la 
București (orele : 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,15), Melodia (orele : 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Grivița (orele : 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Flamura (orele : 9,3G;
11,30; 13,45: 16: 18,15; 20,30).
CLIMATE -— cinemascop — rulea
ză la Republica (orele • 8: 10,45:
13,30; 16,15; 18; 21,40). CASA
NETERMINATĂ rulează la Lucea
fărul (orele: 9,30; 11,45; 14- 16,15; 
18,30; 20,45), ZIUA FERICIRII — 
cinemascop — rulează ia Tbmis 
(orele : 9.15; 11,30, 13,45; 16;
18,45; 20,30), Modern (orele ■
9,45; 12; 14,15. 16,30; 18,45;
21). GHINIONISTUL rulează la 
Capitol (orele : 9,30; 15,45; 14;
16,30; 18,45; 21), Excelsior (orele : 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),

înterundu-se bunei tradiții 
a reportajului rominesc, căr
țile contemporane ale genului 
<u î« primul rind valoare de 
document care ilustrează is
toria acestei epoci, 
biografia prezentului 
mu ce modabute -

fixează
Indife- 
exuu 

fi iudepenarec de sursă, in
cxzxi rizsbîl mai freeren:. al 
eseului — și de notele specific 
particulare, reporterii se iu- 
free in < coprinde literar o 
vaszi rtahisze socială și a o 
umrâa cu Modestie uu uautai

tajului cum și discutarea ra- 
;;uftilor estetice ale acestuia 
n-au fertilitate cită creme 
preced și nu urmează analiza 
-nai eoncreM a sugestiilor de 
literatură pe care le implied 
reportajul. In fond acesta are 
o dublă funcție. Una este ace
ea, importantă desigur, rezul
tată dir. natura concret socia
lă a coHftn>*tului său. El e cea 
"nai directă exprimare a con
stanței de sine a epocii noas
tre. Nu trebuie să fie neglijată 
insă și o altă ambiție nobilă 
c reportajului, aceea de a pro- 
ptsne cu insistență, intr-un 
chip foarte util, teme, peisaje, 
irr.prejuriri de mare litera
tură. Iată o carte a cărei co
pertă total fieinspirată o poate

ca avioru 
acest cad 
devărat n

burgheză din simple rațiuni 
.ercantile. O galerie relativ 

.z~gă de portrete ilustrează 
condiția contemporană a por- 

arului, privit cu profund 
respect și admirație. Se simte 
iorința reporterului de a con- 
v.nua opera înaintașilor în ce 
privește tipologia muncitoru- 
iui portuar, evident în condi- 
țiite luminoase în care trăiește 
-i muncește acesta azi. li lip
sește însă forța de a sintetiza 
datele, de a le raporta adînc 
destinului uman și astfel în 
dese cazuri concentrarea ma
terialului e pur ilustrativă, nu 
are gravitatea corespunzătoa
re. Sugestia însă a noului ro- 
man dunărean, cu tipologia 
lui complicată, cu nuanțele

viață" a orașului Lucăcești, 
reporterul scormonește „arhi
va" umană a dealurilor cu 
sonde și conducte de la Zemeș 
și Modîrzău. Erupția unei son
de, un caz excepțional, e re
latată cu simț pentru drama
tic și întreaga întîmplare ca
pătă iz de povestire eroică cu 
rin cadru oarecum fantast. De 
altfel, autorul caută peste tot 
faptul semnificativ și-l rela
tează cu vizibilă plăcere, cu o 
participare afectivă discretă, 
de bun reporter. Iar acolo un
de investigația nu-i oferă fap
te pe gustul său, apelează la 
propria memorie, ajutat de 
fila carnetului cu însemnări 
mai vechi. Unui reportaj des
pre orașul Victoria scris în

șflor.
Erisxâ apoi. în aceste cărți, 

n imens ssaferial m de via- 
fcâpcz pr-.n filtrele 
ele reporterului nu

re poete sa nu se .pună rr- 
fleeției creatorilor de viziuni 
epice care, deenrind cu ră
ceală artistici, inlături zgnre 
primelor șarje. Mu e bpm de 
semnificație japnl că snș%și 
reporterii devin su peste mult 
t»mp autori epici ec epen. da 
nou, să-și reia uneltele debu
tului. Nu vrem să se ințeîee- 
gâ de aici că am conzertz co
loarea literară a reporterului, 
viabil prin calități individuale, 
dar o literatură tinde întot
deauna spre creația de meri 
viziuni care, s-o recunoaștere. 
depășesc la cea mai sumară 
confruntare limitele reporta
jului — nu numai în adincime 
dar chiar și în cuprindere, tn 
lărgime. Iată de ce credem că 
orice consum teoretic prea 
mare asupra condiției repor-

Z'Z

*) „Pămintul oțelului" — 
de Traian Filip.
^Port dunărean’* — de Eu
gen Teodoru.
..Orașe fără arhive- — de 
Petru Vintilă.

SUGESTIILE REPORTAJULUI •>
face neobservabili: .J’ămin- 
tul otelului- de Traian Filip. 
Ceea ce se poate reține, in 
sensul sugestiilor de care vor
beai. din acest txilum despre 
șanrierul combinatului side
rurgic gălășean este acuitatea 
neobunuită a senzației de ge- 
-.ezc contemporană. Maniera 
de retezare e a reportajului 
in spsrix călmescian. adică a 
descrieru eu sentimentul unui 
prezent perpetuu în care exal
tările strică zroma faptului 
dium. Impresia de geneză, 
tulburătoare ca o stampă den
să, in care nimic nu e vapo
raș ci dimpotrivă conturat cu 
'jiximâ vigoare, rine din în

cordarea pe care ți-o dă ne
contenita plastică a munci’.

Față descrie Eugen T 
cursa pe care 
rean" o întind, 
exotic, reziste' 
poate fi deci: 
colo de «m 
ilustrativ a! e 
torul de hterctară reține din 
aceste pagini citera portrete 
bine alcâîuize și în special a- 
celea cărora biografia le ofe
ră date spectaculoase. Iată, de 
exemplu, traiectoria destul 
de aventuroasă 
acelui marinar «fără noroc" 
plecat în lumea largă, treând 
din port in port Mirajul de
părtărilor, a. cec romantică 
nostalgie după alte spații, de
monstrează autorul, sînt niște 
falsuri cinice insinuate de pre-

de

specifice ale datării ei recente, 
este demnă de toată atenția.

Oii

c des

t n reporter care are pa- 
/ ' siunea călătoriilor docu- 

mentaristice este Petru 
Vintilă. Cartea za. „Orașe fără 
arhive", este alcătuită dintr-o 
serie de secvențe, notații de 
călătorie în cele mai tinere 
orașe ale țării: Victoria, Bi- 

-ca Pomostului, Năvo
dari. Uricani, Lucăcești, O- 
neșii Ispitit in citeva rînduri 
de eseu, substanța reportaju
lui său vine totuși din această 
reală vocație pentru descope
rirea unui simbure epic care 
îndată se transformă în su
biect de povestit. Pentru a 
ilustra „adevărata și eroica

1958 cu emoția primului con
tact cu ticurile citadine ale 
noii așezări, îi opune altul, re
dactai cu cinci ani mai tîrziu, 
în care pe prim plan e con
fruntarea cu acele prime im
presii. Efectul e notabil, dacă 
ne gîndim și la faptul că rea
litatea înregistrată — pulsul 
citadin al celor mai tinere 
orașe — este prin ea însăși 
emoționantă. Reporterul re
curge și la digresiune relatînd 
la un moment dat schema 
unui subiect de nuvelă (care a 
și fost publicată ințr-o gazetă 
literară, sub titlul „Șarpele 
casei"). Iată ascuns în această 
împrejurare sensul mai adînc 
al absenței „arhivelor": noile 
așezări sînt noi prin datare,

altfel ele au o istorie cu care 
le-a înzestrat destinele ome
nești împletite în aceste locuri 
de coincidență. Acesta mi se 
pare a fi aspectul din care 
derivă importanța literară, a- 
dică pentru literatură, a unei 
teme oferită exclusiv de acești 
ani. Ce rezerve uimitoare de 
materie primă inedită pentru 
scriitor reprezintă o asemenea 
nouă condiție a adaptării ar
monioase, netragice, a omului 
la cele mai recente ctitorii ale 
sale! E aici implicată ideea 
unui substanțial roman-epo- 
pee pentru că, să luăm exem
plele Bicazul ca și Victoria 
sau Onești, reprezintă înainte 
de orice istoria întretăierii u- 
nor destine particulare consti
tuite acum în urmă în colec
tivități cu distincții caracte
ristice, în plin proces de afir
mare. Reporterul are chiar o 
intuiție remarcabilă atunci 
cină crede că „orașul de 
lemn", al constructorilor One- 
știului, n-ar fi scăpat atenției 
unui Balzac, marele concu
rent, prin detalii de tot felul 
asupra tipologiilor, a „stării 
civile" (din păcate reportajul 
însuși despre Onești e în bună 
măsură expeditiv și cam fără 
nerv .')

Ne lipsește, în fine, romanul 
tulburător al destinelor văzu
te din unghiul unor astfel de 
noi împrejurări sociale. Cit 
privește împrejurările ca ata
re, întâmplările, fișele dispa
rate de biografii — de ele sînt 
pline aceste cărți de reportaje, 
rod conștiincios al memoriei 
febrile a unor reporteri ani
mați de înaltă conștiință ce
tățenească. Ei sînt primii na
vigatori ai noilor mări lite
rare.

C. STĂNESCU

Floreasca (orețe : 16; 18,15; 20,30). 
MARIA rulează la Festival (orele : 
9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30: 20,45',. 
TVAILO rulează ia Buzești (orele : 
15,30: 18; 20,30). HAMLET — ci
nemascop — rulează la Victoria 
(orele: 10; 14,30; 17,30; 20,30).
VII SI MORȚT — cinemascop — 
rulează la Central (orele ; 10,30; 
15; 19). HAINE APROAPE NOI 
— cinemascop — rulează la Lu
mina (ore|e • 10,15; 12,45; 15,30;
18; 20,30). 1944-XX-1964 — RAID
PRIN CINEMATOGRAFIE rulează 
la Union (orele : 15,30; 17.15; 19; 
20,45). PROGRAM PENTRU CO
PII — (dimineața) (orele : 10:
11,15; 12,30). IOANA ÎN ATAC 
-- (după amiază) rulează la Doi
na (orele: 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30) . 30 DE ANI DE VESELIE
>-ulează la Giulești (orele ; 10; 12, 
14; 16: 18; 20), Feroviar (orele : 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Arta (orele : 16; 18; 20). SEDUSĂ 
Și ABANDONATĂ rulează la în
frățirea între popoare (orele : 10 •, 
15; 17,30; 20 — duminică orele
11.30) . EXISTĂ UN ASEMENEA
FLĂCĂU rulează la Cultural (ore
le : 15,30; 18: 20,30). VIAȚĂ
PARTICULARĂ rulează la Dacia 
(orele : 9,45: 12; 14,15; 16.30;
18.45; 21). ÎNCURCĂTURA BLES
TEMATĂ rulează la Crîngași (ore
le : 15; 17,45; 20,30).

Televiziune
JOI 10 decembrie 1964

Orele 19 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Pentru copii ; Aventurile 
echipajului Val-Vîrtej : „Strigăte
le doșertului" (II) 20,00 — Trans
misiune de la Opera Romînă din 
Cluj : „Don Juan“ de W. A. Mo
zart. In pauză : Sfatul medicului : 
Sezonul rece și sinuzitele — de 
dr. Valeria Nerescu. în încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteoro
logic.



coala medie din Petroșani. Am sosit 
aici după adunările generale de ale
geri, deci în plină activitate pentru în
deplinirea hotărîrilor acestora. Am avut 
prilejul să cunoaștem un colectiv, o 
clasă care „nu iartă nimic”.

„O clasă bună" — spun, laconic, tovarășii nrofe- 
sori despre clasa a X-a B. Seriozitatea și conștiin
ciozitatea cu care se pregătesc cei mai mulți dintre 
elevii clasei este confirmată zilnic de răspunsurile 
pe care le dau la lecții elevii Joni Nicolae, Rusu 
Dumitru, Ștefan Sorin, Bălan Toma, State Mariana, 
Firescu Maria,. Brumă Ana și mulți, mulți alții. De 
altfel, în clasă 30 de elevi au numai note bune și 
foarte bune, iar mare parte din cei 15 elevi cu note 
mediocre și slabe ar putea intra ușor în „plutonul" 
elevilor buni. Bineînțeles, dacă ar acorda mai multă 
vreme studiului individual.

Nu e vorba aici nici de minuni, nici de niște mi
raculoase secrete. Există în clasă un personaj a că
rui prezență cotidiană s-a impus și care intervine, 
ca un tovarăș de muncă și coleg. Personajul poar
tă numele de „opinia clasei”. El a venit în clasă și 
s-a statornicit aici la insistențele colectivului de 
elevi, cu ajutorul biroului U.T.M. și al tovarășului 
diriginte. Personajul nostru nu e nicidecum o dă
dacă care cicălește : „fă așa, nu face așa*1. El are 
în clasă puterea de a stimula, de a trage la răs
pundere, de a-i învăța pe elevi să-și respecte 
obligațiile școlare. Este prompt, aspru și are marea 
dorință ca în clasa a X-a B toți cei 45 de elevi să 
fie buni și foarte buni.

Dar să-i dăm cuvîntul personajului nostru...
O falsă înțelegere a prieteniei a determinat-o pe 

Ciulavu Angela să încerce să-i sufle prietenei sale 
Munteanu Constanța la o oră de matematică. Pre
zentă, „opinia“ a reacționat, le-a demonstrat amîn- 
dorura ce pierd prin această prietenie șubredă, 
bazată pe falsități și necinste. Munteanu Constanța 
riscă să nu mai știe niciodată un capitol impor
tant din matematică, iar Ciulavu Angela sa rămină

în ochii tovarășilor profesori și ai colegilor ca un 
om care e gata să facă gesturi necinstite. De atunci, 
în clasă nimeni n-a mai apelat Ia asemenea ges
turi „colegiale". Mileti Sandu obișnuia să chiuleas
că de la orele de limbi străine. I se păreau neim
portante. O demonstrație, pe concret, la ce folosește 
studiul limbilor străine, mai ales la ce-i vor folosi 
mai tîrziu. cind va avea o profesiune, a avut da
rul de a-1 convinge. Sint destule exemple cînd, 
după ce exigentul nostru personaj a intervenit cu 
tact, dar și cu asprime in viața unui elev ir.disci-

ARE cuvîntul
OPINIA CLASEI

Cel mai important succes al personajului nostru 
anonim il constituie însă nivelul de pregătire și se
riozitate la care au ajuns in momentul de față H. 
Francisc și Zbora Ștefan. Repetau amindoi anul și 
acest lucru a preocupat clasa de la început Au fost 
ajutați să-și dezvăluie singuri propriile neajunsuri 
și să se integreze treptat în viața colectivului. Cei 
doi sint astăzi printre elevii buni din clasă. Iar 
pentru a confirma saltul pe care l-a realizat în a- 
cest an mai ales elevul Francisc, colegii săi au ho
tărî: de curînd să-l propună pentru a fi primit in 
rindurile utemiștilor.

Sint și alte aspecte ale afirmării opiniei colecti
vului. ale grijii acesteia pentru fiecare elev. Ori de 
cite ori este nevoie, „opiniei* i se dă cuvîntul și 
cuvîntul ei are tărie, greutate, influență Clasa a 
botărit. înainte de teze. că. pentru o cit mai bună 
pregătire, sint necesare meditații la matematică, 
fizică și chimie. Au cerut sprijinul tovarășilor pro
fesori si meditațiile s-au organizat Au participat- 
la ele toți elevii. Clasa a ajuns la concluzia că tre
buie ajutați Niță Gheorgbe. Cosma Ovidiu și Ța- 
brea Topf. care din motive de sănătate lipsiseră

șirea 
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Navigația și răul
de mediocritate

(Din revistele literare ale elev.Io*')

Pentru partid!
Hornurile imense înțepau cerul, 
Aruncînd fumul salut depărtărilor. 
Atunci am auzit bătind inima : 
In ritmul motoarelor batea inima urinei. 
Am citit in ochii oamenilor fericirea 
Și inimile lor spuneau : 
„Batem pentru Partid
Pe culoarele facultății era liniște. 
Dar auzeam foșnetul tocurilor pe hirtic 
Simțeam viața pulsind.
Iar inimile lor spuneau : 
„Batem pentru Partid !“ 
Am pus urechea la pămint, 
Și am auzit zguduindu-se motoarele tractoarelor; 
Am auzit răsuflarea a milioane dc oameni fericiți. 
Căci inimile lor bat pentru Partid J.

Cu toate

pînzele sus! See

ete

URSULESCU OCTAVIAN
elev, Școala medie „D. Cantemir" București

Maturitate
Cînd o pornesc pieptiș spre viitor 
Și-mi leg imaginația de spații. 
Pătrund cu visul printre constelații 
îmbrățișate de-un galactic nor

Și mii de stele imi apar in cale 
Cu luminițe stinse de trecut: 
Frînturi de gind ce-abi3 le-am cunoscut 
Sorbite-apoi de spații siderale.

Au fost idei pierdute-n praf de vreme 
Sălășluind alăturea de vis 
$i-n focul mistuirii mi-au deschis
Priviri mai largi și tot mai largi problem?

Azi, cu lumina lor intirziatâ 
Prin galaxii de jar. copilărești, 
îmi voi aprinde-o lampă fermecată 
Să-mi lumineze drumuri păminiești—

posibilității contaminării. Intrată 
în școala medie cu media 8, ele
va Bogdan Maria și-a făcut trep
tat prieteni de toate zilele din 
„5” și „6”. Să fie vorba, în cazul 
ei, de o „boala de creștere" ? — 
se întreabă unii. A crescut în a- 
cești ani, a evoluat. Acordă mai 
multă vreme plimbărilor, coafu
rii, nu însă și studiului. 
„S-a maturizat, dar de ce 
nu se vede asta și în concep
țiile despre învățătură, despre 
muncă ?" se întreabă colegi ca 
Sîrbu Che or glie, Buchman Iosif, 
Gabăr Luminița, Moraru Nicolae, 
făcînd apropieri de concepție cu 
„emanciparea" vestimentară a 
elevei Gros Dorica, recordmenă a 
vitezelor reduse, ca și Iorga Ele
na, Bucur Ana și Han Emilia. O 
singură explicație lămurește „mis
terul" psihologic al tuturor aces
tor navigatori: „răul de mediocri
tate", cu toate trăsăturile și simp- 
tomele sale specifice. In același 
fel se explică în cele din urmă șj 
derutantele „șocuri" apărute în 
timpul plutirii la ambarcațiunile 
lui Ivanciuc Maria, Lascăr Euge
nia, Dubar Vasile și Lăcătuș Ma
ria, sensul cînd „pozitiv" cînd 
„negativ" al direcției lor de înain
tare. Acestea erau de fapt mani
festări ale bolii în discuție, efec
te ale unor combinări măiestre 
(zic ei!) de 4 cu 5, 6 și 7 astfel 
incit orice catastrofă corigențială 
să fie evitabila.

O scurtă cercetare statistică a 
documentelor de bord însoțită de 
o radiografie arată că în clasele 
a X-a (Se Școlii medii „Decebal" 
a apărut in riadul unor elevi pe
ricolul contaminării. Măsurile de 
„tratament" au început să fie a- 
plicate cu o deosebită strictețe. 
Mai întîi au fost analizate atent 
cauzele : lipsa unei preocupări se
rioase pentru o bună pregătire, 
studiul individual insuficient, ne
atenția la ore, notițe luate negli
jent, organizarea deficitară a ac
tivității tn timpul liber. S-a cău
tat apoi, de la caz la caz, cea 
mai potrivită formă de „trata
ment", în funcție de condițiile 
obiective și subiective specifice 
fiecărei clase și fiecărui elev în 
parte. Multe dintre ele au vala
bilitate generală și le recoman
dăm călduros spre folosirea pe 
toate „navele" in care au apărut 
simptomele „răului de mediocri
tate" specificînd în acelaș timp 
că cel mai sigur și eficient este 
„autotratamentul" : renunțarea la 
„ideea suficienței", studiu indivi
dual intens și bine organizat, cla
rificarea țelurilor și alegerea pro
fesiunii, seriozitate, voință, perse
verență.

n ultimele zile ale 
primului trimestru 
din călătoria spre 
„Fotul cunoașterii", 
îndepărtat, dar din 
ce in ce mai acce
sibil, pe nacele uno- 

«... -__ 8 clase a X-a de la
Școala medie ,J)ecebal‘ din 
Deva, au devenit evidente simp
tomele acute ale unei boli ciu
date, necunoscute în istoria na- 
ctgxției.

CtoMOiii sub numeie de „rău 
de mediocritate" această maladie 
țcoiară « fori depistata, dar ea 
persistă. Cițica din cei care s-au 
imharcat pe nacele Neistovitei 
ciirioxaăți școlare", oscilează în
tre isuieplăiirea îndatoririlor ma- 
mirat, fi iwdnefond confort al 
fotoUor dm cabine. Persistenta 
ei msti ia prr^nfa Jdeii sufi
cientei" auotdi de banala ț. atit 
de ciutosado Jenede^-gindt .

_Fur<m călători fi cu liteza 
redusă" — fpw decii-marmari 
deja boinaci < „mediocrii" ia ter
meni școlarii mulțumindu-se să 
plutească (Urască) greoi, cu efor
turi minime, expuși tot timpul 
naufragUlor. Așa au gindii anul 
trecut (etapa a IX-a a călătoriei) 
Tripen Elena, Barb Marioara, 
Țintea Liciu, Bcrița Irina, Furcă 
Emest, Koszegi Andrei fi alți 
elevi cu apucături de... melc. 
Noua etapă a călătoriei ii arată 
a fi aceiași, deși între timp au 
crescut. Carnetul de navigator 
adevărată „fișă medicala 1 al a- 

cestor elevi poartă „diagnosticul" 
mediocrității fsemne specifice : 

fi O bilbiiaîă caracte
ristică le însoțește răspunsurile, 
apar pauze lungi după întrebările 
puse de tovarășii profeiori, chiar 
tăceri totale (efecte imediate ale 
insuficienței în studiul individual). 
Se oheerii, de aremtnen, la ast
fel de „boisuxi" o anume sensi- 
hdizare a aparatului auditiv, care 
decsne receptiv mai ales la ,^oap- 
tg", bUbisdi frecvente în utiliza
rea formulelor și efectuarea cal- 
etddor. O respirație lungă, de 
ușurare, u însc^ește atunci cînd 
Ăspi minute de solicitare a 
firavelor Ier cunoștințe, examina
torii le spun: poftim la loc. 
Ți-am dat 5-.

In alte cazuri „boala" a apărut 
recent și ^bolnavi" ca Bogdan 
Maria, Roman Traian și Haneș 
Rodica, dovedesc caracterul mo
lipsitor (cu atit mai periculos) al 
maladiei, atrăgînd atenția asupra

ra din cele

aiuns pe „insula" Marinei Militare. 
Astie! m-am trezit marinar (fără 
ghilimele) contemplindu-ml nava 
avariată ți hotărlndu-rr.â să nu-mi 
iert niciodată faptul că am cobori t 
dui pinse tocmai la intrarea în 
^Strimtoarea admiterii".

Timpul trecea ți nu puteam sta
M MIREA

i> Bfim

M. STLLOUAN
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SCHIMBUL DU MHNt Al șantierelor Și instructorii se... instruiesc ION TRONAC
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(Urmare din pag. I)

periodic, invită la ședințele sale 
și diriginții claselor, pentru a a- 
naliza cum se desfășoară prac
tica și a iua măsurile necesare 
pentru îndreptarea lipsurilor. Au 
trecut două luni și jumătate de 
la începutul anului școlar și rezul
tatele de pînă acum sint îmbucu
rătoare. în cadrul orelor de prac
tică elevii lucrează efectiv, avînd 
posibilitatea să execute toate lu
crările. toate operațiile care țin 
de meseria lor și pe care le stu
diază în școală. Practica a căpă
tat un caracter mai științific, mai 
organizat, ea puțindu-se desfășu
ra întocmai prevederilor progra
mei. Faptul că lucrările pe care 
le execută fac parte din sarci
nile de producție, stimulează răs
punderea elevilor ; aceasta con
stituie de altfel explicația parti
cipării loi active în procesul de 
muncă, de însușire a meseriei în 
același timp. Disciplina elevilor 
s-a îmbunătățit, absențele nemo
tivate au dispărut în mare parte, 
deoaiece ele se datorau de cele 
mai multe ori tocmai faptului 
că elevilor nu li se prea dădea 
de lucru pe șantier.

Cuvintele de laudă pe care le 
adresează elevilor oamenii de pe 
șantiere, aprecierile pe care le 
fac acum conducătorii și specia
liștii de aici referitoare la lucră
rile pe care le execută și la com
portarea elevilor constituie o con
firmare că practica organizată în

acest fel ccnîribate b o ■ 
bună pregătire a eimfor.

Și iu școală se sux^e o sen 
bilă îmbunătățire a procesafoi 
invățămint Profesor: as ku sri 
suprasolicitați, cum se i 
atunci dnd întreaga i 
buia parcursă intr-ca 
mestra, lecțiile pe a 
dau sint mai bine ps 
calitate. In aceste corniță. pro
fesorii de specialitate — mgmeri 
In producție — se preocupă de 
elevi nu numai un trimestru, c 
pe toată durata anului școlu. în
sușirea cunoștințelor de către e- 
levi se face, de asemenea, io 
condiții mai bune, datorită, fi
rește, faptului că pregătirea teo
retică alternează cu cea practi
că și se face în strinsă concor
danță, daf și faptului că timpul 
de studiu este mai judicios re
partizat.

Dacă în ceea ce privește me
seriile de constructori ne putem 
declara mulțumiți pe deplin, în 
ceea ce privește meseriile de 
mecanici și instalatori mai întâm
pinăm unele greutăți.

Pentru a înlătura aceste ne
ajunsuri, ne-am propus ca înce- 
pînd din trimestrul al Il-lea, cu 
sprijinul D.G.C.M.. să trecem la 
organizarea elevilor pe echipe, a 
căror conducere să fie încredința
tă unor muncitori care să nu mai 
aibă nici o altă sarcină decît a- 
ceea de îndrumători.

Deși sîntem abia la început, 
putem spune că numai organi
zată astfel, practica poate să-și

Mniem scoală*

In
for rra se bucxm

i

este crssinu 1ZOI!1 MX <

Cei care sânt .
cheaaMi reoBe sâ
wrrn lr de procacțae. să iaaă
coostmcțiifo vi

Lentă hm
școlfi și nici a noastră, 
prind 
gara 
timp ce iau b
practică . cupați
în școală cu elevii din anii I. iar 
întreprinderile solicitate de înde
plinirea sarcinilor de producție, 
n-aveau continuitate în îndruma
rea ucenicilor. Practica se desfă
șura necorespunzător. Acum si
tuația s-a schimbat. Răspunderea 
s-a concretizat în sarcini preci
se ; sint repartizați oameni care 
au numai sarcina de a se ocupa 
de ucenici. Urmările acestui fapt 
n-au întîrziat să se arate. Nu se 
urmărește numai frecvența uce
nicilor, disciplina, ci, mai ales, 
ce lucrează și cum lucrează. A- 
vem convingerea că pe șantiere
le noastre, odată cu sosirea vii-

(Balta Albâ. 
măr de elevi — crea 750. Dra
mul Taberei, Bercer.: permite un 
control eficace atit dm partea 
școlii cît și din partea noastră.

Organizarea echipelor de elevi, 
conduse de către un muncitor, 
echipe care lucrează cot la cot 
cu cele ale muncitorilor face ca 
ucenicii sâ fie mai bine instruiți, 
grija șefului de echipă fiind nu
mai aceasta- Realizările concre
te pe șantier, participarea elevi
lor la îndeplinirea sarcinilor de
producție le dau încredere în 
forțele proprii., sporesc interesul

șz răspunderea Iar față de me
serie. Executarea unor hxrări de 
bază de către elevi, a arătat cit 
de greșită era atitudinea unor 
întreprinderi uare priveaa cu ne
încredere și reținere don ve- 
mp în practică, cindu-le doar 
munci fără importantă sau neca- 
uheate.

Pe viitor D.G.CAI. va conti
nua să-și îmbogățească mai mult 
sprijinul acordat scolii, va lua 
toate măsurile posibile pentru a 
asigura elevilor front oe lucru 
H pe puncte de lucra apropiate 
de școală.

Asigurarea, prin rotație, a fron
tului de lucru cu elevi pe toată 
durata săptămînii întărește mai 
mult încrederea constructorilor și 
posibilitatea elevilor de a se a- 
firma. îndrumarea și controlul 
se asigură cu mai multă ușurin
ță, pe șantiere na mai există a- 
cea fluctuație de elevi care per
turba activitatea constructorilor.

Pentru meseriile în care nu 
s-au organizat încă echipe de e- 
levi ca: instalații sanitare, calori- 
feriști, electricieni și altele se va 
studia posibilitatea alcătuirii lor.

Este lesne dc înțeles că succe
sul ia pregătirea temeinică a vii
torilor muncitori depinde în cea 
mai mare măsură de priceperea 
ri conștiinciozitatea cu care-și 
îndeplinesc îndatoririle instructo
rii. acești ,.profesori” ai șantie
relor. Acest lucru l-am avut în 
vedere de la bun început. Cei 
24 de instructori care îndrumă 
practica a 730 de elevi pe șan
tierele din Balta Albă au fost a- 
leși din rîndul celor mai buni 
muncitori ai întreprinderii, care 
au un nivel profesional ridicat, 
datorat nu numai anilor de ex
periență. ci și unor bogate cu
noștințe teoretice. în majoritate, 
instructorii sînt ei înșiși elevi, ui
mind cursurile serale ale școlii 
tehnice de maiștri.

Dar munca cu ucenicii so
licită din partea instructori
lor și o anume pregătire pe-

dagogica. Pentru a le veni în a- 
jutor, școala a inițiat formarea 
unei comisii metodice la care 
participăm toți cei ce ne ocu
păm de practica elevilor. în șe
dințele de pînă acum s-au discu- ■ 
tat, pe baza unor referate, teme 
ca „Rolul maistrului în pregăti
rea temeinică a elevilor”, „Edu
carea atitudinii față de muncă 
— sarcină principală în desfă
șurarea practicii” etc. Un mij
loc de însușire a unor cunoștințe 
de pedagogie, de perfecționare 
a metodelor de muncă cu uce
nicii îl constituie și participarea 
celor 24 de instructori la con
siliile pedagogice din cadrul 
școlii.

Ing. MARIAN ZIGULESCU 
șeful lotului de practică 

din I.C.M. 2

★ ★

Ing. OCTAVIAN BlRSAN 
director tehnic al D.G.C.M.

Jocuri
distractive

MONOVERB ANTIC
For3

D 
D

MONOVERB FIZIC

școlilor din Cluj și Bucu-rezentînd experiența . _ ___ ....___
rești în organizarea practicii viitorilor construc
tori, ziarul nostru va continua să pubiice și alte 
materiale pe această temă. In acest sens, invi
tăm cadrele din școlile profesionale de construc
ții, specialiști de pe șantiere, organizațiile U.T.M. 
și pe toți cei care se preocupă de pregătirea 

schimbului de mîine al șantierelor, să-și împărtășească ex
periența proprie, să-și spună părerea în legătură cu proble
mele ridicate, pentru a contribui la evidențierea celor mai 
bune procedee și metode, la generalizarea lor.

Cunoașterea și studierea experienței înaintate, a rezulta
telor obținute pînă în prezent, constituie, fără îndoială, unul 
din factorii care pot contribui Ia îmbunătățirea noilor pro
grame și planuri de învăță mînț care se elaborează 
în prezent și care antrenează numeroși specialiști.

MONOVERB SPORTIV

MONOVERB...UNITAR

ANCHETĂ REALIZATĂ DE
N. ARSENIE

(Din revista elevilor Școlii me
dii „Dimilrie Cante mi r“ din

București)



O. N. U.:

Dezbaterile
din Minarea Generală

NEW YORK 9 Trimisul spe
cial Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite :

în ședința de miercuri dimi
neața a Adunării Generale a 
O.N.U. au fost reluate dezbate
rile generale.

Luînd cuvîntul ministrul de 
externe al Libiei, Hussein Maa- 
zak, a salutat primirea de noi 
state în O.N.U. El și-a exprimat 
părerea că problemele financiare 
ale Organizației vor fi rezolvate 
în scurt timp. Apoi, ministrul de 
externe al Libiei s-a referit la 
necesitatea de a adopta măsuri 
eficiente împotriva guvernului 
rasist al Republicii Sud-Africane. 
Totodată el a subliniat că anul 
1965, anul celei de-a XX-a ani
versări a O.N.U., trebuie să de
vină anul lichidării definitive a 
colonialismului.

Următorul vorbitor, ministrul 
de externe al Danemarcei, Per 
Haekkerup, și-a exprimat neliniș
tea în legătură cu faptul că în

perioada care a trecut de la ul
tima sesiune a Adunării Gene
rale nu s-au înregistrat progrese 
în ce privește dezarmarea. El a 
chemat Adunarea Generală să a- 
corde ajutor Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare. Pe 
de altă parte, Haekkerup și-a 
exprimat regretul în legătură cu 
politica de apartheid promovată 
de guvernul Republicii Sud-Afri
cane.

In cadrul ședinței de diminea
ță, au mai luat cuvîntul minis
trul de externe al Tailandei, 
Thanat Khoman, care s-a referit, 
printre altele, la problemele ex
ploatării de către companiile 
străine a resurselor naturale ale 
țărilor aflate în curs de dezvol
tare, și conducătorul delegației 
Izraelului, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Abba Eban, 
care în cuvîntarea sa a acordat 
un larg spațiu problemelor 
Orientului Mijlociu.

Moscova:

Sesiunea Sovietului Suprem
al U.R.S.S.

Prezente
Berlin:

BERLIN 9 (Agerpres). — La 9 
decembrie 1964 a fost semnat la 
Berlin planul pe anul 1965-1966 
pentru aplicarea Acordului de co
laborare culturală și științifică 
dintre R. P. Romînă și R. D. Ger
mană, de către ambasadorul R. P. 
Romîne în R.D.G., doctor Cleja 
Ștefan și adjunctul ministrului a- 
facerilor externe al R.D.G., doctor 
Herbert Krolikowski.

în cursul tratativelor, care au 
decurs intr-o atmosferă cordială 
și prietenească, s-a căzut de acord 
asupra unor acțiuni în domeniul 
colaborării culturale și științifice.

Londra:
LONDRA 9 Corespondentul 

Agerpres, Liviu Rodescu, trans
mite : La 9 decembrie a fost 
semnat la Londra un acord pri
vind organizarea schimburilor și 
a vizitelor dintre Societatea de 
radio și televiziune B.B.C. și Co
mitetul de radio și televiziune al

romînești
R. P. Romîne. Din partea B.B.C.- 
ului a semnat acordul directorul 
general Hugh Greene, iar din 
partea Radioteleviziunii romîne 
Silviu Brucan, vicepreședinte al 
Comitetului de radio și tele\i- 
ziune. în timpul vizitei sale în 
Marea Britanie, Silviu Brucan a 
mai avut întrevederi cu scriitorul 
Graham Green, cu redactorul șef 
al ziarului „Times" Haley, cu 
marele proprietar de ziare lordul 
Roy Thompson, cu deputatul Ed
ward Du Cann, fost ministru.

Miercuri seara vicepreședintele 
Radioteleviziunii romîne a luat 
dineul cu ministrul tehnicii, Frank 
Cousins.

Ambasadorul R. P. Romîne ia 
Londra, Alexandru Lâzârear.u. a 
oferit un cocteil la care au parti
cipat Davis Arthur Greenhifl, mi- 
nistru adjunct la Ministerul Afa
cerilor Externe, directorul gene
ral al B.B.C., Hugh Greene, di
rectorul radioului, Frank GîEard. 
directorul televiziunii din B.B.C. 
Kenneth Adam, reprezentant ai 
Consiliului Britanic, personahtât 
din domeniul culturii și artei, zia
riști.

Suedia. Construcții moderne în centrul orașului Stockholm

MOSCOVA 9 (Agerpres). - 
După cum transmite agenția 
TASS, la 9 decembrie au început 
la Kremlin lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în cadrul lucrărilor 
sesiunii au fost supuse spre apro
bare. decretele Prezidiului Sovie
tului Suprem din 15 octombrie
1964 cu privire la numirea lui A. 
Kosîghin în funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și eliberarea lui N. Hruș- 
ciov din aceasta funcție.

Raportul cu privire la planul 
de stat de dezvoltare a economi
ei naționale a U.R-S.S. pe anul
1965 a fost prezentat de A. Kosî
ghin. Vorbitorul a relevat că pla
nul producției industriale pe 1961 
va fi depășit și vor intra in func
țiune peste 600 de noi întreprin
deri industriale.

Tn planul pe anul 1965, se pre
vede sporirea venitului național 
cu peste 14 miliarde ruble în 
comparație cu anul 1964. în anul 
1965, producția industrială ur
mează să sporească in raport cu 
anul curent cu SJ. la sută.

în continuare, primul ministru 
al Uniurp, Sovietice a declarat 
că dezvoltarea agriculturii ^este 
o sarcină de importanță primor
dială", „In conducerea agriculto
rii s-au comis tresei: serioase — 
încălcări ale principiului cointe
resării maler~-ale a co-ooznidor. 
predilecția pentru metodele ad- 
raînistrafcv e. pectru Decenterute 
restructurări ’.a a jaLxice . a 
«pus vorbitorul. -S-au dat des
tule recxxcandân ri indicațn 
iresponsabile in proolemeie agro
tehnicii, ale structura suprafețe
lor însămîrtatri ale înhrținerii 
vitelor. Toate acestea an avut 
uiinâri nefaste pentru agricultu
ră. Aceasta rrce’enxâ importan
tă s ccmplexâ nu poate fi rezr^- 
vatâ in istmczee intr-o perioadă 
scurtă*.

Proiectai plaocisu cincinal pre
vede aqioace p măsuri pentru 
ca in 3-- amatori să poată fi 
Ikindată Isliegjne riminexea 
în teză a producție' agricole.

Creșterea seri riirfcr reale ale 
populați \a avea loc. în primul 
rind pe seama sporirii salariului- 
In mul 1965 vmzarea bsnnriks . 
de larț cxwan către populație 
va spori ca esae 7 aeiarde. ia 
tnsp ce aad acesfca ea a cieseiî 

ea 4.5 nâaede. iv chefa- 
iehle pentru Trăsr.-Jje srxrai-cni- 
tarxie var reprezesta -37,4 =£_- 
arde rable. Se prevede cocstraz- 
ția de case cu o suprafață totali 
de 84 mâriane np, fată de cete 
73,6 Bn*XMoe s p est s-a cocstrvt 
anul acesta.

Raportorul a spes că hxbcni- 
tâțirea cahtâtă prodacțjex la rxrve- 
tul tehnic rrrrwrai devâe una 
din ede mai nur. ede rsai im
portante procuerne aie eococcriri.

Referndu-se la praeJeaej* 
politice nBeraațâooaje, pdae£ nr- 
nistra al UJUS-S. a drclarat: -In 
domeniul pohtira ertrrae, guver
nul nostru vede sarcina sa prin
cipală in asigurarea mnrijțhlor 
de pace pentru construirea so- 
dalismchn îi csxmxrasmdhxi, în 
preia timp—area urau nou război 
mondial*.

„Nu există o garanție mai 
bună a păcii generale deeft dis
trugerea totală a aneelcr de care 
dispun statele, inclusiv arma nu
cleară*. In continuare, vorbitorul 
a declarat că: ^.Dezarmarea nu 
trebuie să constituie o ternă a 
unor discursuri infructuoase în 
cadrai conferințelor internațio
nale. Sîntem pentru ca ideile si 
planurile dezarmării să fie tradu
se în viața și sîntem gata să cău
tăm diferite căi pentru rezolvarea

acestei probleme de atît de mare 
importanță. Nu avem în această 
privință păreri preconcepute. 
Luptînd pentru realizarea dezar
mării generale și totale ne pro
nunțăm totodată și pentru măsuri 
care ar putea să oprească cel pu
țin cursa înarmărilor“.

U.R.S.S. atribuie o mare 
importanță problemei reducerii 
continue a bugetelor militare ale 
statelor mari. Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. prezintă spre 
discutarea sesiunii o propunere 
cu privire la reducerea, în anul 
1965, a cheltuielilor pentru for
țele armate cu 500 milioane ruble. 
Din declarațiile reprezentanților ■ 
guvernului S.U.A. rezultă că și i 
acest guvern intenționează să re- ■ 
ducă cheltuielile militare pe anul 
bugetar 1965-1966*. Arătînd că 
Organizația Națiunilor Unite tre
buie să aibă un rol important în 
lupta pentru securitatea interna
țională, el a spus că O.N.U. în- j 
tîmpină greutăți financiare din 
vina puterilor occidentale. „U- , 
niunea Sovietică se menține pe 
poziția întăririi Organizației Na- j 
țiumlor Unite ca organ al cola- • 
borării internaționale bazate pe 
egalitate în drepturi in domeniul 
menținerii și întăririi păcii".

„Ca și celelalte țări socialiste, 
a spus vorbitorul. Uniunea So
vietică luptă și va continua să 
lupte cu hotărire împotriva creă
rii forțelor nucleare multilaterale 
ale NJLT.OA

-Ne pronunțăm pentru trata
tive cu puterile occidentale și sin- 
tem gata să luptăm cu perseve
rență și răbdare pentru reglemen
tarea problemelor litigioase". A- 
rătind că U.R-S.S. este pentru 
dezvoltarea relațiilor cu Statele 
Unite ale Americii. cu Marea 
Britanie și cu Franța, raportorul 
a arătat în continuare că dacă 
Occidentul ar dori cu adevărat să 
întrețină largi relații comerciale 
cu VJLS.S. în condiții reciproc 
avantajoase, ar putea fi sporit 
considerabil atît volumul impor
tului sovietic, cit și livrările de 
materii prime de către Uniunea 
Sovietică.

Unde puteri occidentale recurg 
Ia acte de samavolnicie brutală. 
Guvernul sovietic și opinia publi
că a țării, a spus vorbitorul. an 
axadanzurt cu hotărire mtrrveu- 
țsa Bdpei șă S-U-A. în Crrtyv I 

„Uapgaea So» jetxâ ru va râx£- 
se zadeiereecă la desenele țârikx 

frățești — Repcbucz 
Democrată Vjetnam șă Repubbca 
Cuba. Ea este decisă să le acorde 
aJuicrai necesar, dacă agresorii 
vor cuteza să ridice mina impo- 
trrra lor". -Guvernul sovietic — 
a spss vorbitorul — declară dar 
«i precis : de roadele destinderii 
'nmcdtrâ interaațiGnale trebuie 
aâ se bucure toate statele, inde- 
nrrdyr» de faptul cu cine snt 
prietene și In ce regiune sint si- 
taate".

Referindu-5e la relațiile de 
prietenie dintre țările socialiste, 
A. Korighin a declarat : „In co
munitatea socialistă a fost creat 
un nou tip de relații internațio
nale bazat pe internaționalismul 
socialist, prietenia frățească, co
laborarea largă și întrajutorare. 
Guvernul sovietic tinde ca aceste 
relații să fie întotdeauna un mo
del de egalitate în drepturi, res
pectare a drepturilor suverane și 
îmbinare justă a intereselor fie
cărei țări cu interesele întregii 
comunități".

.„Acordăm o mare însemnătate 
dezvoltării continue a relațiilor 
economice largi dintre toate sta
tele socialiste". „Guvernul sovie
tic, a spus în încheiere vorbitorul, 
consideră drept sarcina sa primor
dială să facă totul pentru a întări 
unitatea și coeziunea comunității 
socialiste pe baza principiilor 
marxism-leninismului".

Comentariul zilei

După călătoria 
lui Wilson 

la Washington 
fâSnHhi remierul englez se va întoarce 

la Londra de-abia joi. Actual- 
w ' mente el se în cea de-a 

doua etapă a călătoriei sale di- 
’ plomatice — la Ottawa, capi- 

flnn IUI III I țala Canadei. Se înțelege că nu 
pot fi puse pe același plan 

tratativele pe care le va avea cu oamenii 
politici canadieni și cele pe care le-a avut 
cu președintele Johnson. Dar pe comentato
rii englezi îi preocupă în prezent altceva : 
ei caută să analizeze mai profund decît o 
îngăduie comunicatul publicat marți noaptea 
la Washington perspectivele relațiilor anglo- 
americane cit și ale politicii britanice în ge
neral.

Dintr-un anumit punct de vedere aceasta 
nu este o sarcină prea ușoară. In unele 
cercuri politice din Londra, vizita lui Wilson 
în Statele Unite a fost prezentată ca „un 
eveniment capital". Ea urma să concretizeze 
semnificația opoziției noului guvern față de 
forța nudeară multilaterală preconizată de 
americani, să demonstreze particularitățile 
procesului de creștere a pozițiilor interna
ționale ale noului guvern. Este adevărat că 
și în preajma vizitei lui Harold Wilson în

Statele Unite, cînd unele ziare vedeau a- 
proape o „ruptură" în relațiile dintre cele 
două țări din cauza forței nucleare multila
terale, observatori mai lucizi, și mai ales mai 
apropiați de pozițiile guvernamentale, se 
dovedeau mai rezervați. Este cazul cu arti
colul publicat de David Ennals, unul dintre 
colaboratorii cei mai apropiați ai ministrului 
de externe, în „LE MONDE DIPLOMA
TIQUE" despre actuala poziție a guvernului 
englez. Or, el nu vedea posibilă o respingere 
imediată și totală a proiectului F.N.M. „Con
cepția noastră asupra alianței atlantice — 
scria el — se bazează în primul rînd pe no
țiunea de interdependență".

Examinînd prin această prismă comunica
tul întrevederilor de la Washington, se ob
servă mai ușor lipsa oricărei hotărâri în pro
blema forțelor nucleare multilaterale. In 
cercurile din apropierea celor două delegații 
s-a precizat doar că tratativele asupra „pla
nului britanic'* (despre care încă nu se știau 
prea multe lucruri precise) vor continua la 
nivelul consilierilor militari și al experților 
englezi și americani, după care hotărîrile 
vor fi examinate de principalii aliați din 
N.A.T.O. Această cale destul de întortochiată 
este foarte vulnerabilă dacă ne amintim de 
repetatele precizări americane că orice pro
iect britanic, pentru a fi acceptabil Washing
tonului, trebuie să se bucure în prealabil de 
aprobarea Germaniei occidentale. După pri
ma zi de tratative, „TIMES" vorbea despre 
pericolul unui veto din partea Germaniei 
occidentale.

Călătoria lui Wilson în Statele Unite și-a 
modificat oarecum caracterul. Ea a fost pre
zentată nu ca prilejuind tratative propriu- 
zise, ci doar ca o „expunere de poziții" de 
către cei doi parteneri, urmînd ca la începu
tul anului viitor să aibă loc noi tratative 
anglo-americane. In cazul acesta problema 
poate fi examinată printr-o încercare a An
gliei de a obține un anumit sprijin pentru 
propriile sale probleme — destul de nume
roase — în schimbul unei atitudini rezervate 
(cel puțin public) față de proiectul F.N.M. 
care ar urma să fie evocat ulterior. Deci, din 
punct de vedere al discuțiilor diplomatice 
propriu-zise, nu putem considera problema

F.N.M. închisă nici printr-o acceptare da 
către britanici a punctului de vedere ame
rican sau de către americani a amendamen
telor engleze. Ziarele conservatoare s-au fo
losit de această stare de spirit pentru a-i 
acuza pe laburiști că și-au modificat opiniile 
după venirea la putere. Aceasta este, de 
pildă, părerea exprimată de ziarul „DAILY 
TELEGRAPH".

Ultimele știri arată că premierul englez 
vrea să-și rezerve personal dreptul de a ex
pune rezultatele tratativelor de la Washing
ton într-un discurs pe care-1 va rosti luni, în 
Camera Comunelor. Dar, în același timp, co
respondentul din Washington al agenției 
„FRANCE PRESSE" referindu-se la „o 
înaltă personalitate americană care a asistat 
la tratative" scrie că „guvernul Statelor U- 
nite consideră proiectul F.N.M. ca fiind 
întrutotul valabil pînă cînd un alt plan sa
tisfăcător nu va fi pus la punct".

O presupunere în legătură cu tratativele 
de la Washington este aceea că rezerva bri
tanică ar putea fi motivată de situația pre
cară valutar-economică a Marii Britanii. Co
mentariile după sosirea lui Harold Wilson în 
Statele Unite (în special aparținînd comen
tatorilor americani) examinau lucrurile în 
felul următor : „Un exemplu al felului cum 
Statele Unite colaborează cu Marea Brita
nie pentru a face față problemelor interna
ționale este reacția promptă și favorabilă a 
acestei țări la măsurile luate recent de noul 
guvern britanic pentru soluționarea crizei li
rei sterline" .(Buletinul de știri al Casei Albe). 
De aici s-ar putea deduce o anumită pre
siune asupra cercurilor politice engleze. De 
altminteri și ziarele economice britanice au 
lăsat să se înțeleagă că noul premier nu 
poate ignora dependența valutar-financiară 
a lirei sterline de dolar după recentele eve
nimente care au avut loc la Londra.

Bineînțeles, știri mai complete vor putea 
fi aflate de-abia în zilele următoare cînd re

zultatele vizitei vor putea fi apreciate în 
contextul pregătirilor pentru sesiunea 
N.A.T.O. de la Pairs.

PATRICK SOAMES
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CU PRILEJUL ZILEI
DE NAȘTERE

A LUI A. NOVOTNY

„Ziua drepturilor
omului66

O
U.R.S.S. Vase comerciale

gura fluviului Ienisei
la

izita în Federația 
Arabiei de sud a lui 
Anthony Green
wood, ministrul bri
tanic al Common- 
wealthului și pen
tru colonii, a fost

salutată de numeroși observatori, 
fiind considerată ca începutul 
unei noi politici britanice față cje 
teritoriile din această zonă.

După cum se știe, actuala vi
zită a ministrului britanic a fost 
hotărîtă cu scopul de a studia 
problemele legate de acordarea 
independenței Federației Ara
biei de sud. Ea constituie prima 
acțiune a guvernului laburist în 
acest domeniu. Este cunoscut că 
guvernul precedent organizase 
în iunie la Londra o conferință 
consacrată Federației Arabiei de 
sud, dar rezoluțiile acesteia n-au 
avut nici un efect pozitiv. Lup
tele de partizani au continuat și 
s-au intensificat. Iată de ce, tri
miterea lui Greenwood în Aden 
a fost considerată ca reflectînd 
dorința laburiștilor de a trece la 
acțiuni realiste menite să re
zolve în mod satisfăcător proble
ma teritoriilor din federație. însă, 
pe măsură ce turneul de 10 zile 
al ministrului Greenwood se a-

Federația Arabiei de sud:

Turneul
lui Greenwood

propia de sfîrșit, entuziasmul 
rcădea simțitor, făcind loc scep
ticismului și chiar dezamăgirii. 
Ce a determinat această schim
bare ?

Deși convorbirile susținute de

trimisul Londrei cu numeroși sul
tani, șeici și alte persoane, au avut 
caracter secret, din cele date pu
blicității se pot extrage elemen
te care fac pe mulți observatori 
t-ă emită părerea că în decursul 
convorbirilor nu s-a luat în con
siderare o soluție corespunzătoa
re dorinței populației, dorință 
care a fost exprimată în repetate 
rînduri. După cum se știe, 
Frontul de Eliberare Națio
nală din Federația Arabiei 
de sud, Partidul Socialist 
Popular și alte organizații 
care reprezintă interesele și as
pirațiile populației din teritoriile 
incluse în federație, cer ca aces
tor teritorii să li se aplice Decla
rația O.N.U. cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, dîndu-li-se 
astfel locuitorilor posibilitatea de 
a-și stabili singuri viitorul con
stituțional.

Or, în ultimele zile, tocmai cu 
privire la acest punct esențial au

apărut indicii care pun sub sem
nul întrebării intenția britanică. 
Guvernul Federației Arabiei de 
sud (format din elemente legate 
de autoritățile coloniale) și mini
ștrii Adenului au elaborat „un 
proiect de reformă a Federației 
Arabiei de sudu. Potrivit acestui 
proiect, după proclamarea fede
rației ca republica, urmează să 
fie creat un guvern unitar al 
Arabiei de sud. E vorba, așa
dar, de transformarea unei fede
rații într-o republică unitară. 
Anthony Greenwood a aprobat 
proiectul astfel că prin comuni
catul dat publicității luni seara 
se anunță că s-a căzut de acord 
asupra „creării unui stat suveran 
unitar“ al teritoriilor cuprinse 
pînă acum în Federația Arabiei 
de sud. Soluția „statului unita/*, 
creat de sus, contravine însă 
principiilor Declarației O.N.U. 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale, principii pe baza cărora,

așa după cum am mai arătat, 
populația din federație vrea să-și 
clădească viitorul. Realizarea 
proiectului înseamnă punerea 
populației în fața unui fapt îm
plinit.

în această situație, deși Green
wood a declarat că guvernul en
glez speră ca viitoarea conferin
ță constituțională, menită să sta
bilească data la care Federația 
Arabiei de sud va deveni inde
pendentă, va avea loc în luna 
martie a anului viitor, atît popu
lația din federație cit și majori
tatea observatorilor nu manifestă 
nici un fel de optimism.

Agenția U.P.I. transmite că se
cretarul general adjunct al Ligii 
Arabe, Sayed Nofal, comentînd 
rezultatul călătoriei lui Green
wood în teritoriile Federației A- 
rabiei de sud, a declarat că „noile 
planuri demonstrează că guver
nul britanic continuă să foloseas
că vechile metode de dominație, 
utilizate și de precedentul guvern 
și refuză să recunoască dreptul 
la libertate și autodeterminare al 
populației din sudul arab ocu
pat".

Ultimele telegrame anunță in
tensificarea luptelor detașamen
telor armatei de eliberare. Aces
tea, după cum se spune într-o 
declarație a Frontului de elibe
rare națională din Arabia de sud, 
au atacat baza militară engleză 
de la Dali și au întreprins ofen
sive în mai multe regiuni.

ION D. GOIA

PRAGA 9 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a 
adresat miercuri o telegramă 
de salut lui Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Adunarea Națională a R. S. 
Cehoslovace a aprobat în se
siunea sa hotărîrea Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și a Prezidiului Adunării Na
ționale de a i se decerna lui 
Antonin Novotny titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste".

înaltul titlu, se arată în ho
tărire, a fost acordat lui A. 
Novotny în legătură cu împli
nirea a 60 de ani, pentru meri
tele sale în activitatea pusă în 
slujba cauzei partidului și a 
țării și pentru merite în miș
carea comunistă internațio
nală.

Greva corpului

didactic libanez
BEIRUT — De 

școlile publice din 
închise, întrucît profesorii și în
vățătorii se află în grevă. Ei cer 
majorarea salariilor. Primul mi
nistru libanez, Oueini, le-a adre
sat un apel, cerîndu-le să.-și reia 
lucrul, întrucît legile în vigoare 
interzic dreptul la grevă al sa- 
lariaților statului și autorizează 
guvernul să-i înlocuiască pe gre
viști, considerîndu-i ca demisio
nați.

Agenția France Presse anunță 
din Beirut că guvernul libanez 
studiază totuși problema majoră
rii generale a salariilor în secto
rul public și privat. In acest ca
dru este, examinată și problema 
satisfacerii parțiale a cererilor 
învățătorilor și profesorilor.

In mai multe regiuni ale ță
rii au avut loc manifestații orga
nizate de elevi, care cer să fie 
satisfăcute cererile profesorilor și 
să se redeschidă astfel școlile. In 
localitățile Minieh (nordul țării), 
Kobeiyat și Azouniye, manifesta
țiile elevilor s-au soldat cu cioc
niri între manifestanți și poliție.

nouă zile, 
Liban sînt

Congresului U.C.I.
BELGRAD 9 (Agerpres). — 

La 9 decembrie au continuat 
la Belgrad lucrările Congre
sului al VIII-lea al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. 
Lazar Kolisevski, membru al 
Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al U.C.I. a pre
zentat raportul „Despre modi
ficările și completările Statu
tului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia".

In continuare, Congresul a 
examinat hotărîrile privind 
numărul membrilor, criteriile 
pentru componența și modul 
de alegere al noului Comitet 
Central, a comisiei de Control 
și Revizie a Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Congresul a fost salutat a- 
poi de reprezentanți ai parti
delor comuniste din Ceho
slovacia, Chile, Finlanda, 
Franța, India și Italia, precum 
și de reprezentantul Partidu
lui democrat din Guineea și 
delegația Partidului popular al 
Convenției din Ghana.

In ședința de aupă-amiază 
au început discuțiile pe baza 
rapoartelor prezentate la Con
gres.

cum 16 ani, la 10 
decembrie 1948, 
Adunarea Gene
rală a Organiza
ției Națiunilor U- 
nite și-a încheiat 
sesiunea adoptînd,

după ample dezbateri, „Decla
rația universală a drepturilor 
omului". Pentru a marca acest 
eveniment, același for a invi
tat — doi ani mai tîrziu — 
statele membre ale O.N.U. să 
aniverseze în fiecare an data 
de 10 decembrie ca „Zi a 
drepturilor omului".

Adoptarea declarației a fost 
un important act al O.N.U., 
înfăptuit sub influența victo
riei împotriva fascismului. 
Idealul zdrobirii fascismului, 
al restabilirii păcii, a fost 
strîns legat în conștiința po
poarelor de idealul făuririi 
unei lumi postbelice mai bune, 
mai drepte. „Declarația uni
versala a drepturilor omului", 
expresie a acestor năzuințe ale 
popoarelor, subliniază „dem
nitatea și valoarea persoanei 
omului", „drepturile și liber
tățile fundamentale pentru 
toți,'' fără deosebire de rasă, 
sex, limbă și religie". Reflec
tînd cerințele forțelor demo
cratice din întreaga lume, de
clarația proclamă, pe lîngă 
drepturi și libertăți civile și 
politice, o serie de drepturi 
social-economice ca : dreptul 
la muncă, la salariu egal pen
tru muncă egală, la educație 
etc.

Nu se poate însă să nu re
marcăm și anumite lipsuri ale 
acestui important document 
internațional. Astfel, declara
ția nu cuprinde. dispoziții carș 
să afirme dreptul popoarelor 
la autodeterminare, drept re
cunoscut în Carta O.N.U., nici 
egalitatea în drepturi între 
națiunile mari și mici, a mi
norităților naționale cu nați
unea dominantă — deși recu
noașterea acestor drepturi este 
esențială pentru respectarea 
deplină a tuturor celorlalte 
drepturi și libertăți ale omu
lui. Declarația suferă, totodată, 
de neajunsul că se limitează la 
proclamarea de principii, fără 
a prevedea măsuri practice 
eficiente, pentru traducerea în 
viață a acestora.

Cu toate acestea, prin afir
marea răspicată a drepturilor 
fundamentale ale omului, de
clarația constituie un incon
testabil fapt pozitiv, un im
portant document în lupta 
pentru respectarea drepturilor 
și libertăților democratice a- 
colo unde ele sînt încălcate.

în anii care au trecut de la 
adoptarea acestui document 
faptele au arătat convingător 
că respectarea drepturilor o- 
mului este pe deplin asigurată 
în țările socialiste unde a fost 
lichidată pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către om 
și a fost materialmente asigu
rată egalitatea tuturor mem
brilor societății indiferent de

sex, rasă, religie etc. In țara 
noastră drepturile și libertă
țile proclamate în declarație 
au devenit de mult atribute cu 
totul firești, garantate prin 
lege. Cea mai mare cucerire o 
constituie asigurarea pentru 
toți cetățenii a dreptului la 
muncă, la odihnă, la învăță
tură, larga participare la con
ducerea treburilor obștești — 
caracteristici proprii democra
ției socialiste. Dezvoltarea ță
rii noastre pe drumul desăvâr
șirii construcției socialiste asi
gură cele mai depline posibi
lități de înflorire multilaterală 
a personalității umane.

In zilele noastre există însă 
țări unde drepturile omului 
continuă să fie încălcate, unde 
libertățile democratice sînt 
ciuntite, unde exploatarea ca
pitalistă, robia colonială, per
secuțiile rasiale lipsesc mari 
mase de oameni de dreptu
rile cele mai elementare. O 
gravă și revoltătoare Înăbușire 
a drepturilor fundamentale ale 
omului o constituie politica de 
apartheid a guvernanților ra
siști din Republica Sud-Afri- 
cană. întreaga omenire pro
gresistă condamnă cu mînie 
reprimarea populației de cu
loare din această țară de către 
o minoritate de exploatatori, 
încălcări flagrante ale dreptu
rilor omului au loc și în Viet
namul de sud și Coreea de 
sud, în țările și teritoriile 
africane care nu și-au dobîn- 
dit încă independența. In 
unele țări cu regim dictatorial 
din America Latină, în Spania 
și Portugalia, militanți pentru 
pace și progres social sînt su
puși represiunilor.

Toate acestea arată că nu e 
suficient ca drepturile omu
lui să fie înscrise într-un do
cument. Respectarea lor tre
buie realizată pretutindeni. 
„Ziua drepturilor omului" 
constituie un prilej pentru 
toate popoarele de a-și ridica 
glasul în sprijinul respectării 
întocmai de către toate statele 
a principiilor nobile înscrise 
în Declarația adoptată la4 10 
decembrie 1948.

L. Hodges despre
comerțul S. U. A.

La

Ziarul brazilian „O 
Globo" relatea
ză că în regiu

nea de la izvoarele 
fluviului Iriri, din 
centrul Braziliei, se 
desfășoară în prezent 
un război între indie- 

’ nii uriași „Memkro- 
metires" și tribul 
„Krain Akoro". Mem
brii ultimului trib sînt 
într-o stare de com
pletă sălbăticie și nici 
unul din exploratorii 
Serviciului național 
pentru indieni nu a 
reușit să se apropie de 
ei.

Potrivit ziarului, 
conflictul, care durea
ză de cîteva luni, a 
izbucnit în urma in
cursiunii membrilor 
tribului „Krain Ako
ro" în teritoriul tribu
lui vecin. După ce au 
ucis cîteva zeci de 
luptători ai tribului 
rival, ei au plecat, 
luîndu-le femeile în 
sclavie.

Membrii tribului 
„M e m k r o m etires", 
care au o înălțime 
medie de 2,05 -m, po
sedă arme de foc, în

timp ce membrii celui
lalt trib nu dispun de
cît de arme primitive : 
arcuri cu săgeți otră
vite și suliți. Toate 
încercările de pacifi
care au eșuat pînă în 
prezent. Se consideră 
că luptătorii din tribul 
„Krain Akoro" au a- 
sasinat în 1962 pe ex
ploratorul britanic 
Richard Mazon care, 
în ciuda sfaturilor ex
perților brazilieni, s-a 
aventurat în regiunea 
izvoarelor fluviului 
Iriri.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită marți la 
Universitatea California, minis
trul comerțului S.U.A., Luther 
Hodges, s-a pronunțat din nou 
în favoarea sporirii comerțului 
Statelor Unite cu țările socialiste. 
El a remarcat că tot mai multe 
țări vest-europene, precum și Ja
ponia, își intensifică comerțul cu 
statele socialiste, fiind perspec
tive de creștere a acestuia în anii 
următori. „Cred, a pus el, ca 
trebuie să sporim și participarea 
noastră la acest comerț".

Ministrul american a subliniat 
că Statele Unite trebuie să-și 
sporească în viitor tot mai mult 
exporturile lor, existînd perspec
tiva unei dublări a exporturilor 
lor în viitorii 10 ani, în condi
țiile menținerii actualului ritm de 
dezvoltare a comerțului mondial. 
Atrăgînd atenția asupra unora 
din mijloacele necesare acestui 
scop, el a spus că, pentru ca pro
dusele industriei americane să 
poată concura cu cele ale altor 
țări. în ce privește prețurile, este 
necesară o modernizare a între
prinderilor.
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