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• întreprinderile producă
toare de utilaje petroliere și 
miniere din întreaga țară și-au 
îndeplinit în ziua de 21 de
cembrie planul anual de pro
ducție. La instalații de foraj 
s-a atins nivelul mediu de 
producție prevăzut pentru ul
timul an al șesenalului. Pro
ducția de instalații 3 DH, 
pentru forajul de mari adîn- 
cimi, apreciate de multe țări, 
a crescut anul acesta cu 160 
la sută față de anul prece
dent. Succese însemnate s-au 
obținut și în producția de uti
laje pentru industria minieră.

In 1965, colectivele între
prinderilor din aceasta ramu
ră principală a industriei noa
stre constructoare de mașini 
vor îmbogăți gama sortimen
telor cu noi instalații de fora', 
de întreținere și de prevenire 
pentru presiuni mari, tipuri 
noi de sape cu role, precum 
și cu noi utilaje pentru in
dustria extractivă.

• Sectorul industriei de 
medicamente, din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chi
miei a realiza^ la data de 19 
decembrie planul anual la 
producția globală.

In cursul anului au fost 
puse în fabricație aproape 70 
de produse, printre care se 
numără noi antibiotice injec
tabile, Oxitonul, un hormon 
natural, Fintozidul folosit la 
tratamentul tuberculozei, pre
cum și 14 noi produse de uz 
zooveterinar.

In prezent, sectorul acestei 
industrii realizează 
1 800 de sortimente, 
care aproape 60 antibiotice 
diverse și 1 500 produse de 
sinteză, reactivi etc.

planul
tineretului

Muncitor

înmormîntat 
scriitor.

„Zilele Ion Creangă

ac- 
a- 
de 

or- 
di-

"9'Ff6letari din toate țările, uniți-vă!
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In cursul zilei de 
duminică, festivitățile 
„Zilelor Ion Creangă" 
au căpătat dimensiuni 
deosebite prin organi
zarea unor manifestări 
de larg răsunet.

• Trecînd în revis
tă vasta suită de 
țiuni, trebuie să 
mințim, înainte 
toate, simpozionul 
ganizat duminică 
mineala în Sala mare 
a Palatului R.P.R. de 
Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Ar
tă. Academia R.P.R. 
și Uniunea Scriitori
lor. Au luat cuvîntul 
In cadrul simpozionu
lui cu tema „Ion 
Creangă — marele po
vestitor al poporului 
nostru" — acad, lor- 
gu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei 
R.P.R., Demostene Bo
tez, membru corespon
dent al Academiei 
R.P.R., vicepreședin
te al Uniunii Scriito-

circa 
dintre

• Sectorul de articole cas
nice, utilaje și piese de 
schimb aparținînd Ministeru
lui Industriei Ușoare a înde
plinit planul anual al produc
ției globale cu zece zile îna
inte de termen.

Datorită dezvoltării conti
nue a acestui sector, valoarea 
articolelor de larg consum, a 
utilajelor și a pieselor de 
schimb produf* în nnul aces
ta a fost cu 590 milioane lei 
mai mare decît aceea reali
zată cu cinci ani în urmă.

Sortimentul s-a îmbogățit 
în acest an cu noi modele de 
mașini de gătit, sobe de în
călzit, articole de uz gospo
dăresc, cărucioare pentru co
pii, jucării mecanice și din 
mase plastice etc.

Ca urmare a realizării mai 
devreme a planului se apre
ciază că pînă la sfîrșitul anu
lui vor fi date în plus pro
duse în valoare de peste 36 
milioane lei.

(Agerpres)

• IAȘI (de Ia corespon
dentul nostru). — Pînă ieri, 
16 întreprinderi economice 
din regiunea Iași au raportat 
îndeplinirea planului de pro
ducție anual. Printre acestea 
se numără Fabrica de antibio
tice, Atelierul de reparat ma
terial rulant Pașcani, U.I.L. 
Ciurea, întreprinderea „Pro
letarul", Fabrica de rulmenți- 
Bîrlad, Ocolul Silvic Ciurea, 
întreprinderea regională de 
electricitate etc.

rilor, Eusebiu Camilar, 
membru corespondent 
al Academiei R.P.R. 
S-a dat, de asemenea, 
cititre expunerii acad. 
G. Călinescu, directo
rul Institutului de is
torie literară și fol
clor al Academiei 
R.P.R.

9 Tot în cursul zi
lei de duminică, în 
Sala mică a Palatului 

loc 
ex-

R.P.R. a avut 
deschiderea unei 
poziții comemorative 
organizată în cinstea 
marelui scriitor ro- 
mîn de către Muzeul 
literaturii routine. Fo
tografiile locurilor pe 
unde a trăit Creangă, 
fotocopii după scri
sori, documente, ma
nuscrise, reproduceri, 
ediții rare și edițiile 
în limbi străine ale o- 
perei lui Creangă, re
împrospătează vizita
torilor „amintirile" 
marii creații a scrii
torului.

• Mari festivități 
au avut loc în cursul 
zilei de duminică pe 
meleagurile Humuleș- 
țiului și orașului lași 
— orașul în care 
Creangă a zămislit 
cea mai mare parte a 
operei sale

La Humuleș ti,
ograda lui Ștefan 
Petri Ciubotariu 
Smarandel lui David 
Creangă din Pipirig, 
au poposit duminică 
sule de oameni ai 
muncii. Scriitorul Du
mitru Corbea a vor
bit celor prezenfi des
pre viafa și opera 
lui Creangă.

La Iași, după marea 
adunare festivă de la 
Teatrul National, au 
avut loc pelerinaje 
la Bojdeuca din dea
lul Țicăului și Ia cimi
tirul „Eternitatea", un
de este 
marele .

Realizările de azi
baza succeselor viitoare

Știrile car- sosesc la redacție consemnează realizarea 
înainte de termen a sarcinilor pe anul în curs, în tot mai 
multe unități din industrie. In legătură cu aceasta, cores
pondenții noștri din cîteva regiuni s-au adresat, zilele tre
cute, unor cadre de conducere din întreprinderile care au 
îndeplinit planul anual, cu rugămintea de a le vorbi despre 
căile și metodele care au dus la obținerea acestor succese 
și despre măsurile luate pentru pregătirea producției anu
lui viitor.

Iată ce au relatat t

1 mare aten-

Ing. VICTOR ȘENCHEA 
directorul Combinatului de 
celuloză și hîrtie Suceava:

I

In prima decadă a lunii de
cembrie combinatul nostru a 
intrat în rîndul întreprinderi
lor cu planul anual îndeplinit. 
Totodată, a fost raportată și 
realizarea peste prevederile 
planului anual a 5 660 tone de 
celuloză.

Deși tînărul nostru colectiv 
nu are o experiență prea 
mare, am reușit să obținem o 
calitate din ce în ce mai bună 
a celulozei și hîrtiei, precum 
și a produselor de ambalaj,

O si mal
ție vom acorda calității în a- 
nul viitor urmărind creșterea 
rezistenței și îmbunătățirea 
aspectului produselor noastre. 
Vom produce sortimente în 
două și în trei culori. Sarcinile 
care ne revin in anul viitor 
prevăd și fabricarea unor noi 
sortimente de hîrtie înnobi
lată cu microceară. aracet dia
fan și hîrtie metalizată. Pentru 
realizarea acestor sarcini au și 
fost luate măsuri corespunză
toare. O noutate prezintă or
ganizarea unui atelier de crea
ție în care lucrează specialiști 
cu o înaltă calificare — ingi
neri zincografi — colectiv 
care a trecut deja la crearea 
și experimentarea noilor sor
timente de hîrtie și ambalaje. 
Altă măsură preconizată

referi la continuarea acțiu
nilor de fidicare a cali
ficării la toate nivelu
rile. De rărind, în progra
ma cursurilor de ridicare a 
calificării, care s-au deschis cu 
două luni în urmă și la care 
sînt cuprinși toți muncitorii, 
au fost introduse lecții cu pri
vire la modul cum poate fi asi
gurată calitatea sortimentelor 
not Pentru ingineri a fost or
ganizat un curs de speciali
zare, pînă în prezent fiind ți
nute de către profesori uni
versitari din Iași și București 
cinci prelegeri. Sprijin prețios 
în pregătirea profesională a 
muncitorilor noștri am pri
mit din partea organizației 
U-T-M. De multe ori se
cretarul comitetului U.T.M., 
tovarășul Lie Cojocaru, mi-a 
adus la cunoștință propune
rile făcute de tineri în adună
rile generale U.T.M.. sau a 
cerut sprijinul conducerii pen
tru organizarea unor con
cursuri pe meserii sau alte 
acțiuni ale tinerilor. Conduce
rea combinatului iși exprimă 
convingerea că în anul viitor 
comitetul U.TJL va depune 
noi eforturi penuxi mobiliza-

rea tinerilor la toate acțiunile 
organizate în scopul îmbogăți
rii bagajului de cunoștințe 
profesionale și pentru întări
rea disciplinei în muncă.

O parte dintre celelalte o- 
biective stabilite pentru anul 
viitor au început să fie puse 
în lucru. La secția de celuloză 
se află în curs de montare 
trei schimbătoare de căldură, 
iar la instalația de hîrtie de 
maculatură s# lucrează la 
executarea a două noi trans
portoare.

EMANOIL FLORIAN 
șeful Exploatării miniere 

Săsar

Factorii principali care au 
contribuit la realizarea sarci
nilor de plan intr-un timp 
mai scurt decît s-a prevăzut, 
au fost creșterea productivită
ții muncii pe baza organizării 
raționale a procesului de pro
ducție, extinderii mecaniză
rii operațiilor care necesită 
un volum mare de muncă și 
folosirii pe scară largă a teh-

nologiei modeme. Ca urmare, 
în perioada de la începutul a- 
nului și pînă acum, s-a obți
nut un indice al productivită
ții muncii mai mare cu 8,7 la 
sută decît sarcina planificată.

încă de la începutul anului 
noi am acordat o atenție deo
sebită realizării obiectivelor 
cuprinse în planul M.T.O., a 
căror aplicare a vizat nemij
locit îmbunătățirea calității 
minereurilor începînd chiar 
din abataj. Un calcul sumar 
demonstrează că numai prin 
reducerea diluției cu 6 pro
cente s-a evitat excavarea 
unui volum de 15 800 tone 
steril, fapt care a condus la 
realizarea unor economii su
plimentare la prețul de cost de 
aproape 4 milioane lei.

Una dintre măsurile care au 
asigurat calitatea minereului 
extras a fost pușcarea prin se
lecție în abataje. Altă măsu
ră importantă, este aceea re
feritoare la selecționarea ste
rilului în frontul de lucru, a- 
colo unde condițiile permit.

Iată deci cum, avînd perma-

(Continuare în pag. a IlI-a)

în IntJmpinarea Anului Nou, 
vitrinele marilor magazine 

din Capitală atrag și inspiră 
pe cei ce vor oferi daruri

Foto: AGERPRES

CONCERTE-LECȚII
PENTRU TINERET

Filarmonica de Stat „George 
Enescu" a organizat recent, in 
colaborare cu Comitetul orășe
nesc București al U.T.M., o suită 
de concerte-lecții cu privire la 
evoluția muzicii de-a lungul 
veacurilor. Numeroși tineri mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
diferite întreprinderi și instituții 
bucureștene, elevi de toate vîr- 
stele din școlile de cultură gene
rală, pedagogice, profesionale și 
tehnice din Capitala participă la 
concerte precedate de expuneri 
referitoare la unele teme din is
toria muzicii. Pînă acum a avut 
loc conferința „Ce este muzica P" 
însoțită de exemplificări aparțl- 
riind diferitelor genuri muzicale, 
în lunile următoare, compozitori,

dirijori, critici de artă și dți oa
meni de specialitate cor susține 
în fața cursanților prelegerile in
titulate : „Cum să ascultăm mu
zica", „Etapele evoluției muzi
cii" (preclasicism, romantism, mo
dernism), „Nașterea și evoluția 
operei muzicale", „Cintecele și 
dansurile popoarelor în creația 
compozitorilor din diferite țâri ale 
lumii", „Despre muzica populară 
romînească" și „Despre evoluția 
jazz-ului".

Tot pentru dezvoltarea cultu
rii muzicale a tineretului din Ca
pitală, Filarmonica bucureșteanâ 
mai organizează concerte simfo
nice și recitaluri populare.

(Agerpres)

Stație de prelucrare
a amendamentelor calcaroăse

în regiunea Crișana, o bună 
parte din suprafețele arabile o 
constituie terenurile podzolice. 
„înnobilarea" lor necesită mari 
cantități de amendamente calca- 
roase. Această sarcină se va reali
za în scurt timp, datorită con
struirii la Chistag, raionul A- 
leșd, a unei stații modeme de 
prelucrare a amendamentelor 
calcaroase.

Lucrările pe șantier sînt în 
plină desfășurare. Echipele con
duse de Tudor Sosmonov, Ale
xandru Moldovan, Vasile Baciu și 
altele lucrează la instalarea ulti
melor utilaje în secția de conca- 
sare.

Instalația de forță, tabloul de

automatizare, instalarea cabluri
lor subterane și alte lucrări au 
fost terminate cu cîte 25-40 de 
zile mai devreme. Pînă acum, 
mai mult de 70 la sută din utila
jele și agregatele ce vor lucra 
aici au fost montate.

Constructorii și montorii Trus
tului nr. 5 Brașov, care lucrează 
la acest important obiectiv, au 
întreprins o serie de măsuri pen
tru ca lucrul pe șantier să nu 
stagneze nici în timpul friguros, 
iar stația să poată fi dată în func
țiune la termenul prevăzut și cu 
întreaga capacitate de 500 000 
tone amendamente calcaroase a- 
nual.

(Agerpres)

Cadru de film ? Se poate spune și așa. în realitate, Alexandra 
Bobonea, studentă în anul II la Facultatea de științe natu
rale a Universității din București, se pregătește pentru apro
piatele examene. Și cum ar putea studia mai bine plantele 
exotice, dacă nu „pe viu", în bogata sera a Grădinii botanice?

Foto : EMIL COJOCARU

centenare
7~\uminică, trei școli de 8 ani 

și-au sărbătorit centena
rul : în Capitală — Școala 

de 8 ani nr. 119, pe meleagurile 
sucevene, prin părțile Fălticeniu- 
lui — școala din comuna Udești, 
într-un raion ploieștean — școa
la din comuna Smeeni.

Trei centenare, trei sărbători 
care au prilejuit aduceri aminte, 
răsfoirea filelor de istorie din 
arhivele școlare, luminoase tre
ceri în revistă ale prezentului a- 
cestor bătrine școli.

Au venit la sărbătoare foștii 
elevi, generații și generații — ală
turi de generația „anului 100", 
elevii de astăzi ai școlii — în la sărbătorile 
rîndul cărora se numărau profe- ' ~
sori, ingineri, studenți, munci
tori, colectiviști. Imaginile cu
prinse în expozițiile organizate 
constituiau o istorie vie a școli
lor. Numeroase documente 
tografii, grafice, t 
crări executate de elevi — po
vestesc, în graiul cifrelor și al 
datelor, ce s-a întîmplat de-a lun
gul celor 100 de ani în aceste 
școli.

Despre școala sătească suce
veana documentele spun că la 
semnarea actului ei de naștere, 
acum 100 de ani, a primit ca 
dar... o cămăruță închiriată în 
casa unui țăran în care au în
ceput să învețe literele alfabetu
lui cinci elevi. Au trecut ani, a 
mai crescut și numărul elevilor. 
Dar abia în ultimii 20 de ani 
toți copiii de vîrstă școlară din 
sat au primit — în fapt — cale

liberă spre învățătură, spre 
școală.

Și lucruri asemănătoare se pot 
spune și despre școala din Sme
eni. Față de școala de acum 100 
de ani, școala de astăzi din co
mună a realizat un mare urcuș. 
Copiii învață într-o școala nouă, 
cu săli de clasă numeroase, cu 
laboratoare bine înzestrate, cu 
bibliotecă. 33 de cadre didactice, 
dintre care 21 sînt absolvenți ai 
institutelor de învățămînt supe
rior, pregătesc pe cei 884 de 
elevi, le îndrumă pașii pe cără
rile științei.

Iată, dar, că bilanțul prezentat 
"... *3 centenare a fost
bogat. Dar a fost bogat, mai ales, 
pentru că cei 20 de ani de viață 
liberă i-au împlinit cu noi date 
și fapte, în limbajul cărora se 
află exprimată viața de astăzi a 
elevilor și profesorilor acestor 
școli.

Numeroși invitați — reprezen
tanți ai Ministerului Invățămîn- 
tului, ai organelor locale de 
partid și de stat — și aproape 
toți locuitorii comunelor amin
tite au participat, fie că au fost 
elevi ai școlilor sărbătorite, fie 
că-i au pe fiii lor la învățătură 
în aceste școli, la festivitățile de 
ieri.

Un gînd cald, un angajament 
de a le păstra neștirbit prestigiul, 
tradiția — iată ce oferă în dar 
elevii de azi școlilor lor sărbă
torite.

T. CRISTIAN

umente — fo- 
cataloage, lu-

ATLETISMULUI

în pag. a ll-a 
si a lila

ȘTACHETA->

Ai 15 ani. Ai terminat școo- 
vorba lui Cor- 

s care nu 
mă grăbesc să dan amănunte, ci 
doar să-i împrumut o expresie — 
visezi să fi’

Așa aș fi fost tentat să încep, 
probabil de recenta per- 

____ 3 a tinerei noastre su- 
lițașe la Olimpiadă, nădăjduiam 

debut al acestor rînduri 
t de o aruncare a tocului 

cu o precizie care să permită pe
niței să se înfigă dincolo de orice 
introducere, direct în subiect, și 
mie satisfacția unui de mult rîv- 
nit record personal de... concizie. 
Mi se părea că am toate condi
țiile. Tema îmi era prea bine 
cunoscută, mă mai apropiasem 
de ea, mă socoteam chiar pose
sorul unei oarecare experiențe în 
materie. Fusesem solicitat să 
scriu despre actul alegerii pro
fesiei, așa cum apare el pentru 
prima oară pe scena vieții, la 
15—16 ani, cînd eroii, proaspeți 

ți ai elementarei, nu-și 
mai culeg visele din zborul co
lorat al zmeielor, ci de pe pă- 
mînt, din cea mai concretă reali-

Ila generala și — vorba 
nel Gălățeanu, despre
jr»ă <rrâlw»cr» că îttm

Idoar să-i imprim
visezi să fabrici camioai 

_ Ar- -v 
I Stimulat 
| formanță

într-un
prilejuit

I
I
I
I
I
Ixu—AU ai

absolvenți

mai culec

I

taie înconjurătoare. O temă, ca 
să zic așa, clasică, totdeauna ge
neroasă și, deși adeseori aborda
tă, nici când perimată, păstrin- 
du-și nealterată substanța vie.

Pe scurt: am. plecat la Bra
șov, la Școala profesională de pe 
lingă Uzina Steagul roșu, ca 
să-mi găsesc crini, să le notez

la distribuirea fișelor de 
anchetă, la adunarea lor și, în 
ultimă instanță, la un proces de 
selectare.

înțelepciunea proverbului des
pre socoteala de acasă s-a vădit 
însă și de astă dată. Contactul cu 
pomenita școală mi-a restructu
rat în întregime proiectul inițial.

de... kilometri. Faptul că am ra
tat tentativa recordului de conci
zie și mi-am refuzat tentația de 
a începe cu cuvintele directe ale 
lai Cornel Gălățeanu îl datorez 
unor schimbări, dacă vreți, de 
optică, generate de însușirea 
unui unghi de vedere din care, 
privind spre subiect, acesta mi-a

ză că ar fi cel puțin o eroare să 
apreciem ca singura pozitivă si
tuația în care un adolescent, vi- 
sînd din copilărie la o meserie 
anume, concreta, o dată cu pri
mirea diplomei de absolvire a 
școlii generale, se înscrie la acel 
învățămînt profesional care îl va 
pregăti pentru meseria visată,

că visul nu reprezintă 
cale spre alegerea profe 
implicit, mai tîrziu, dup-* 
rea acesteia, unicul izv 
tisfacțiilor. Am depistr 
meroase căi ducînd î». 
sură spre același țelfj 
deci să le înfățișeze; 
titorului. în mareță. 
tema suitei 
uvertură se

Băieții au crescută,
9

răspunsurile la o sumară anchetă 
presărată cu mai mulți, de ce, 
cum și cînd, urmînd să le prezint 
apoi cititorului, el însuși aflat la 
vîrsta acestor eroi, invitîndu-1 să 
le confrunte cu propriile păreri. 
Simplu. O treabă de o zi, două, 
comportînd un efort mai mult 
de organizare, dar și acesta des
tul de comod, reducîndu-se în

Astfel, de la o zi, două, cît apre
ciasem la plecare timpul necesar 
întreprinderii mele, el s-a pre
lungit depășind trei săptămîni și, 
proporțional cu timpul, volumul 
materialului s-a amplificat.

Dar, așa cum sper că se va 
vedea, principala transformare a 
acestor rînduri n-o presupune 
doar lungimea lor cu un număr

apărut într-o lumină nouă, expri- 
mînd realitatea cu o mai mare 
exactitate decît altă-dată.

Iată, tot pe scurt, despre ce e 
vorba : fără a elimina visul, ci, 
dimpotrivă, acordîndu-i ponderea 
pe care el însuși și-a dobîndit-o 
în frămîntările adolescenților le
gate de alegerea profesiei, un
ghiul de vedere însușit avertizea-

pentru ea și numai pentru ea. Și 
mai departe : că numai acei că
rora visul le-a aprins flacăra pa
siunii vor deveni mîine, la sfîrși-
tul școlii profesionale, muncitori 
capabili, îndrăgostiți de meseria

de îr
vor 

îinat 
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lor, străini de reproșul că și- Pap. cl-II. 
greșit drumul în viață. "a'

în contactul că „Orașul ucr
cilor" mi-am apropiat ade'
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Sport» Sport • Sport
Expoziție intr-oupă cum se știe, echipa țârii noastre, campioană 

mondiala la handbal in 7. a întrecut duminică sea
ra, în sala Florexsca. echipa reprezentativă a R. S. 
Cehoslovace cu scorul de 19—17. Valoarea acestei 
victorii este eu atit mai mare cu cit selecționata 
Cehoslovaciei, vechea sa rivala, — după un turneu 
in țâtlie nordice, unde a obținut rezultate remar

cabile — a dovedit o formă de rile mari. A fost un meci epui
zant, o adevărată finală mondială. în care jucătorii ambelor 
echipe, evolaind la na înalt nivel, punind In joc o ambiție dir- 
ză pentru a-și adjudeca victoria, făcând risipă de energie, au 
oferit entuziastului public spectator un neuitat recital de mă
iestrie handbalistică.

Am socotit util să cerem eitorva specialiști părerea cu privi
re la învățămintele ce le pot 
această intilnire.

trage handbaliștii noștri din

EUGEN TROFTN. antrenor 
secund a! lotului R P.R :

Prof. ION KUNST-GHERMA-
NES CU. antrenare! principal a! 
lotului R_P.R_ ;

ds 
in

sală. de... sport

Campionatul 
republican de șah

Turneul final al campionatului 
republican .masculin de țah ce 
se desfășoară în Capitală te s- 
propie de sfîrșit. Au mai rărr^ 
de disputat 3 runde. Ieri »- :■* 
jucat partidele din runda a 15-a, 
care a fost din nou o rundă a 
remizelor.

Șapte din cele zece partide 
s-au încheiat la egalitate, ji anu- 
me: Nacu — Soos, Gunsberger 
— Șuta, Pavlov — Ciociltea, 
Voiculescu — Neamțu, Reicher — 
Gheorghiu, Pușcașu — Szabo ți 
Bozdoghină — Partoț. Stanau a 
cîștlgat la Alexandrescu, Rado
vici l-a învins pe Mititel», tar 
Șuteu a pierdut la Gavrilă.

In clasament continuă să con
ducă Gheorghiu cu 11 puncte și 
jumătate, urmat în ordine de 
Soos și Szabo cu cîte 10 puncte 
ți jumătate fiecare, Neamțu ți 
Radovici cu cite 10 puncte fie
care.

Astăzi după-amiază, de la ora 
16,30, se vor juca partidele din 
runda a 17-a.

(Agerprw)

Un recital
de măiestrie
handbalistică
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deschid» 
atunci...

Este surprinzătoare 
ți lipsa de atitudine 
a Federației de spe
cialitate In aceasta 
problemă, cu at!t mal 
mult cu cit antrenorii 
din orațul București 
au cerut de nenumă
rate ori deschiderea 
sălii pentru activita
tea atletică.

Departe de a des
considera interesul 
deosebit pe care îl 
suscită exponatele in
teresante ale expozi
ției ț este 
totuși, ca să 
imediat măsurile 
rigoare pentru ca In 
ce! mal scurt 
să se redea 
scopului pentru 
a fost construită.

nscesar, 
se ia 

de

timp 
sala 
care

8. DUMITRESCU

SCURT

• Astă-se*xâ. de la ora 19. în 
șal a Floressee. «e va desfășura 
partida internaționali de handbal 
masculin dintre selecționata de ti
neret a Bacurestiului si 
tativa orașului Praga.

reprezen-

• Joi, 24 decembr e, 
campionatului categoriei 
bal .se dispută două partide restan
tă In Capitală, echipa Rapid 
București va întUni formația Dina
mo București La Erașov, forma
ția locală Steagul Roșu va primi 
replica lldaralui clasament Tri. 
Steaua București.

în cadrai 
A 1» fot-

O Vremea rec» din ultimul timp 
oferi condiții optime pentru prac
ticarea aporturilor de ierni. La 
Miercurea Ciuc, Iu zilele de 30 ji 
31 decembrie, se va desflsura 
„Cupa 30 Decembrie" la patina) 
viteză, la progresul competiție; 
slut inclus» probei» d» t 500 m, 
1 500 m »1 5 000 m seniori 1 500 m. 
1 500 m «1 3 000 m senioare >
500 m, 1 500 m. fi 3 000 m juniori 
Si junioare între 17 si II ani

Vor participa cei mal buni spor
tivi ai cluburilor Dinamo Bucu
rești, Știința Cluj, Recolta Marca
rea Ciuc si Mureșul Tg. Mureș.

in afari de concurs, pentru ca
piii sub 14 ani se vor crganiza În
treceri la 200 m. 300 3 si 500 m.

ȘTACHETA ATLETISMULUI
TOT MAI SUS!

I 
I
I
I
I

In zilele acestea, Casa me
morial ă „Ion Creangă' din 
Humulești a fost vizitată de 

numeroși tineri Băieții au crescut (I)

• Tot la Miercurea Ciuc, la 27 
CTcembrie va începe „Cupa 30 
Decembrie" la hochei pe gheată. 
La Întreceri vor participa cu loturi 
complet» (inclusiv jucătorii din 
.otul republican) fonnatiil» Di
namo București, Steaua Bucu
rești, Timava Odorhei șl Voința 
Miercurea Ciuc.

• Intr-un meci desfășurat în 
Berlinul occidental, în cadrul „Cu
pei campionilor europeni" la 
handbal (masculin), echipa ger
mană „Berliner S.V. 92" a în
vins cu 21—13 (11—5) pe „Arild" 
Oslo. Handbaliștii germani vor ju
ca In turul următor cu „Grassho- 
pers" Zurich.

• La Moscova a avut loc trage
rea la sorti pentru stabilirea or- 
dinel Jocurilor In întllnirea de 
baraj pentru desemnarea viitoarei 
adversar» a campioanei mondiale 
feminin» d» «ah, Nona Gaprindas- 
vill (U.R.S.S.). După cum se știe, 
in turneul candidatelor de la 
Suhumi s-au clasat pe primul loc 
la egalitate, trei Jucătoare — Kuș- 
nir, Zatulovskaia șl Lazaravicl. 
Acest» Jucătoare se vor înttlnl In 
meciul de baraj. Prima partidă va 
aduc» la masa de Joc pe Kufnir 
și Zatulovskaia, Apoi vor juca La- 
zarevlci — Kușnir și Lazarevici — 
Zatulovskaia.

(Agerpres)

împăduririle 
în regiunea Ploiețti

în regiunea Ploiești a luat 
sfîrșit campania împăduririlor 
din acest an. Au fost împă
durite, în terenuri forestiere 
și degradate, peste 4 500 hec
tare. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut silvicultorii din 
raioanele Cislău, Teleajen, 
Cîmpina și Tîrgoviște, unde 
numai în anii șesenalului s-au 
împădurit mai mult de 20 000 
ha. O atenție deosebită s-a a- 
cordat anul acesta extinde
rii salcîmilor, plopilor negri 
hibrizi și altor arbori care 
cresc repede și au o valoare 
economică ridicată.

(Agerpres)

Schimb 
de experiență

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru)

întreprinderea cinematogra
fică regională Argeș a or
ganizat de curînd la Drăgă- 
șani un schimb de experiență 
la care au participat toți res
ponsabilii de cinematografe 
din regiune și directorii cămi
nelor culturale din 
Drăgășani.

De mult succes s-a 
dimineața de basm la 
fost prezentate micilor spec
tatori mai multe filme de de
sene animate, precum și sim
pozionul pe tema „Regulile 
agrotehnice aplicate in 
gorii", urmat de datuă 
documentare pe această

raionul

bucurat 
care au

temă.

-------•-------

Alee Ja poarta Rapidului Fază din meciul de fotbal Rapid—
Steaua (0—0) 

Foto: E. COJOCARU

(Urinare din pag. I)

comitetului U.T.M. al „Grupului 
școlar Steagul roșu4...

Iți mai amintești, tovarășe Fie- 
raru ? M-ai însoțit într-o librărie 
ca să cumpăr un ghid pliant al 
Brașovului. L-am răsfoit împre
ună cîteva clipe mai tîrziu și se- 
6izîndu-ți o nemulțumire, te-am 
întrebat ce anume ți-a provocat-o. 
Mi-ai explicat îndelung și cu 
răbdare ceea ce acum îndrăznesc 
să formulez aici cu cuvintele 
mele, cerîndu-ți scuze în cazul 
cînd ele îți vor apărea prea să
race, neizbutind să-ți exprime 
decît în parte ideea.

— Turismul — parcă așa ai 
început — și-a găsit în a vizita 
verbul care îl caracterizează. 
Dacă pentru variație lingvistică, 
un ghid și-ar propune să-1 înlo
cuiască cu altul sau cu altele, 
s-ar găsi curînd în imposibilita
tea de a-și exercita profesia. A 
vizita, a devenit un fel de cheie 
franceză, un soi de fata la toate. 
Lipit de buricul degetului arătă
tor al ghidului, el te îndeamnă, 
indiferent de obiectivul pe care 
îl ai în față, să intri, să vezi, să 
reții. Ghidul-pliant pe care l-am 
răsfoit acum conține verbul ăsta 
la fiecare două rînduri. Ei bine, 
sînt de acord să-i ascult îndem
nul și să vizitez Tîmpa ori ve
chea Casă a Sfatului, să vizitez 
rămășițele celor 28 — așa cred, 
nici eu nu-s brașovean — turnuri 
și bastioane ale cetății de odi
nioară, ba să-mi însușesc expresia 
chiar cînd se referă la personali
tatea lui loan Honterus, deși 
mi-e mai greu să-mi închipui 
cum m-ar putea primi în vizită 
marele cărturar dispărut pe la 
mijlocul secolului al XVI-lea... 
Mi-e imposibil însă să adopt a- 
cest verb atunci cînd ghidul îl 
leagă de Uzina Steagul roșu. Cu
nosc bine uzina. Am lucrat aici 
cîțiva ani și mai înainte am în
vățat în școala ei profesională. 
Nu, hotărît, „Steagul roșu" nu se 
poate vizita, în sensul turistic al 
cuvîntului. Termenului acesta îi 
lipsește o funcție, fără de care, 
la „Steagul roșu" poți cutreiera 
ceasuri și ceasuri întregi halele 
și atelierele și să nu te alegi cu 
mare lucru. Uzina asta trebuie 
simțită. E simplu să-ți imaginezi 
cum se fabrică un camion. Și 
dacă totuși fantezia nu te ajută, 
poți citi oricînd un studiu de spe
cialitate și curiozitatea îți va fi 
satisfăcută. Vei afla astfel că un 
camion este opera turnătorilor și 
forjorilor, strungarilor și frezori
lor, electricienilor și montorilor, 
că, desigur, el este un produs al 
unei înalte calificări, că cere un 
proces de fabricație complicat 
etc. Asa e. în general, așa stau 
lucrurile. în general, da, dar nu 
cu „Carpați" al nostru. Aici, la 
„Steagul roșu1", în compoziția fie
cărui camion în parte și a fiecă
rei piese în parte mai intră ceva 
despre care studiile de speciali
tate nu te pot informa și nici 
ochii tăi nu pot reține doar din 
ce s-ar numi o vizită în uzină. 
Mă refer la elementul dragoste,

la nemăsurata dragoste care a 
însoțit producția de camioane, 
de la cel dintîi vlăstar al ei pînă 
azi. O să mi se spună, fără în
doială, că dragostea este elemen
tul inseparabil al întregii noastre 
industrii socialiste, că toate pro
dusele noastre se nasc nu numai 
cu pricepere, cu cheltuială și e- 
nergie, cu dorința continuă de 
perfecționare, ci și cu dragoste, 
cu dragostea omului liber, stăpîn 
pe munca lui. Adevărat. Eu ma 
refer acum însă la „Steagul roșu'. 
Asta-i uzina pe care o cunosc. 
Aici toți vorbesc despre camioa
ne ca despre proprii lor copii. O 
piesă e rareori stricată ; cuvîntul 
e înlocuit cu bolnavă. Cînd iese 
pe poartă, gata, un camion nu 
merge, nu parcurge cei dintîi 
kilometri, ci face primii pași. Ca 
să nu mai vorbim că el nu se 
fabrică, ci se naște I Tot ce poa
te fi mai plin de gingășie în ini
ma unui tată care își crește și 
își veghează copiii, s-a statornicit 
în inimile miilor de părinți de 
aici ai camioanelor. Și așa cum 
unui părinte nu-i poate fi indi
ferent ce drum o să aleagă în 
viață copilul său, așa și aici, ari
pa părintească se întinde dincolo 
de poarta uzinei, ochii veghează 
la soarta fiecărui camion, ori cît 
de departe ar ajunge. De aceea 
nu odată, după un concediu, poți 
auzi pe cîte un maistru, pe un 
inginer sau pe un foarte tînăr 
învățăcel: „Mi-am făcut drum 
pe la trustul de construcții din 
Constanța..." „Ei, și ce mai fac 
ai noștri „Bine, sănătoși. Lu
cră de ți-e mai maro dragul I", 
„Ai noștri" sînt, bineînțeles, co
piii, camioanele I Așa-i aici. Și 
dacă așa e, spun» și dumneata, 
cum o să vizitezi... dragostea ?

Ei bine, băiețandrule de 15 
an!, această mare dragoste sub 
semnul căreia trăiește și se dez
voltă continuu uzina ce-ți patro
nează școala profesională în car» 
ai intrat, acționează și asupra ta, 
din cea dintîi clipă. Ai visat să 
fabrici camioan» sau nu, ceea ce 
este sigur e faptul că viața te-a 
învățat să iubești munca, orice 
fel de muncă, iar aici, din pri
mul moment, te-al întîlnit cu 
treapta cea mal înaltă, cea a pa
siunii, la care poate ajunge ,a- 
ceastă iubire. Al devenit din mo
mentul intrării în școală o țintă 
precisă a dragostei uzinei.

Și dacă te numești Comei Gă- 
lățeanu care a visat, cum zice 
el, de cînd a văzut trecînd pe 
ulița satului primul vehicul auto, 
să fabrice camioane, și dacă te 
numești Petre Jelearu care măr
turisește că a ajuns aici dintr-o 
întîmplare, sau dacă te numești 
Ion Gîrbea care a devenit colegul 
celor doi „pentru că »șa a vrut 
tata", esențialul rămîne faptul că 
această dragoste v-a cuprins în 
brațele ei pe toți și o să vă poar
te pe toți spre fericire.

Ciclul de însemnări redactate 
sub titlul „Băieții au crescut" își 
propune să urmărească evoluția 
acestui drum.

(Va urma)

iarul nostru a organizat, 
la sediul redacției, o con
sfătuire, la care au luat 
parte cadre din conducerea 
Federației Romine de Atle
tism, tovarăși din partea 
cluburilor și asociațiilor 

sportive, specialiști și antrenori, spor
tivi fruntași. La dezbaterea noastră au 
mai luat cuvîntul și reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului, secției de 
invățămînt a Sfatului popular al Ca
pitalei și Centrului universitar Bucu
rești.

Dișeuția noastră a abordat probleme 
legate de 
atletice din 
vorbitorilor 
modul cum 
atletismului în școli și facultăți. Redăm, 
în rezumat, cuvîntul cîtorva dintre 
□artlcipanțil Ia consfătuire, care au 
nalizat într-un mod judicios
1 activității atletice
studenților, venind eu unele pro- 

erl care, studiate și com
ate de organele în drept să facă a- 

lucru, vor duce la dezvoltarea 
imului din școli și facultăți.

îmbunătățirea activității 
țara noastră. Majoritatea 

s-au referit, în special, la 
e organizată practicarea

situa 
a elevilor

Uarea atletismului 
o organizare 
tiințifică
P’N BRAN -

rfitutuJ de Cultură 
zică : ba

vekț s5 spun, ideea de 
atU: noi trebuie să 
ț^eVtivă dezvoltarea 
\at..șc, Pe diferite 
v .'btrie sportivă, 

* \ sîh* legate 
\a.Te\.ățile organi- 

AP n0Î în 
weți de vîrste 

performanță

Peaî» pare dar socccese
că ceea ce ia mnrrmr.' de *ntă excf-i 
r.amai în regula «reotrie
<adid cjm se scaune desezx*. mac pe 
tîrtio ti* rapoarte* «re spcc-
tvâ școlari. Nj știa cfțx școCar* iitz 
in țară, car intre 11—14 ani pretebel 
că sin* cire-r» aure de ssâ. De aiseme- 
r.ea. de 14—11 arz :r*t d se gă
sească încă un n=Ar mcArrefcC de 
elevi in Bena la asec.e In această pe
rioadă se poate trece -a o c±Jî>-
zuită, organizau, ce instrt^re in aLe-

De ce vorbesc de ie ce vrebeee
de școală? Fii ndeă de a5c trec _ » să 
ir.cepem a pane babele osci actrrttăp 
științifice de an trec_are a masei adoâes- 
cențiîor și tineretul ai te peeecstxer» 
atletismului. Ce trepte Sex iz arest 
scop? Est« necesar tH areerta eele de 
resortul Ministerului învăță ~ 'r.tuhxi) 
să &e găsească scl_t— * cxsveaebCe 
pentru ca ascciapa sucruvă . sk 
devină viabLâ. să existe, eu formal, ci 
faptic. Treocrie să se a; ea aetv.- 
tatea sportivă de ortre tei. si ca precă
dere practicarea at^etisBE^ui in 
școală, sâ recrezt.-.te in^-eăevăr verixa 
de bază a mișcării rptreve. Beiul aso
ciației sportive școlare na trebede să 
fie deloc aceia de a crește atleti de 
performanță, pen^u că m are aceascâ 
posibilitate. A crește atlet: de per
formanță prestip^re profesori de 
specialitate, de atletism, care să se 
ocupe de ei. Or, e o ILane să 
spunem că Se^xe școală tfcn 
țară va avea un profesor de atle
tism. Rolul exclusiv pe care O râd 
pentru asociația sportivă școlară este 
acela de a antrena txneretal in atletis
mul de masă. Dacă se va ajunge ca 
asociația sportivă școlara să tră
iască, atunci noi vom avea de 
la început o bază de recrutare 
certă. Vom fi astfel siguri eă 
nu ne-au scăpat printre degete elemen
tele înzestrate. Baza acestei recrutări 
poate și trebuie să fie asociația spor
tivă școlară. Sistemul de a merge Ja 
noroc" să cauți oameni xnnjo*: 
pentru a face din ei atleți de 
performanță poate câ este o soluție, dar 
este proastă, neștiințifică, după părerea 
mea, pentru că rămîne la domeniul In- 

îf=cllriL Problema aceasta, a atletia- 
mdai ia asociația sportivă școlară, tre- 
bene să preocupa șl mlaisterul. nu 
- —j- pe profesorul de educapa fincă. 
Să creăm profesorului de edu
cate tmcâ coodițula și obligația da a 
se ;cupe de atletism în asociația pce- 
taxi. Am ciștiga astfel un supliment 
cocsădexabil da tineri care s-ar îndrep
ta spre practâcaraa atletismului.

In cadrul asociației sportive școlare 
trebuie să existe echipe de atletism. 
Este necesar, de asemenea, ca in dife- 
rise localități, intre asociațiile sportive 
școlare să se organizeze competiții, 
fără prea mari pretenții, coecpetiui care 
să a^agă tinerii spre atleusm și să 
servească ochiului experimentat al spe- 
r.a' snriui pentru recrutare.

A doua unitate organizatorici asupra 
eăreta trebuie să m insiste foarte mult 
este școala sportivă de elevi Aceasta 
trebeie să fie sneserel ti baca atietti- 
malai de perferasanțÂ. .n sucala sper- 
îivi de elevi nu au ce căuta dod: 
elevi care au fost recrutați d n asuoa- 
Ua sportivă șeolară și nu aln~ Trebui 
să intervină selecționarea și arestn 
proces trebuie să 1 se acorde multă 
Ațesție. D-pă un timp, fc Sa.— aretia. 
se poate forma o convngere dară ele- 
mentul resps-rnv are sau nu talent. 
Școala sportxvâ de euevi o văd ca o 
verigă !n^e actxv-.tatea de masă «i cea 
de pertxmanță. ea preccnpare exclu
suri pentru jaaaari.

Ot pr.reare de aălr^c ale
c3" dagger spomve. trebuie spos că ele 
loci sad a - roi de cen. șereosâ in 
cele mai sz._2le kocad. La nti există 
e btoe drftettă a eltib»«£>or.
Î£ prevederile tn<rtaee se fac alocări 
pe capcXoâeL Nu c-m se face, dar 

glie st fac ram fac Ces.
ajunge ca «împăratul *xba?" sl pape 
tot As opinia ca. sub furaj exper.- 
mentală, poate, să se ccestmme cruburi 
exclusiv pentru atletismul de perfor
manță. nu secții ale unor cluburi Evecr- 
tn»1 unu! sau două cluburi de atletism 
în marile orașe. La București, astfel de 
cluburi se pot organiza pe raioane, pen
tru a ex^ta stimulantul in trecem 5-<r 

soluționa astfel mai ușor problema ba
zei materiale și a antrenorilor. Nu tre
buia să existe in asemenea cluburi de- 
dt elemente de frunte, care la rîndul 
lor să aibă obligația să se ocupe de 
zeci, de sute de tineri, in primul rînd 
din asociațiile școlare. în localitățile 
mici, poate să existe identitate: școala 
sport!vi-club. în localitățile mai mari, 
unde sint ma! multe școli sportive de 
elevi, se pot grapa secții de atletism 
din școlile sportive pentru ca acestea să 
poată echivala cu cluburi puternice de 
atletism. De dți particlpanți avem ne
voie pentru a avea sportivi de perfor
manță la un nivel mai înalt ? 20 000 de 
elevi, ca bază d» masă și de recrutare 
în asociațiile sportive școlare, ne sînt 
mai mult decît suficienți, cred eu.

în lotul R.P.R. de atletism, 200 de 
atleți sînt suficienți-

In concluzie, numai o organizare ra
țională, științifică va soluționa pro
blema dezvoltării atletismului.

Facultățile - un sector 
neglijat în mod nepermis 

PROF. TIBERIU FOLDVARI
(Clubul „Știinta ‘ București) :

Aș vrea să Încep ară ti nd că in do
cumentele de partid s-a trasat ca sar
cină pentru toți aceia care răspund de 
activitatea sportivă să se ocupe ca în
treaga masă a tineretului să practice 
sportul, educația fizică în mod orga
nizat și sistematic, incepind din anii 
preyo iri Iată de ce consider că acti- 
v.tâț_ atietre riadul eievi’-tr și stu- 
dentikjr trebuie să i se acorde o aten- 
te deosebetă. Dacă am raporta numărul 
e evuor st studențSor care practică 
atietismul la rimăru! total al celor 
care fac sport, am veiea că foarte pu
tini practică atietismul iar dintre cei 
care-! practică, și mai putini obțin per
formanțe la nivel republican șl Inter

național. Dacă ne-am ghida doar după 
planul de învățămînt și programa ele
vilor, ar fi normal ca la terminarea 
liceului ei să aibă un nivel de pregă
tire atletică destul de ridicat. însă nu 
este așa. La studenți, situația stă și mai 
slab pentru că numai studenții anului I 
practică educația fizică. Dar și aceștia 
practică prea puțin atletismul. Stu
denții din anii II, III, IV și V, în 
mod practic nu fac atletism și, în mică 
măsură, educație fizică. Spre deosebire 
de elevi, unde de bine de rău activita
tea sportivă în timpul liber este mai 
organizată, la nivelul studenților aceas
tă activitate este foarte slab organizată. 
Sînt institute mari de învățămînt cu 
mii de studenți unde n-ai să găsești 
decît 2 sau 3 atleți. Ar trebui să tre
cem cît mai urgent posibil de această 
etapă.

Pentru antrenarea masei elevilor la 
practicarea atletismului, aș propu
ne ca Ministerul învățămîntu- 
lui, împreună cu U.C.F.S. să ia măsuri 
ca fiecare școală din țară să aibă mi
nimum de baze sportive și în primul 
rînd pentru atletism. în jurul curții 
fiecărei școli, aproape, există spațiu li
ber. Sfaturile populare ar putea să 
acorde sprijin școlilor pentru a putea 
amenaja în fiecare curte școlară cîte o 
groapă de nisip și o pistă de alergări.

Părerea mea este că ar trebui să fa
cem totul pentru dezvoltarea atletismu
lui în școli și facultăți. De ce, într-un 
oraș cum e Timișoara sau Iași, Cluj 
sau Brașov, nu se organizează campio
nate interșcoli ?

In ceea ce privește dezvoltarea atle
tismului în învățăm:atul superior, so
cotesc că trebuie să se acorde o mai 
mare atenție, în primul rînd, organiză
rii pe altă bază a asociațiilor sportive. 
Din consiliul asociației să facă parte, 
printre alții, și un cadru didactic de 
prestigiu, din conducerea institutului 
sau facultății. De asemenea. clubul 
nostru „Știința" să aibă legături în mod 
direct cu toate facultățile și institutele 
de învățămînt superior.

Aș vrea să mă refer și la crearea 
bazei materiale necesare pentru ca 
atieții noștri să-și desfășoare activita
tea în condiții bune. Dacă n-au unde 

să-și facă pregătirea, dacă n-au echi
pamentul și materialul sportiv necesar, 
părăsesc clubul nostru, se duc la Di
namo, la Steaua sau Viitorul. Atîta 
timp cît atieții noștri au voie să facă 
antrenamentele numai pe stadionul 
mic de la baza sportivă a Tineretului 
și cu obligația să nu arunce sulița, 
discul, greutatea etc., atîta timp cît 
un student de la Institutul pedagogic 
participă la cursuri în Panduri, lo
cuiește la cămin în Matei Basarab. face 
antrenamente la Stadionul Tineretului, 
nu poți aștepta prea multe de la el. 
Și cînd te gîndești că în mijlocul a- 
cestui centru universitar, București, 
există stadionul Republicii care are un 
lacăt mare la porți oprind intrarea 
elevilor și studenților. Există o hotă- 
rîre a U.C.F.S. care spune că toți ti
nerii să aibă liber acces pe stadioane. 
De ce nu se respectă această hotărîre ? 
De ce numai fotbaliștii trebuie să aibă 
o cabină unde se dezbracă și echipa
ment la dispoziție, iar atleților nu li se 
permite măcar eă se antreneze pe sta
dioane, lăsînd la o parte faptul că clu
burile, asociațiile nu le asigură echi
pamentul necesar ?

Trebuie luate măsuri practice ca la 
toate bazele sportive : Stadioanele Re
publicii, Tineretului, Giulești, Dinamo, 
23 August etc. să aibă acces atieții. 
Apoi, aceste baze să fie înzestrate cu 
toate materialele necesare practicării 
atletismului. Dacă un atlet n-are pan
tofi cu cuie, este ca și un ostaș fără 
armă.

Toată atenția juniorilor, 
elementelor 

de perspectivă
NICOLAE PANA I 

vicepreședintele comisiei 
de atletism a orașului București

Ana’iztad mai amplu posibilității» 
creata dezvoltării atletismului în tară



In lumea de minuni 
a plantelor

n oasa laborator e 
cald. La decorul o- 

llfl bișnuit al camerei,
în care plantele 
multicolore, diferi-

M** tel* aparate, aran
jate într-o anumită 

ordine, rețin atenția, se adaugă 
in fiecare zi la această oră cîteva 
zeci de colectiviști. E locul unde 
se țin cel mai adesea lecțiile în 
cadrul învățământului agrozo
otehnic.

Ora de începere a lecției se a- 
propie. Colectiviștii și-au ocupat 
locurile. Doar Mihail Mihalcea ți 
Traian Andrei, „mecanicii" mai 
meșteresc încă la aparatul de 
proiecție. Inginerul Ion Vnn- 
ceanu răsfoiește caietul de noti
țe, apoi (obișnuința!) face ape
lul. Lecția începe.

— Ce soiuri de porumb se cul
tivă în gospodă
ria noastră ?

— Hibrizii du
bli 306, 311, 405 
și 409 răspunde 
Vasilica Mocanu. 
Cu ultimii hi
brizi de porumb 
însămînțăm pes
te 60 la sută din 
suprafața desti
nată culturii po
rumbului.

Clar, cu multă 
precizie, Vasilica descrie apoi 
principalele caracteristici ale hi
brizilor enumerați.

Lecția L'i urmează firul. Caie
tul de conspecte, panourile : do
narea porumbului și lucrările de 
întreținere', „Produsele ce se 
obțin din porumb", o secțiune în 
rădăcina unei plante (mula!) etc 
sînt rînd pe find folosite de in
giner în demonstrarea noilor no
țiuni.

Lector și cursanți, fac calcule, 
stabilesc cu exactitate greutatea 
absolută a unor semințe din di
verse soiuri de porumb etc. Saf- 
ta Tărbuc și alți tineri privesc 
la lupă o secțiune printr-un bob 
de porumb. Apoi, aparate, plan
șe, toate exponatele folosite sînt 
puse cu grijă la loc. Se face în
tuneric. Pe unul din pereții casei 
laborator, apar imagini cunoscute 
de altfel t porumbul în diferite 
stadii de vegetație, lucrările de 
bază cu caracteristicile lor, înso
țite, firește, de explicațiile ingi
nerului agronom.

— Proiecțiile după diafilm — 
ne spunea mai tîrziu tovarășul 
inginer Ion Vrînceanu — sînt o 
recapitulare vizuală a celor pre
date și ușurează explicarea lec-

----- •----- --------

REALIZĂRILE DE AZI-BAZA
SUCCESELOR VIITOARE

(Urmare din pag. I) 

Inițiative bune 
la școala producției 

agricole

nent în vedere acești doi indi
catori principali ai planului de 
producție —■ calitatea și pro
ductivitatea — sarcinile de 
plan pe anul 1964 au fost în
deplinite cu mult înainte de 
termen. Numai în 11 luni am 
dat peste plan 16 000 tone de 
minereu, adică cu 6 000 tone 
peste angajamentul luat în 
întrecerea socialistă.

Un aport deosebit la obți
nerea acestui însemnat succes 
l-nu adus și organizațiile 
U.T.M. din toate sectoarele de 
producție ale exploatării. Ala- | 
turi de vîrstnici, tinerii au fost t 
in primele rînduri în acțiunea 
de reducere a dilutiei mine
reurilor, creșterea productivi
tății muncii, folosirea judi
cioasă a utilajelor și instalați
ilor din dotare etc. In mod 
deosebit, conducerea exploa
tării apreciază activitatea ti
nerilor mineri Ioan Mihai, Ni- 
colae Marița, Victor Pop II, 
Ernest JMforicz și Ga vrii Ro- 
mocea. 

ției. Noile cunoștințe devia «--a 
accesibile colectrcrftdor.

..Așezată în trârna sctuud, in 
apropierea sediului G-A-C-, ea» 
laborator din comune Indepe'.- 
dența, regiunea Calați, ene is 
aceste zile, alături de dmâml 
cultural, clădiră cea ma frec
vent cssUctă da coUchrsțtt. Cici 
această czsă impunitcare nu este 
doar o simplă expoziție de pica
te, schițe, masLsfe, apcfcte etc. ?» 
încăperile spsțsoeae, meterieiele 
și operatele in cere r-sa ivatz 
peste 15000 lei, unt rindsâSe 
du vi criterii ștHețifice. Fiecare 
obiect, fiecare pianșă, mulaj seu 
cpamt ip are ia proceed de in- 
vățătmrd merurea se. Pentru 
cursanta anului I ele stimase o 
curiozitate firească, pentru cei 
dm m II ți III eu devenit fa
miliare. De ta o si la alta acestea 

sînt mînuite cu 
mai multă price
pere; cu ajutorul 
lor colectiviștii 
studiază, calcu
lează, pătrund 
în lumea de mi
nuni a plantelor. 

Dar casa labo
rator de la Inde
pendența. aceri 
mic centru de 
cercetări științi
fice, nu se rezu

mă doar la rolul, e drept foarte 
important, de ajutor în desfășu
rarea învățămînt ului agrozooteh
nic. Cercetările făcute aici acum 
capătă amploare ; sînt puse în 
practică în laboratoare mai vas
te, pe cele 9 loturi cu cimpuri 
demonstrative ți de aci la pro
ducția mare.

Colectivul casei laborator, din 
care fac parte ți 10 tineri reco
mandați de organizația U.T.M., 
a întocmit, sub îndrumarea in
ginerului agronom, un plan de 
activități care se desfășoară pe 
trei direcții principale; organiza
toric, demonstrativ și economic. 
Planul prevede organizarea unor 
schimburi de experiență cu ca
sele laborator din comunele Nă- 
nești, Slobozia-Conache, Pe- 
chea, Lascăr Catargiu și altele. 
Aci, la casa laborator, cu ajuto
rul aparatelor se organizează seri 
de calcul, concursuri „Cine știe, 
ciștigă" cu demonstrații practice 
etc. La organizarea acestor acti
vități ți a altora va contribui și 
organizația U.T.M., tinerii, pen
tru care casa laborator este un 
minunat loc de studiu, un mij
loc de a pătrunde In minunata 
lume a plantelor, de a dezlege 
tainele acestora.

T. O AN CEA

c

CAN-CAN — filat pentru ecran 
panoramic — nileazi Ia Patria (ore
le 1030; 13.45. 16.00. 19 00: 21X»’. 
SĂLBĂTICII DE PE RÎUL mortii 
— cinemascoo — ruleazâ Ia Re- 
pnblica (orele 830: 10.15; 12;
13 45; 1530; 17.15; 19; 21). CON
FIDENTUL DOA.MNTUC1 rate*x4 
Ia Carpati (orele 10: 12« 14« 16*.
DIAVOLUL DEȘERTULUI nLeexl 
la Luceafiral (orele 10; 12; 14 16- 
18,15; 20,30}, București (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.151. Ferorter 
(orele 9,30» 11,45; 14; 16.15; 16 45; 
21,15), Aurora (orala 9,45; 12:

Din realizările 
cinematografiei 

noastre
Beeexia cxr.er«ere s 15 cx: 

de As prrreaMres pa errs.-» s 
f.-'si rcrr*-**r reel-srr: 

d^pd ehberzrea zoo»-<
— .Afanai Vateo* — « ***** 
fzzs: caecyhtor «Jeriss-’es bx=s 
biiasf rodaje Ia aezl «re es 
trecut de fa erezjsrezfEl di
versei os for! rec._zsfe pes:e 
85 de ~sze cruțare ce hxag 
satni, esracse ’Mit Mme 
doczzsexîsre. peste 8 500 de 
sub.ecta de p.'esd fT.zze^e la 
cadrul jumsMoe de actualități. 
xsseroase f2se de desene 
z- zzzte fi de Midie
i.i.'.'e e.’e. cai er n .Votările 
Osadrif", .Seles". _S-a turci o 
âoaM*. .. .Tudor-,
^SMuraT. .CoduT. ^Scartd 
istorie", crte", .Homo
sspre.-j” 03 cbfzxaf nxreroase 
presei si dsîzsetil la diferite 
iestrraJaxi Bderxa^caaie-

Realuatorti acestor product'. 
au ovul la dapozzLe Studio-ui 
de la Buftea, c&ssiderat ca una 
dintre cele ~zi modera* boxe 
cinematografice dia Europe, 
construit și tafiiajcf Ia acest 
tinp, cel de filae âpc^.entare 
și jurnale de ocizxlit&ți ^Al. 
Schid". iar die arest ea ’e-c 
fost pus la dispoziție studioul 
.JhiimaiilBi* — Bztairesli. Au 
fost create, de asemer.ea, largi 
posftjiiftăfi iRTritărzlnrizfui de 
artă cinemclocrc-'-cc. prin în
ființarea lnstilutului de artă 
teatrală și cinesiatograiicâ 
,J. L. Caiagiale* din Capitală.

(Agerpresl

Lecții practice la casa labora tor din comuna Independența, raionul Galați 
Fotoi N. STELORIAN

I N E M A T O G R A F E
14.15; 16,30) 18,45 ; 21). JUDECĂ
TORUL DE MINORI nxleaxă la 
Capitol (or«le 9; 11,15; 13.30;
16; 18,30) 21), Excelaior (orele 10,- 
12, 14^0; 16,30; 18,30; 20.30). Voi- 
ga (orele 10; 12; 14,30; 10,30; 18,X; 
20.30). CLIMATE — cinemascop — 
rulează la Festival (orele 9; 12; 15-, 
18; 21). Gririîa (orele 9,45; >2,30; 
15.15: 18; 20.45), Modera (orele 
10; 12.45; 15J0, 18,15; 21). ELE
NA DIN TROIA — cireceseop — 
ralează Ia Victoria (orele 9.45; 
12; 14.15: 16JD: 18.45; 21). CA
SA NETERMDiATĂ rtflează la 
Castrai >ore!e 11.43: 14;
16.15: 1830; 2045), MoeBor (ore
le 15: 17; 19; 21L CARTOUCHE 
— c±e=^escop — rzleazi la Lb- 
auxa krele 9J0-. 1! 45; 14: K.15: 
16.45L ÎNCURCĂTURA
MATĂ rxlaaxl te Uxioa (aeete 
î53C MLlSi îl», Sfacre «orete 
15: 17.45, MW TROGIAM PEN-

Corul Unr»ers::ății București Foto : E. MANOLESCU

Astăzi, la Teatrul Mic, 
deschiderea stagiunii

Astă scară ca răsuna primul 
gong la Teatrul Mic dm Capita
lă. Inii iul spectacol al noului 
teatru bucureștean oferă specta
torilor o intîlnire cu erori piesei 
lui Dorel Dorian, „Oricit er pă
rea de ciudat". Pusă în scenă de 
regizorul Radu Penciulescu, di
rectorul Teatrului, într-un cadru 
scenografic realizat de Adriana 
Leonescu, piesa are ca interpreți 
pe Ion Marinescu, Tatiana Iekel,

10) — IVATLO (dupl amiază) ru
lează la Doina (prelo 11,30) 13,45; 
16) 18.15, 20,30), Miorița (orele 
10) 12i 14) I6i 18,15) 20,30), Cos
mos (orele 16; 18; 20). GHINIO
NISTUL rulează la Giulești (orele 
10; 12.15; 15,30, 17,15 ) 20), Fla
mura (orele 10) 12; 16; 18,15)
20.30), Buzești (orele 11 > 15,45. 18; 
20.15). DRAGOSTE LA ZERO 
GRADE rulează la înfrățirea în
tre popoare (orele 10> 16; 18,20). 
JOCURI ÎNTRERUPTE rulează la 
Cultural (orele 16» 18,15; 20,30).
HAT.AR1 (ambele serii) rulează la 
Dec a (orele 8,30. 11,30; 14,30;
17.45 21). MUSAFIRI CIUDAȚI 
PE MUNTELE DE GHEAȚĂ rulea- 
U te C ring as i (orele 16; 18,15: 
2C30-. Ferentari (orele 16; 18,15; 
2030). HAMLET — cinemascop — 
rwlead le Bacegi (orele 10; 14; 
17» 281. EXISTĂ UN ASEMENEA 
.--ĂCĂT ruleaxl la Unirea (orele 
!•-. J<15; 20X1. ȘAPTE ANI DE 
CĂSNICIE — c.nemascop — ru-
•czl te Toate (erele 9.X; 11.45; 

George Constantin, Bont Ciornei, 
Constantin Ccdretcu, Stemate 
Popescu, Eliza Plopeanu, Victo
ria Gheorgjuu. Tot in această 
țăptămînă, colectivul Teatrului 
Mic va mai prezenta in premieră 
piesele „Vulpile" și „Dai pe un 
balansoar" ale dramaturgilor a- 
mericani Lilian Hellman și res
pectiv William Gibson.

(Agerpres)

14; 16,15; 18,X| 20,45). 30 DH ANI 
DE VESELIE rulează la Flacăra 
(orele 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Progresul (orele 15; 17) 19; 21).
TEAMA rulează la Vitan (orele 
16, 18,15) 20,30), Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30). 1944-XX-1964 — 
RAID PRIN CINEMATOGRAFIE 
rulează la Munca (orele 15; 17;
19» 21). 40 DE MINUTE PÎNĂ ÎN 
ZORI rulează la Popular (orele 16; 
18.15; 20,30). SEDUSĂ ȘI ABAN
DONATĂ rulează la Arta (orele 
15,X) 18; 20,X), Pacea (orele
15,30; 18; 20,30). COMOARA DIN 
VADUL VECHI rulează Ia Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20.X). MARIA 
rulează la Melodia (orele 10j 
12) 14; 16; 18,15» 20,X), Ura
(orele 15.X, 18; 20,30). VESELIH 
LA ACAPULCO rulează la Ho
rească (orele 16) 18,15; 20, X). 
ZIUA FERICIRII — cinemascop — 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,Xj 17,45; 20). DOI ÎN STEPĂ 
rulează la Coțrocenl (orala 18»
18i X).

Informații
Duminică s-a întors in Ca

pitală delegata U-TM, con- ; 
d^să de tov. Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T3.Î- care 
a participat la ce! de-al VI-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Comunist din R. P. Un
gari

La sosire In Gara de Nord,
1 membrii delegației au fost in- 

timpinați de tov. Ștefan Bir- 
lea, secretar al CC. al U.T.M., 
de membri ai Biroului și acti-

' viști ai C.C. al U.TJL

♦

Cu prilejul celei co-a 23-5 
aniversări a Armatei Populare 
Iugoslave, atașatul militar 
aero și naval al R.S.F. Iugo
slavia, colonel Ljube Krusnik. 
a oferit luni seara o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au luat parte general de 
armată Ion Tutoveanu, gene
ral-colonel Mihai Burcă și ge- 
neral-maior Vasile S. Ionel, 
adjuncți ai ministrului forțe
lor armate, general locotenent 
Stelian Staicu, adjunct al mi
nistrului afacerilor interne, 
Petru Burlacu, secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor 
Externe, general-maior Ion 
Dincă, secretarul Consiliului 
politic superior al forțelor ar
mate, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, atașați militari 
sî alți membri al Corpului di
plomatic.

★

în amfiteatrul Institutului 
botanic a avut loc duminică 
dimineața ședința de comuni
cări și referate a secției de 
botanică din cadrul Societății 
de științe naturale șl de geo
grafie din R.P. Romînă. Au 
prezentat comunicări acade
micieni, cadre didactice u- 
niversitare șl cercetători de 
specialitate din București șl 
alte orașe din țară. Cu o zi 
mai înainte s-a desfășurat șe
dința de comunicări și refe
rate a Secției de zoologie din 
cadrul aceleiași societăți.

(Agerpres)

Televiziune
MARȚI 22 decembrie 1964

Orele 18,X — Universitatea 
tehnică la televiziune. Cataliza în 
petrochimie de dr. Ion V. Nico- 
lescu. 19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Așchiuță povestind... ce
lor mid. 19,40 — Șah. 19,55 —
Muzică populară romlnească. 
20.25 — Emisiune de știință. 
20,45 — Filmul artistic Moara cu 
noroc. în încheeere; Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Concert festiv
ula Facultății de 
Științe Juridice.

Timpul — 15 ani 
— învie în această 
oră festivă, cu a- 
ceeași intensitate 
pentru fiecare din

cei prezenți. Promoțiile Universi
tății din București s-au întîlnit la 
aniversarea corului lor. „Vete
ranii" îl înconjoară pe dirijor; 
studenții de acum, „boboci" ori
cum, cunosc promoțiile vechi. In 
amfiteatrul în care are loc ultima 
repetiție, cu tabla pe care mai 
stă scrisă o frintură de frază de la 
un curs de ieri, domnește emoția. 
Șj dacă tîmplele unora lasă să se 
vadă în lumină fire argintii, vo
cile Mtrînilnr" tinerilor» unite
într-un vibrato năvalnic» (LU o
singură vîrstă —tinerețea. E, de 
fapt» vîrsta pe care a avut-o tot
deauna acest cor căruia» vreme 
de 15 ani, fiecare nouă promoție 
i-a dat elan, prospețime, căldură. 

Nu e numai un cor, e un colec
tiv care a trăit ațîtea zile de 
muncă pasionată, atîțea zile de 
bucurii și succese...

— Dar, liniște 1 — încă o dată 
mîna febrilă a dirijorului se 
înalță — a cita oară ?

Dirijorul Nicolae Ciobanu con
duce corul universității bucure- 
ștene din 1951, cu aceeași dăru
ire unică, prieten și dirijor în a- 
celași timp. Om de o mare sensi
bilitate artistică, avînd o înțele
gere a fiecărei compoziții, din
colo de partitură, și un stil de in
terpretare proprie, maestrul Ni- 
eolae Ciobanu a dai personalitate 
acestui cor, contribuind la pre
stigiul de care s-a bucurat, ani 
la rînd. Astăzi» la concertul festiv

Sesiunea științifică a Institutului

de arheologie
Tn Capitală au început luni 

dimineața lucrările sesiunii știin
țifico a Institutului do arheolo
gie al Academiei, organizata cu 
prilejul împlinirii unui secol de 
îa înființarea Muzeului național 
de antichități. Participă acade
micieni, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, cereetătoi i, 
reprezentanți ai muzeelor de is
torie regionale din întreaga țaiă.

In cuvînțul de deschidere, 
acatj. Hie Murgulescu, președin
tele Academiei R. P. Romine, a 
relevat semnificația înființării, 
tn urmă cu un veac, a Muzeului 
de antichități, ca unul din eve
nimentele care constituie începu
turile construcției culturale a 
Romîniei modeme. După ce a 
trecut în revistă activitatea rod
nică desfășurată de muzeu, am
ploarea pe care cercetările ar
heologico au luat-o în anii pu
terii populare, vorbitorul a feli
citat călduros pe lucrătorii știliț* 

LUNACADOURILOR 
MJNACAOOURILOR 
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îl regăsim tot atît de emoțional 
ca șl coriștii.

Cîteva minute încă și, iată, 
cortina se ridică. Piesele boga
tului repertoriu — de la cintece 
de masă» la armonioasele prelu
crări de folclor, de la cîntecele 
preclasice, la compoziții de 
Brahms, Ceaikovschi, Beethoven, 
culminînd cu „Balada despre 
Gheorghe Doja" de Constantin 
Palade, relevă încă o dată calita
tea excepțională a ansamblului.

„Spiritul interpretării este co
losal : reunește tinerețe, elan, cla
ritate, vibrație sinceră — calități 
proprii corului Universității" — 
spunea compozitorul C. Palade, 
prezent la concertul festiv.

15 ani... Din 1949, de cind a 
luat ființă, sub conducerea diri
jorului Marin Constantin, pînă 
azi, corul a fost distins de mai 
multe ori cu titlul de laureat pe 
țară al concursurilor artiștilor a- 
matori și al concursurilor forma
țiilor studențești.

Studenții, absolvenți ai atîtor 
promoții, au ajuns să conducă ei 
înșiși formații corale în țară, iar 
ajutorii de dirijori Ion Baciu, Vic
tor Gplescu, Alexandru Racu și 
alții au astăzi conducerea muzi
cală în cadrul unor filarmonici 
din țară și a unor puternice an
sambluri muzicale.

Să închidem filele caietului în 
care sînt trecute datele acestui 
șcurt istoric. Pentru că fiecare 
din acești 15 ani de cîntec șl dă
ruire, de căutări creatoare și elan 
tineresc.ar trebui socotit; fiecare 
seară de repetiție» după cursuri, 
flecare concert reușit fac parte 
din istoricul acestor 15 ani.

F. ALBU

țificl din Institutul de arheologie, 
din muzeul sărbătorit și de la 
toate muzeele de istorie din țară, 
orîndu-le noi succese în munca 
viitoare de cercetare.

Tot în cadrul ședinței de des
chidere, acad, Emil Condurachi, 
directorul Institutului de arheo
logie, a vprbit despre : „Proble
mele arheologiei romînești de la 
înființarea Muzeului național de 
antichități, pînă azi“.

în prima zi a sesiunii au mai 
fost prezentate comunicările: 
„Muzeul național de antichități'4» 
„Cercetările paleolitice în Romî- 
nia“ ; „O sută de ani de arheo
logie a comunei primitive în Ro- 
mînia" ; „Problema continuității 
în arheologia romînească* și 
„Cercetări epigraficc în cadrul 
Muzeului național de antichități 
și al Institutului de arheologie".

Lucrările continuă.

(Agerpres)

—
QEcsmRia

noastră, personal cred că realizările 
obținute nu sînt pe măsura celor scon
tate. Firește, aceasta se datorește mul
tor cauze. La unele din ele mă voi 
referi în cele ce urmează.

Pe plan organizatoric, consider că 
nu este necesar să avem mai multe 
secții afiliate la Federație, ci să întărim 
secțiile existente. Ideea de a avea sec
ții de atletism pe lîngă fiecare între
prindere sau asociație a fost bună, dar 
ea presupune o serie de alte condiții- 
în primul rînd, în fiecare secție trebuie 
să avem echipe de copii, de juniori, 
echipe de seniori. Aceste echipe să 
aibă antrenori calificați pentru toate 
grupele de probe atletice. Dar acest lu
cru nu se poate realiza decît numai 
dacă în activitatea noastră ne orientăm 
spre școlile medii, școlile profesionale și 
chiar spre școlile de 4 și 8 ani, la anu
mite probe. Aici un rol deosebit de 
important îl au secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare, care trebuie să 
ajute mai mult în această direcție, 
pentru ca profesorii de educație fizică 
să nu se ocupe numai de jocuri dis
tractive, cî și de atletism. De asemenea, 
trebuie să întărim în mai mare mă
sură rolul școlilor sportive de elevi în 
ce privește atragerea copiilor și selec
tionarea lor, pentru ca mai tîrziu să 
putem conta pe elevii care vor da re
zultate bune, care pot realiza perfor
manțe de valoare. Este bine ca Ia fie
care secție de atletism de performantă 
să existe un antrenor plătit care să 
se ocupe special de activitatea junio
rilor.

încă o cerință care se impune este 
aceea a popularizării atletismului în 
rîndul maselor de tineret. Un rol deo
sebit în această acțiune îl poate avea 
presa și în special presa care se adre
sează tineretului.

Din punct de vedere tehnic, eu con
sider că colegiul nostru central de 
antrenori, cît șl colegiul regional și co
legiul orășenesc nu și-au desfășurat 
activitatea la un nivel corespunzător 
în ce privește stimularea dezvoltării 
atletismului în școli și facultăți, la ni
velul cerințelor moderne de pregătire 
în probele atletice. Avem antrenori 

pricepuți. avem o catedră de atletua 
la Institutul de culturi firi că xmde ’.u- 
crează specialiști, oameni cocapetent. 
dar care prea puțin se preocupă de 
activitatea atletică de masă. Federația 
are un rol important pentru a gir. 
soluțiile cele mai bune ca aceste ca
dre de specialiști și colegiile de antre
nori să funcționeze în mod eficient. 
Pentru aceasta poate ar fi necesar ea 
membrii Federației, ai comisiilor regio
nale și orășenești de atletism, condu
cerea U.C.F.S. să exercite un control 
mai eficient asupra activității secțiilor 
de atletism.

In ce privește baza materială, aș 
vrea să spun cîteva lucruri. Noi a 
baze frumoase, atiț în țară, dt și în 
Capitală. Unele dintre ele au fost bine 
dotate cu echipament șl materiale 
sportive, cu utilajele necesare desfă
șurării concursurilor de atletism. Dar 
numeroase secții de atletism r.u afet 
utilate cu materialele necesare. Să luăm 
stadioanele cele mai mari din Capitală: 
Stadioanele Republicii, 23 August. Chiar 
și aceste două baze sportive, care sînt 
administrate de I.E.B.S.. nu sfet în su
ficientă măsură utilate cu materialele 
necesare pentru antrenamente și con
cursuri. Ca să organizăm un concurs 
la „23 August", de pildă, (ultima fază a 
campionatului de atletism pe echipe a 
orașului) a trebuit să aducem mate
riale de la Stadionul Republici:. Și cind 
te gîndești că Stadionul 23 August este 
situat într-un raion unde se poate face 
sport de masă, unde există multe in
stituții, școli și întreprinderi. De aceea, 
socotesc că este bine ca stadioanele 
noastre mari din țară de la Timișoara. 
Cluj, Ploiești, Iași, Craiova, Constanța 
etc. să fie utilate cu tot ce este nece
sar pentru practicarea atletismului. Un 
accent deosebit trebuie pus apoi la 
nivel'de raion, oraș, școală pentru con
struirea de baze sportive simple în 
școli, pe lîngă marile întreprinderi și 
instituții unde să se poată organiza 
anumite probe atletice, accesibile, u- 
șoare, la care să poată participa orice 
tînăr.

Cîteva cuvinte despre sistemul com- 
petițional. Organizarea unui campionat

Munca educativă —
factor de prim ordin

EUGENIA TICAUUC. 
secția de învățămînt a Sfa 

popular al Capitalei :

S-a discutat aici foarte mult pr:z.*- 
ma școlilor, a elevilor. S: seeua de 
învățămînt este preocupată to mare 
măsură de această problemă, ca si de 
condițiile de desfășurare a atletismului 
în școli și în general de educația fizică. 
Aceasta se reflectă !n activitatea pe 
care o desfășoară profesorii de educa
ție fizică, în rezultatele pe care le-au 
obținut sportivii din școală. Majorita
tea acestor cadre de specialitate se 

preocupă de instruirea și educarea ele
vilor. Dar mai sînt unii profesori care 
nu-și fac datoria așa cum trebuie. Și 
din păcate nu-s puține cazurile cted 
profesorii tineri nu răspund cu entu
ziasmul necesar la rezolvarea unor 
probleme care privesc dezvoltarea at
letismului fa școli. Poate pentru că ei 
știu că după o ori de educație fizică 
la școală mai au o jumătate de normă 
unceva, la ciub. Tmeru profesori tre
buie să se dedice pmfesmnh alese, 
pentru care s-au pregătit.

S-a vorbit airi despre școlile cu pro
fil special, s-a spus despre Mîharla Pe- 
ueș că a muuc-.t. Trebuie să arăt aid 
că rezuftatul obținut de ea — medalia 
de aur la Tokio — mi este un rezultat 
doar al muncii ei. ci și al muncii pro
fesoarei de educație fizică, a dirigintei 
și a Școlii nr. 35. Fedpa aceasta este 
foarte talentată. După ce a fost desco
perită. a fost dată la o școală ca profil 
special unde face 1 ore de educate fi
zică pe săpeămfaâ. cu protacri de spe
cialitate- Și-a pes la pvxt, fetfi. eoc- 
d.ția fizică gmenll. așa rum trebuie;

de at »• e= ■ tal ■■ ie tftata 
De aceea med ec d lied juniori ca 
real taTrri trebuie crescuți fa aceste 
senh. iar ri-tarfle să-și dea mm că 
școala aduce un deosebet aport la pre
gătirea fieri generală șl șpariaM a 
luzăcrijer loc. De ce spun aceasta ? 
Pentru că la cluburi latura educativă 
este prea negfijată. Exemple aș putea 
da multe Nu sfet rare eaxurtl* cht-d 
eăerii care an edpnut o performanță, 
•a poartă urit. na mai învață, ajung 
p^ arrpiu njte tofomerafi ri fadis-

căLărie. de la Secala medie nr. SE. Care 
e sfoxatia tot ca elev? Noce proaste cu 
media sub 4 la foarte multe materii. 
Ea pot da multe exemple de acest fel. 
Lr-am rugat odată pe antrenorul Sto- 
enescj de la efebul ^Steaua- să vină 
cu mine la Școala medie nr. 34 unde 
era elev juniorul Ciobanu, campion la 
sprint, să-i arate directorul de ce l-a 
exmatriculat Multi elevi atrași la clu
buri ca performeri sînt premiați. dar 
foarte mulți au o situație proastă la 

învățătură. Cluburile, asociațiile spor
tive trebuie să se ocupe serios și de 
educația tinerilor sportivă. Altcum nu 
va ieși din ei nici campioni, nici oa
meni integri.

La școli întilnim mulți elevi buni. 
Iată cte ce cred că elevii cu aptitudini 
pentru atletism și cu talent trebuie 
atrași la școlile cu program special de 
educație fizică, precum șl la școlile 
spertfre. Ctod părinții și școala se ocu
pă mai mult de copii, de modul cum 
învață, atunci, ei obțin rezultate bune și 
la învățătură și la sport. Eu cred că 
ar fi bine ca la școlile cu un număr 
mare de elevi să se dezvolte centre 
puternice pentru pregătirea atletică. 
Copilul nu trebuie să piardă timpul pe 
drumuri. umbCnd de la stadion 'a 
școală, de acolo acasă. S-ar realiza 
astfel o conlucrare strinsă cu școala.

încă o problemă care privește pro- 
paganda pentru atletism. Editurile de 
speriatitete ar trebui să publice cărți 
despre atletismul școlar. O carte desti
nată protaorilor de educație fizică 
taft nu a apărut Profesorul vi
ne cu un anumit bagaj de cuno- 
ștințe. dar dacă pe drum mai are 
o carie de specialitatea Iul, tn care i 
ae arată care sînt formele și procedeele 
cele mai potrivite pentru practicarea 
afirttemiihii, a celorlalte sporturi, a- 
îunci nu va avea decît de cîștigat. Să 
se publice mai multe materiale din ex
periența sportivilor fruntași și a pro
fesorilor cu rezultate frumoase în acti
vitatea sportivă.

Cadre calificate 
pentru atletism

VLADIMIR SIMIONESCU, 
(Ministerul Invătămintului):

în anul școlar 1964—1965, începînd de 
la clasa I pînă la a Xl-a, frecventează 
cursurile peste 3 700 000 de elevi cu
prinși in peste 15 000 unități de învă- 

țămint. Această cifră nu a existat nicl- 
odatj în învățămîntul din țara noastră. 
S-a șpus Birt eâ planul de invățămint 
au prevede nimic în legătură cu atle
tismul. Nu este adevărat, în progrewna 
școlară, la capitolul educație fizică, se 
prevțde practicarea atletismului înee- 
pînd din clasa a IlI-a.

Dacă n» uităm însă cum se realizea
ză practic conținutul programului tn 
cadru1- orelor de educație fizică, ajun
gem la cqnstatări care nu ne bucură. 
Acest lucru este valabil nu numai în 
Capitală, ci șl în toată țara.

Sînt cu totul de acord cu tovarășul 
profesor Bran în legătură cu așa-nu- 
mjta structură Ierarhică în pregătirea 
atjeților. Ceea ce trebyiQ să ne atragă 
atenția este faptul nu că șint prea pu
ține asociații sportive școlare, ci că 
cele existente nu-și trăiesc viața așa 
cum trebuie, Această problemă se va 
rezolva însă treptat. In anul 1965 se 
vor organiza mal multe baze sportive 
școlare. Insă numărul de ore prevăzut 
în planul de învățămînt pentru a asi
gura pregătirea fizică este într-adevăr 
mic, Noi vrem o oră Sn plus de educa
ție fizică. însă cu profesori calificați. 
In loc să așteptăm mărirea numărului 
de ore, mai bine ne-am preocupa de 
pregătirea temeinică a profesorilor de 
educație fizică, care să facă acest lucru 
cu pasiune.

Cred că elevii dotați pentru probele 
atletice ar trebui atrași spre școlile 
medii care au program special de atle
tism, Am făcut această experiență la 
Ctmpulung Mușcel șl a dat rezultate 
bune. Se pune problema dezvoltării și 
consolidării rețelei școlilor sportive și 
a dezvoltării școlilor cu program spe
cia! de atletism. Se preconizează în
ființarea a încă 5 școli de acest tip.

Trebuie însă acordată atenția asigu
rării cadrelor necesare șl a bazei ma
teriale. Există, la ora actuală, planul 
de tnvățămînt care prevede două ore de 
educație fizică și secție de atletism. Dar 
unde vor face elevii antrenamente dacă 
nu sînt primiți pe stadioane? Pentru 
că. așa cum s-a mal spus, bazele spor
tive sînt numai pentru fotbal și alte 
jocuri cu mingea.



Sesiunea O. N. U. Semnarea planurilor Saigon

Cuvîntarea tovarășului Corneliu Mănescu
NEW YORK 21. — Trimisul 

special Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite: Luni dimineața în 
cadrul dezbaterilor generale 
ale sesiunii O.N.U. a luat cu- 
vîntul Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne. Dacă în mo
mentul cînd a vorbit repre
zentantul Africii de Sud sala 
era aproape goală, majoritatea 
covîrșitoare a delegaților ple- 
cînd în mod demonstrativ, a- 
tunci cînd a venit rîndul dele
gatului țării noastre, delega
țiile prezente la sesiune și-au 
reluat locurile ascultând cu 
atenție cuvîntarea rostită de 
Corneliu Mănescu. Cu mult 
înainte de a fi rostită, numeroși 
ziariști se interesau cum pot 
să primească textul cuvîntării.

Diplomați, observatori, co
respondenți de presă subliniau 
în primele lor reacții caracte
rul argumentat al cuvîntării, 
apelul de a se găsi cele mai 
bune forme pentru rezolvarea 
pe cale pașnică a problemelor 
litigioase. Așteptată cu mult

interes, cuvîntarea a fost înde
lung aplaudată.

A luat, de asemenea, cuvîn- 
tul reprezentantul Ceylonului, 
Senerat Gunewardene, care 
s-a pronunțat pentru lichida
rea definitivă a colonialismu
lui sub toate formele lui. El a 
arătat că existența bazelor mi
litare străine pe teritoriile al
tor țări nu numai că amenință 
independența acestora dar 
contribuie la încordarea inter
națională si amenință pacea 
generală. în continuare el a 
arătat că țara sa sprijină întru 
totul restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U.

NEW YORK. — Luni după- 
amiază ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, Corne
liu Mănescu, a avut o întîlnire 
cu președintele Adunării Ge
nerale, Aleex Quaison Sackey. 
Discuția s-a purtat în legătură 
cu problemele actuale ale lu
crărilor sesiunii.

★

de colaborare culturală

După ce a adresat felicitări 
președintelui celei de-a 19-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru alegerea sa în această 
înaltă funcție și a exprimat 
cele mai bune urări de pace și 
prosperitate statelor recent 
primite în marea familie a 
Națiunilor Unite — Malawi, 
Malta și Zambia — ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ro
mîne, Corneliu Mănescu, a 
subliniat că în fața Organiza
ției Națiunilor Unite se află 
importante probleme interna
ționale politice și economice, a 
căror rezolvare este cerută și 
așteptată de către toate po
poarele lumii.

Din dezbaterile de pînă a- 
cum, a declarat șeful delegației 
romîne, se degajă preocuparea 
de a găsi cele mai potrivite 
căi pentru ca Națiunile Unite 
să fie în măsură a răspunde 
speranțelor pe care omenirea 
și le pune în acest for inter
național.

După părerea delegației ro
mîne, chezășia stabilirii unui 
climat de pace și a unei lumi 
ferite de pericolul războaielor 
rezidă în respectul și fidelita
tea față de principiile pe care 
sînt clădite Națiunile Unite. 
Principiile înscrise în Cartă 
acum 19 ani, îmbogățite și 
dezvoltate prin experiența a- 
cumulată în acest răstimp, își 
păstrează în întregime actua
litatea și viabilitatea.

In fruntea regulilor de con
duită internațională, Carta si
tuează respectarea egalității 
suverane a statelor, principiu 
care este considerat, pe drept 
cuvînt, piatra de încercare în 
relațiile internaționale. Intr-a
devăr, garanția unor relații de 
bună vecinătate și de cooperare 
între state o găsim în aplicarea 
în tocmai a acestui principiu 
și a consecințelor pe care le 
implică : respectarea suvera
nității și integrității teritoria
le, dreptul fiecărui popor de 
a-și alege în mod liber siste
mul politic și economic și de 
a-și vedea respectată persona
litatea în viața internațională. 
In felul acesta, este exclusă 
posibilitatea promovării unor 
interese unilaterale, în detri
mentul popoarelor și al libe
rei afirmări a voinței lor. 
Dimpotrivă, încălcarea acestui 
principiu vine în contradicție 
cu interesele legitime ale po
poarelor, creînd astfel focare 
de tensiune și situații pericu
loase pentru pacea și securi
tatea omenirii.

Ministrul de externe al R. P. 
Romîne a subliniat în conti
nuare că intervenția armată 
străină întreprinsă împotriva 
poporului congolez, ca și inter
venția străină din Asia de 
Sud-Est constituie o violare 
gravă a Cartei O.N.U.

El a condamnat, de aseme
nea, cu hotărîre politica de a- 
partheid, ca și orice manifes
tare de discriminare rasială, 
care reprezintă o sfidare a 
drepturilor fundamentale ale 
omului.

Guvernul romîn, a declarat 
Corneliu Mănescu, își reafirmă 
poziția sa consecventă de so
lidaritate cu lupta popoarelor 
pentru dobîndirea unei exis
tențe libere, demne și de sine 
stătătoare. Avem ferma con
vingere că aceste aspirații nu 
pot fi zădărnicite de nici un 
obstacol, de nici o intervenție 
străină, și că procesul istoric 
ce se desfășoară în prezent 
este pe cale de a șterge ulti
mele vestigii ale sistemului 
colonial. După cum arăta re
cent președintele Consiliului 
de Stat al Romîniei, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, 
tăzi condiții 
cu cele din trecut ca po
poarele să-și asigure o dez
voltare ' ’ _ ’
rană, să se bucure de egalita
te în relațiile internaționale, 
să-și organizeze așa cum do
resc viața politică, socială și 
economică, să pășească pe ca
lea cea mai corespunzătoare 
intereselor lor fundamentale*.

Principiile asupra cărora 
m-am oprit sînt relevate și 
pentru preocuparea larg re
simțită la această sesiune, în 
legătură cu capacitatea orga
nizației de a contribui în mod 
eficient la rezolvarea marilor

„există as- 
incompărabile

independentă, suve-

probleme internaționale. Cum 
se împacă aceste principii din 
care rezultă dreptul egal al 
tuturor statelor de a participa 
la viața internațională cu si
tuația în care una din marile 
țări ale lumii, Republica Popu
lară Chineză, este împiedicată 
să-și ocupe locul ce-i revine 
în O.N.U. ? Menținerea în a- 
fara O.N.U. a reprezentanților 
marelui popor chinez este in
compatibilă cu principiul uni
versalității acestei organizații. 
Este cu totul nerealist să se 
conceapă rezolvarea proble
melor vitale internaționale 
fără participarea R. P. Chi
neze, a 5-a putere nucleară 
căreia îi revine un rol impor
tant în lupta pentru consoli
darea păcii. Republica Popu
lară Romînă s-a asociat în ca
litate de coautor la punctul 
înscris de Cambodgia pe ordi
nea de zi a acestei sesiuni, cu 
convingerea că dezbaterea sa 
va conduce la restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. și la înde
părtarea din toate organele 
Națiunilor Unite a ciankaișiș- 
tilor.

Mărirea numărului de mem
bri ai Consiliului de Securita
te și Consiliului economic și 
social se bucură de sprijinul 
și simpatia țării noastre, apli
carea rezoluțiilor adoptate în 
această privință fiind de na
tură a reflecta mai echitabil 
actuala compoziție a organi
zației și preocupările statelor 
membre.

Considerăm că trebuie să se 
asigure o funcționare normală 
și stabila a organizației, 
conformitate cu procedura 
gală.

Ferm atașată principiilor 
coexistență pașnică, care . 
găsesc consacrarea în Carta 
O.N.U., Republica Populară 
Romînă consideră că tratati
vele reprezintă singura cale 
rațională de soluționare a pro
blemelor internaționale liti
gioase.

Romînia acordă noțiunii de 
coexistență pașnică un sens 
activ. Noi înțelegem coexisten
ța pașnică nu ca o așezare si
multană pe harta lumii a unor 
entități care se ignoră reciproc. 
Fiecare stat, țlnînd seama de 
ceea ce este specific fiziono
miei sale, poate avea de dat și 
de primit în cadrul unei circu
lații continue de valori mate
riale și spirituale. Expresia a- 
cestei concepții a guvernului 
romîn este politica de dezvol
tare continuă a relațiilor țării 
noastre cu toate statele, pe 
baza principiilor respectului și 
avantajului reciproc. Activita
tea Republicii Populare Ro
mîne în cadrul O.N.U., pro
punerile sale făcute în această 
organizație, sînt îndreptate 
spre aplicarea în relațiile in
ternaționale a principiilor 
Cartei și găsirea de soluții 
realiste problemelor interna
ționale.

Pornind de la convingerea 
că orice îmbunătățire a rela
țiilor pe plan regional contri
buie la crearea unui climat de 
încredere în ansamblul rela
țiilor internaționale, guvernul 
romîn a adus în atenția Adu
nării Generale problema „ac
țiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate dintre sta
tele europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferi
te". Cursul evenimentelor din 
ultimii ani arată că un climat 
favorabil pentru o abordare 
corespunzătoare a problemelor 
care frînează destinderea în 
Europa trebuie să fie în pri
mul rînd rodul eforturilor fie
cărei țări europene pentru 
promovarea unor relații de co
laborare cu vecinii săi.

Situat într-o regiune a Eu
ropei deseori frămîntată în 
trecut de conflicte, poporul 
romîn a suferit consecințele 
nefaste ale războaielor. De a- 
ceea, Romînia consideră de 
datoria sa să contribuie la 
statornicirea în Balcani a 
unor relații de bună vecinăta
te și de colaborare pașnică. 
Propunerile sale din 1957 și 
1959, vizînd înfăptuirea unei 
înțelegeri multilaterale inter- 
balcanice și încheierea unui 
tratat pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii 
și < colaborării, își păstrează pe 
deplin actualitatea. Ne expri-

în 
le-

Ui

măm satisfacția că între sta
tele din această zonă au avut 
loc și continuă tratative care 
marchează o evoluție pozitivă 
în direcția apropierii și înțele
gerii, pe baza interesului reci
proc și care confirmă multi
plele posibilități existente în 
această privință.

Romînia acordă importanță 
elaborării unei declarații in
ternaționale privind promova
rea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare. Ideea unei asemenea 
declarații a cîștigat an de an 
teren și a primit adeziunea 
unui mare număr de state. 
Conferințe și organizații in
ternaționale au recomandat 
adoptarea ei. Delegația romînă 
își exprimă convingerea că 
Adunarea Generală va trece 
la elaborarea acestei decla
rații.

Conducătorul delegației R.P. 
Romîne s-a referit în conti
nuare la necesitatea încetării 
cursei înarmărilor.

Concomitent cu preocuparea 
pentru traducerea în viață a 
principiilor Cartei, la care 
ne-am referit, a declarat C. 
Mănescu, se impun în conti
nuare eforturi de căutări 
stăruitoare pentru realizarea 
dezarmării generale și totale : 
înfăptuirea acesteia ar crea 
condițiile pentru dezvoltarea 
unor relații pașnice între sta
te, din care să fie exclusă de
finitiv amenințarea sau re
curgerea la forță, ar deschide 
perspectiva unei largi coope
rări internaționale. De aceea, 
guvernul romîn consideră că 
adoptarea programului de de
zarmare generală și totală, 
preconizat de Uniunea Sovie
tică și susținut de celelalte 
state socialiste și alte state 
iubitoare de pace, ar avea^ o 
importanță istorică pentru în
treaga omenire.

Propunerea participanților 
la conferința de la Cairo a șe
filor de state și guverne ai ță
rilor neangajate privind con
vocarea unei conferințe mon
diale de dezarmare este o ini
țiativă căreia îi acordăm spri
jinul nostru deplin, a subli
niat ministrul afacerilor ex
terne al R- P. Romîne.

Guvernul romîn se pronimțâ 
în favoarea propunerii guver
nului Republicii Populare Chi
neze privind convocarea unei 
conferințe a șefilor de șa
guverne pentru discutarea 
problemei interzicerii ^oeraje 
și distrugerii pxsle a armeâ-e 
nucleare, care in pnma etapă 
ar avea ca obiectiv realizarea 
unui acord de iniei zjegre a fo
losirii acesmr arme.

Sprijinim, in același timp, 
toate măsurile meni» să <txă 
la destinderea încordării îmer- 
naționale. la crer^rea încre
derii intre sta» și să grăbeas
că realizarea dezarmării gene
rale și totale. Printre aceș» 
măsuri, acordăm o decsebiiă 
importanță creării de zone 
denuclearizate. în diferi» re
giuni ale lumii și ne pronun
țăm pentru punerea in apli
care a propunerilor privind 
crearea unor asemenea zone.

In condițiile în care ideile 
coexistenței pașnice între toate 
statele, fără deosebire de re
gim social, se afirmă cu o for
ță mereu crescîndă, apare și 
mai anacronică împărțirea lu
mii în blocuri militare. Repu
blica Populară Romînă s-a 
pronunțat în spiritul coexis
tenței pașnice, pentru încheie
rea unui pact de neagresiune 
între organizația Tratatului de 
la Varșovia și N.A.T.O. ca o 
măsură tranzitorie în vederea 
desființării tuturor blocurilor 
militare.

Planurile de creare a forțe
lor nucleare multilaterale, sub 
drapelul blocului militar nord- 
atlantic, reprezintă o acțiune 
contrară intereselor păcii și 
securității. Crearea forțelor 
nucleare multilaterale N.A.T.O. 
nu poate duce decît la încor
darea relațiilor și creșterea 
suspiciunii între state, la ac
celerarea cursei înarmărilor și, 
din această cauză, provoacă o 
legitimă îngrijorare.

După părerea noastră, Co
mitetul celor 18 state pentru

dezarmare trebuie să-și spo
rească eforturile pentru a fi în 
măsură să-și ducă la îndepli
nire mandatul de răspundere 
ce i s-a încredințat de către 
Organizația Națiunilor Unite. 
Republica Populară Romînă 
este gata să-și aducă și pe 
viitor întreaga sa contribuție 
la găsirea unor soluții reciproc 
acceptabile, de natură să gră
bească realizarea unor acor
duri în domeniul dezarmării.

Ca și în trecut, considerăm 
că înlăturarea rămășițelor ce
lui de-al doilea război mon
dial, prin încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania, ar 
duce la însănătoșirea climatu
lui politic internațional. Sin
gura bază realistă în aborda
rea acestei probleme este să 
se pornească de la existența 
celor două state germane.

Atît timp, a spus vorbitorul, 
cît există o diferență atît de 
mare între situația economică 
a țărilor în curs de dezvoltare 
și a țărilor industrializate, iar 
necesitatea combaterii flagele- 
lor cronice din vaste regiuni 
ale lumii devine mai presantă, 
este firesc ca problemele eco
nomice și sociale să se afle in 
prima linie de preocupări ale 
țărilor membre ale ONU. 
Credem că începutul unei noi 
etape în activitatea desfășu
rată în acest domeniu fi con
stituie conferința pentru co
merț și dezvoltare de la Ge
neva.

Romînia. ca țară a cărei e- 
conomie se află în plin proces 
de dezvoltare complexă * 
multilaterală, este nemifioct 
interesată în problemele care 
au făcut obiectul conferinței. 
Pe baza creșterii ecfaflftaBe Jl 
în ritm susținut a eeeocetiei 
sale, Romînia dezvolți retaCa 
economice și extinde wh rrhu- 
rile comerciale cu toate tirije. 
indiferent de sistemul 3cc so
cial-economic, în ulrmri 11 
ani. volumul coraerțukn exte
rior al Romîniei a cresext de 
peste patru ori. Delega t_a ro- 
mînă la conferința de la Ge
neva a prezentat. Ln^ceucA ca 
alte delegafii. propunerea re
feritoare la livrări* de «e±â- 
pamert i'Mimtiial pe credtt. 
ramtarisabfi prin ccoe-părtf 
din prociirfia cbțrixriă sas 
prin alte produse. AeeasSi 
fermă de cooperare esse »- 
vantaȘcasă pentru ta
curs de derrcLtart Innrucri 
faverinează ac^rierarea crea- 
■eriz iar eccotmuce pes eoc- 
isr—rea de tcusemv nx- 
strtaje pe trerin — pc jgrjecaoe 
exeâaavă a acescse tâm a»- 
gizrizd tf-ioiti .■erecta rea

Ea prtrriâ zrteres fi pentac 
tărie expertatoore de ecrxpa- 
ment inmsstixaL decarece je 
oferă p&ețe de desfacere si P©- 
ribcriâti de ațrtstoxare es 
prodg^rie fim» ale tatrrprm- 
derixr tirrata.

tată propunerea pr.vmd ie- 
pertanța acordurilor eomer- 
ciale pe termen lung, a căror 
eficiență pentru mrilitatea șt 
dezvoltarea sfifinfirurijer m- 
temațicnale a fost devenită in 
experiența țării noastre șt a 
altor state. Ne exprimam spe
ranța că aceste proțxmeri. re
ținute în documentele firal-e 
ale conferinței, vor contribui 
la expansiunea ccmerpuhn in
ternațional în interesul dez
voltării economice.

După părerea ntasîră. un 
rezultat important al confe
rinței este enunțarea princi
piilor care trebuie sâ că
lăuzească statele in relafifie 
lor de cooperare economică. 
Adoptarea sub egida ONU. a 
unei declarații care să cu
prindă aceste principii. ar a- 
vea efecte pozitive pentru 
dezvoltarea schimburilor eco
nomice.

în încheiere, ministrul de 
externe al R. P. Romine a 
exprimat convingerea guver
nului romîn că în prezent este 
mai necesar ca oricînd de a nu 
lăsa neexplorată nici o cale și 
nici o posibilitate care ar pu
tea duce la normalizarea rela
țiilor internaționale, la întă
rirea păcii și dezvoltarea cola
borării între țări și popoare.

și științifică
R. P. Romină si
BUDAPESTA 21. — Cores

pondentul Agerpres, A. Pop 
transmite : La Budapesta a 
fost semnat planul de colabo
rare culturală și științifică 
dintre R. P. Romină și R. P. 
Ungară pe anii 1965-1966. Pla
nul prevede dezvoltarea în 
continuare a colaborării dintre 
cele doua țări în domeniul 
cercetărilor științifice. în pre
gătirea cadrelor didactice, 
schimb de experiență între in
stituții științifice, organizarea

dintre
R. P. Ungară
expoziții, schimb de an-de

sambluri artistice etc. Din par
tea romînă planul a fost sem
nat de Mihail Roșianu, amba
sadorul R. P. Romîne la Buda
pesta, iar din partea ungară 
de dr. Endre Rosta, președin
tele executiv al Institutului 
pentru relații culturale cu 
străinătatea.

Cu prilejul semnării planu
lui de colaborare culturală 
ambasadorul R. P. Romîne a 
oferit un cocteil.

R.P. Romină și R.P. Bulgaria
SOFIA. — La Sofia a fost 

semna: pianul de colaborare 
culturală și științifică între 
R. p. Romină și R_ P. Bulga
ria pe anii 1965—1966. Se pre
vede dezvoltarea in continuare 
a colaborării dintre cele două 
țări tn domeniul științei, în- 
vățămfr.tnhri. ocrotirii sănătă
ții, culturii și artei, radiotele- 
ririuni:, perjei, sportului etc.

Din partea romină, planul a 
fost semnat de ambasadorul 
R. P. Romîne la Sofia, loan 
Beldean, iar din partea bul
gară de Ekaterina Avramova, 
președinte al Comitetului pen
tru prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea.

Cu acest prilej ambasadorul 
R. P. Romîne a oferit un coc
teil.

O nouă lovitură de stat
militară

â gențiile de presă infor- 
mează că duminică dimi
neața, forțele militare 

sud-vietnameze au înlăturat 
înaltul Consiliu Național al 
Vietnamului de sud, organism 
creat în luna septembrie pentru 
a stabili orientarea politică a 
acestei țări (și, în special, 
pentru a pregăti convocarea 
Congresului Național).

într-o proclamație difuzată 
de postul de radio Saigon, 
Consiliul național al forțelor 
armate (recent constituit) a- 
cuză înaltul Consiliu național 
de activități ce contravin „spi
ritului unității naționale". în 
proclamație se precizează că 
forțele armate vor continua în
să să acorde încredere șefului 
statului, Phan Khac Suu, șl 
guvernului civil condus de 
Tran Van Huong.

După cum subliniază agenți
ile de presă, autoritățile mili
tare au procedat la arestarea a 
șapte din cei 17 membri ai 
înaltului Consiliu național.

Referindu-se la noua acțiune 
a militarilor sud-vietnamezi 
pentru a-și întări controlul în 
țară, agenția Reuter sublinia
ză că aceasta a fost declanșată 
de refuzul înaltului Consiliu 
național de a accepta cererile 
lui Nguyen Khanh, conducăto
rul Consiliului forțelor armate 
și a „tinerilor generali" de a 
pune în retragere un număr de 
40 de generali și ofițeri supe
riori.

Europa occidentală
GENEVA. Recent în Palatul 
Națiunilor Unite din Geneva 
s-a deschis expoziția „Arts et 
Decor otions", la care participă 
numeroase țări. In fotografie: 
In una din sălile expoziției

Acțiunea conducătorilor mi
litari sud-vietnamezi intervine 
după săptămîni de tensiune 
politică la Saigon, ca urmare a 
opoziției budiștilor împotriva 
actualului guvern sud-vietna- 
mez, acuzat de a folosi ace
leași metode pe care le folosea 
fostul regim condus de Ngo 
Dinh Diem.

Se reamintește că Consiliul 
forțelor armate, recent creat 
pentru a „aproba deciziile im
portante privind problemele 
militare", a fost format ca ur
mare a presiunilor comandanți
lor unităților cheie, el urmă
rind să exercite, printre altele, 
controlul asupra comandantu
lui șef al armatei, generalul 
Nguyen Khanh.

în cursul zilei de luni nu au 
apărut elemente care să lim
pezească situația. Nici șeful 
statului, nici primul ministru, 
care potrivit afirmațiilor gene
ralilor organizatori ai loviturii 
de stat, au fost menținuți în 
funcțiile lor, nu au făcut nici 
un fel de declarații. Știrile pri
vitoare la arestarea unui în
semnat număr de ofițeri supe
riori și personalități politice au 
fost confirmate. Pe de altă par
te, zvonul privitor la arestarea 
comandantului armatei, gene
ralul Nguyen Khanh, a fost 
dezmințit. Acesta a avut luni 
întrevederi cu ambasadorul a- 
merican la Saigon, Taylor, pre
cum și cu șeful statului și pri
mul ministru. Rolul pe care l-a 
jucat Khanh în lovitura de stat 
de duminică nu poate fi însă 
precizat pentru moment.

Deși reprezentanții S.U.A. 
evită să ia contact cu generalii 
puciști și încearcă să dea im
presia că ar dezaproba lovitura 
de stat, întrevederea Taylor- 
Khanh pare să indice dorința 
lor de a accepta situația de 
fapt. Agențiile de presă ameri
cane afirmă că ambasadorul 
S.U.A. ar încerca să realizeze 
un compromis cu generalii pu
ciști, în baza căruia persoanele 
arestate ar fi remise autorită
ților civile, iar locurile rămase 
vacante în înaltul Consiliu 
național prin demiterea unora 
din membrii săi ar ii ocupate 
de alte persoane desemnate de 
comun acord.

★
O imitate de partizani sud- 

vietnamezi a atacat și distrus 
luni un post al trupelor gu
vernamentale situat la mai 
puțin de 20 km vest de Sai
gon, transmite agenția Asso
ciated Press. Trupele guver
namentale au fost nevoite să 
se retragă în fața atacului 
partizanilor, suferind pierderi 
însemnate.

Agenția arată că acest atac 
se adaugă acțiunilor de am
ploare întreprinse de parti
zani în ultimele două zile îm
potriva trupelor guvernamen
tale.

Spre o alianță
a „celor mici" ?

Italia:
îr^eceme.e măsuri ale gu- 

britanic, adop
tate ta vederea redresă

rii ariutfiri economice și finan
ciare a firii (care au stîrnit 
p.’irei.e.e aliaților Angliei din 
Atoriațiu europeană a liberu- 
U ariuad» (A±±.S.), pe de-o 

divergențele ivite în 
cadrri Coturnității Economice 

? '.-deosebi în legătu
rii cu politica agrară a comu- 
nitdfxi, pe de altă parte, au ge- 
nerat ta rîndul țărilor mai mici 
din cefe două organisme o 
ter.ăir.'.ă de colaborare.

După cum scrie ziarul vest- 
german .Die Tat“, faptul că 
prin încălcarea acordului 
AELS. Anglia a pierdut în
crederea partenerilor (ziarul 
se referă la majorarea cu 15 
la sută a taxelor la import) 
-ya'.e să aibă urmări profunde. 
Țările din nordul Europei,

nu-

B1RMANIA. In centrul orașului Rangoon, capitala țării

care de multă vreme se — 
mără printre cei mai buni par
teneri ai Angliei, au trebuit 
să constate cu uimire că nu 
se pot baza pe Londra și, 
din această cauză, ele caută 
alte posibilități de colaborare 
europeană, decît cele pe care 
le pot oferi azi A.E.L.S. și 
C.E.E. In acest sens, în Dane
marca s-a propus crearea unui 
front unit al statelor mici din 
Europa (occidentală). Propune
rea a fost făcută de conducă
torul conservatorilor danezi. 
Paul Moller, în cadrul confe
rinței pe țară a partidului său.

în cadrul Comunității euro
pene, tendințele de hegemonie 
a partenerilor mai puternici 
provoacă nesfîrșite dificultăți; 
în A.E.L.S., faptul că Marea 
Britanie și-a apărat interesele 
proprii, a provocat adînci de
ziluzii. Cei mari, scrie ziarul, 
își urmează politica fără a 
ține seama de cei mici, de in
teresele lor economice.

„Dacă cel mai mare stat din 
A.E.LS. vrea să aibă numai a- 
vantaje și se sustrage îndato
ririlor sale, atunci și interesul 
noastru față de A.E.L.S. poate 
să fie mai redus. Noi nu 
sîntem legați de acțiunile An
gliei", a declarat Paul Moliei. 
El a propus guvernului danez 
ca împreună cu celelalte țări 
nordice să invite Elveția, Aus
tria, Olanda, Belgia și Luxem
burg la o conferință a micilor 
state din Europa, care să aibă 
loc la Copenhaga și la care să 
fie examinate posibilitățile unei 
mai strînse colaborări între a- 
ceste țări. După părerea sa, o 
alianță a celor mici ar putea să 
dea politicii vest-europene o 
altă orientare.

Premierul danez, Otto Krag, 
a acceptat propunerea lideru
lui conservator, recomandînd, 
cu prilejul întrunirii de la 
Helsinki a conducătorilor par
tidelor social-democrate din 
țările nordice și ai sindicate
lor, ca ea să fie examinată cu 
seriozitate.

Al 10-lea scrutin 
n-a lămurit situația

ROMA 21. — Coresponden
ții Agerpres, G. Pastore și O. 
Paler, transmit: Luni seara 
s-a desfășurat cel de al X-lea 
scrutin pentru desemnarea 
noului președinte al Italiei. 
Nici la acest scrutin nu a fost 
întrunită majoritatea necesa
ră învestiturii președințiale. 
Rezultatele înregistrate sînt 
în linii mari asemănătoare cu 
cele din zilele precedente. Sin
gurul element nou intervenit 
luni seara îl constituie candi
datura liderului P.S.I., Pietro 
Nenni pentru care au votat 
toți electorii socialiști. După 
cum se știe în scrutinele pre

cedente socialiștii și-au acor
dat voturile liderului Partidu
lui social democrat, Giuseppe 
Saragat. Acesta a adresat însă 
în cursul zilei de sîmbătă o 
scrisoare conducerilor P.S.I., 
P.S.D.I. și Partidului republi
can prin care mulțumind pen
tru voturile care i-au fost a- 
cordate, a renunțat în mod 
practic la candidatură.

In cel de al X-lea scrutin a 
fost anunțată următoarea dis
tribuție a voturilor:

Giovanni Leone 299, Umber
to Terracini 249, Amintore 
Fanfani 129, Pietro Nenni 96, 
Giorgio Pastore 40. S-au abți
nut 89 de electori.

După hotărirea S. II. 1 de a construi 
un nou canal între Atlantic și Pacific
-f-J otărîrea Statelor Unite — 

anunțată vineri de pre
ședintele Johnson — de a 

construi un nou canal între O- 
ceanul Atlantic și Oceanul Pa
cific, a prilejuit numeroase co
mentarii agențiilor occidentale de 
presă. Potrivit agenției France 
Presse, în cercurile oficiale ame
ricane s-a subliniat că o hotă- 
rîre privind amplasamentul nou
lui canal, în legătură cu care vor 
începe tratative preliminare în
tre Statele Unite, pe de o parte, 
și Panama, Columbia, Nicaragua 
și Costa Rica, pe de altă parte, 
nu va fi luată decît în jurul a- 
nului 1969. In cursul primei faze 
a negocierilor, care se va încheia 
spre sfîrșitul anului 1965 — arată 
agenția — Statele Unite inten
ționează să examineze cu cele 
patru țări interesate, sau numai 
cu una dintre ele, adoptarea 
unor acorduri care să permită în

treprinderea de studii geologice 
și tehnice.

Agenția Associated Press con
sideră că evaluările preliminare 
ale costului viitorului canal merg 
de la 750 milioane dolari pînă la 
dublul acestei sume. Se subli
niază că actualul canal Panama a 
costat 380 milioane dolari și a 
fost terminat în 11 ani. Exami- 
nînd diferitele trasee eventuale 
ale construcției, agenția arată că 
traseul prin Columbia, care ar 
urma să aibă o lungime de 152 
km, prezintă avantajul folosirii 
eventuale a energiei atomice, în- 
trucît el trece printr-o regiune de 
junglă în întregime nepopulată. 
Traseul prin Nicaragua, avînd o 
lungime de 225 km, ar putea fo
losi marele lac Nicaragua, ceea 
ce ar scurta lucrările de excavații, 
iar unul din traseele prin Pana
ma (90 km) ar evita, de aseme
nea, zonele prea populate.
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