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Majoritatea forțelor de muncă ale unităților agricole din raio
nul Găești este concentrată acum la cele două lucrări principale 
din actuala campanie : recoltarea porumbului, însămînțatea cui 
turilor de toamnă. Deși ambele acțiuni au început cu puțină 
vreme în urmă, se relevă de pe acum în multe cooperative agii 
cole și brigăzi de tractoare rezultatele bunei organizări a muncii. 
La Morteni, tinerii mecanizatori din brigăzile conduse de Iile 
Chiroiu și Vasile Palcu de la S.M.T. Costești lucrează cu viteză 
sporită la semănatul griului pe cele 1100 de hectare repartizate 
acestei culturi. Este efectul direct al faptului că prin buna între
ținere a tractoarelor și mașinilor ei pot folosi întreaga zi-lumină. 
Astfel au reușit ca în interval de cinci zile să însămînțeze o su
prafață de 290 de hectare. Pe patru tractoare s-a asigurat și 
schimbul doi, care efectuează noaptea arături pe terenul de pe 
care s-a cules porumbul. Este necesar însă ca țăranii cooperatori 
de aici să urgenteze această lucrare, deoarece pînă în ziua de 21
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Patul germinativ a fost pre
gătit I A început semănatul 
griului. Mecanizatorii de la 
S.M.T. Chitila — pregătesc 
noua recoltă pe terenurile 
cooperativei agricole de pro

ducție Aiuma(i
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150 000 hectare
msămîntate

Lucrătorii din gospodăriile a- 
gricole de stat au însămînțat pînă 
în prezent cu grîu. orz de toamnă 
și culturi furajere aproape 150 000 
hectare.

Din datele sosite la Trustul 
central Gostat rezultă că pînă în 
prezent a fost cules porumbul 
de pe 55 000 ha și floarea-soare- 
lui de pe 65 la sută din supra
față.

Cooperativele agricole de 
producție din raionul Slobo
zia au de strîns acum recolta 
de porumb de pe o supra
față de 27 500 de hectare și 
de însămînțat griul pe 23 000 
de hectare. în activitatea lar
gă de organizare a muncii 
pentru încadrarea acestor lu
crări în epoca optimă s-au re
levat cîteva acțiuni ale orga
nizațiilor U.T.C., pe care vi 
le recomandăm :

și însilozatul coce- 
organizația U.T.C.

transportul 
niior, prin 
din sectorul zootehnic i-au an
trenat și pe tinerii
de animale la această 
Ca rezultat imediat al 
buției acestora, viteza 
a sporit de la 50 la 80 
tare.

crescători 
lucrare, 
contri- 
zilnică 

de hec-

recol-

(Agerpres)

« La Miloșești, membrii co
mitetului organizaței U.T.C. din 
cooperativa agricolă participă 
în fiecare seară la ședințele 
operative ale consiliului de 
conducere. Cuuoscînd astfel, la 
moment dat, că este nevoie de 
mal multe brațe de muncii la

• La Munteni-Buzău, 
tatul porumbului este organizat 
în două schimburi: ziua se cu
leg știuleții, noaptea se taie 
cocenii. Pentru că în schimbul 
doi munca este mai pretențioa
să, tinerii, și în special băieții, 
s-au angajat să lucreze la tă
iatul cocenilor noaptea.

agricolă din comuna Traianu, 
care aprovizionează semănătu
rile cu sămînță, cînd se întorc 
de la cîmp aduc la depozitele 
de furaje și coceni de porumb. 
Astfel volumul transporturilor 
a crescut cu 10—15 tone zilnic.

Prin asemenea acțiuni, tine
rii țărani cooperatori din raio
nul Slobozia contribuie la ur
gentarea lucrărilor agricole din 
actuala campanie.

Piuă la l'J septembrie in a- 
cest raion a fost cules porum
bul de pe 6 300 de hectare, s-au 
transportat cocenii de pe 6 000 
de hectare, s-a pregătit patul 
germinativ pe 23 000 de hecta
re și s-au însămînțat cu diferite 
culturi de toamnă 4000 de hec-

septembrie recolta era strînsă numai de pe 70 de hectare din cele 
1100 cultivate.

La Uliești, Broșteni, Ștefan cel Mare și Mogoșani culesul se 
face ziua, iar noaptea se taie cocenii. Organizațiile U.T.C. din 
aceste unități au acum ca obiectiv principal al activității lor an
trenarea tuturor tinerilor țărani cooperatori la cele două lucrări 
de bază : recoltare, însămînțări. Constantin Boboc, secretarul co
mitetului organizației U.T.C. clin cooperativa agricolă Mogoșani 
ne spunea :

— Eu particip în fiecare seară la ședințele operative. Cunosc 
astfel și modul în care se desfășoară lucrările la zi în unitatea 
noastră, și locurile de muncă unde este nevoie să asigurăm con
tribuția mai activă a tineretului. Am posibilitatea, deci, ca împre
ună eu ceilalți membri ai comitetului U.T.C., să-i ajut concret pe 
secretarii organizațiilor U.T.C. clin brigăzi să asigure intervenția 
promptă a tineretului acolo unde cerințele sînt mai mari (de pildă, 
la tăiatul cocenilor, sau la încărcat și transport) să-i antreneze pe 
toți în întrecerea ce se desfășoară pentru scurtarea timpului de 
efectuare a acestor lucrări. Rezultat evident al acestei activități : 
participarea zilnică a tinerilor țărani cooperatori în proporție do 
sută la sută. In realizările la zi — culesul știuleților de pe 250 de 
hectare, tăiatul și transportul cocenilor de pe aceeași suprafață, 
semănatul griului pe 250 de hectare — este concretizată astfel și 
munca tineretului.

Ritmul acestor lucrări importante este însă mai lent la coopera
tivele agricole din comunele Slobozia, Rătești și Cuparu. De exem
plu, la Slobozia nu s-a strîns porumbul decît de pe 131 de hec
tare din 1 235 cultivate, iar la Rătești numai de pe 137 de hec
tare din 1 000 ocupate cu această cultură. în întreg raionul pînă 
acum s-au recoltat știuleții doar de pe 3 000 din 17 600 de hec-

N. BARBU 
I. MARCOVICI
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I ncepînd cu acest număr 
a! ziarului nostru, elevii 
liceelor, ai școlilor profe
sionale vor putea citi 
săptămînal, reportaje, ar
ticole, creații originale 
in coloanele înmănun
cheate sub titlul comun 
„Anii de ucenicie“.

Ne propunem să înfățișăm preocu
pările esențiale ale elevilor, munca și 
viața lor, să găsim împreună răspun
suri Ia întrebările care-i frămîntă, 
ecou Ia laptele și întîmplările care co
lorează și dau semnificații deosebite 
frumoșilor ani petrecuți în școală.

După cum se poate observa din for
mula grafică, din modul de paginare 
a articolelor destinate elevilor acestea 
pot fi ușor decupate și constitui — a- 
dunate număr cu număr — o carte „Ia 
zi“ a vieții școlare, o sinteză a expe
rienței organizațiilor U.T.C. din școli.

Solicităm acum, Ia început de drum, 
părerile, sugestiile elevilor, tovarăși
lor profesori cu privire la conținutul 
și profilul articolelor, a prezentării 
grafice, pentru a contura mai bine 
acest — să-l spunem — supliment al 
„Scînteii tineretului“ destinat tinere
tului din școli.

Centralele telegrafice 
din Craiova, Deva, Galați, 
Iași și Ploiești au fost co
nectate la sistemul tele
grafic „Telex“' uutomat.

Avantajele
automate, sînt numeroase. 
Folosirea mai eficace a 
circuitelor, scurtarea tim
pului necesar obținerii le
găturilor, un tarif de taxa
re mai redus sînt doar cîte
va din ele.

Acțiunea de automatiza
re în telegrafie continuă. 
In prezent se desfășoară 
lucrări de instalare a cen
tralelor telegrafice auto
mate la Tg. Mureș și Con
stanța. In același timp 
s-ati dezvoltat legăturile 
pe care (ara noastră le 
are în prezent prin „Te
lex“ cu numeroase țări din 
Europa, cele două Americi, 
Africa și Asia.

telegrafiei

• Decoruri
de toamnă

De cîteva zile la intra
rea în numeroase grădini 
de vară și hi alte unități 
de alimentație publică lo
cuitorii orașelor întîlnesc 
decoruri noi : snopi de 
stuf, ghirlande, marame, 
căni și ulcele din pămînt 
ornate cu motive naționa
le. Toate indică că mus
tăriile au intrat în dreptu
rile lor tradiționale. Sînt 
în total mai mult de 400. 
Centrele organizate la lo
calurile „Cireșica“ și „Rus
tica“ din București și mul
te altele din diferite orașe 
ale țării vor servi must 
pregătit pe loc.

PÄMINTURI
• Cei 15 tineri conductori 

de atelaje de la cooperativa

In laboratorul de naturale al Liceului „Mihai Viteazu

„Șl A ÎNCEPUT săptămîna

desea, in plin 
șantier-, între be
toniere și gropi de 
var se înalță stîr- 
nindu-ți mirarea 

un măr, ulm 
anin. Prin- 

înțelegere ta- 
___ constructorii 

| îl protejează. E de-a dreptul 
mișcător să-i vezi ocolindu-1 cu I gălețile cu mortar pentru a-1
feri. Alteori, însă, prinse de 
febra începutului, excavatorul 
sau lopata surpă mâi. mult 
decît e nevoie, vehiculele fac 
viraje mai largi decît cele 
strict necesare — și culturile 
din jur au de suferit. Ori
ce punere de temelie ne 
bucură, e un act creator. Dar 
prin aceasta, neglijența, de
zinteresul pentru ce e în jur 
nu e cu nimic justificat.

Există o ramură a industri
ei unde au loc, în mod curent, 
asemenea puneri de temelii: 
Industria petrolului. Schelelor 
petroliere mai vechi din Valea I Prahovei și din Moldova li s-au
adăugat în anii din urmă 
cele din regiunile Oltenia, 
Argeș. După ce geologii 
spun: sînt posibilități să 
existe țiței, lucrurile sînt mu
tate în planul practic. Se iau 
măsuri pentru amplasarea 
sondei. Turla metalică de fo- 

Iraj, motoarele, pompele de no
roi, celelalte instalații și a- 
gregate însumează sute de 

Itone. Ele trebuie transportate 
în locurile indicate de geologi, 
uneori pe distanțe de mulți I kilometri. Iar în punctele unde

■
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• CIT DUREAZA ACbMODAREA ? • O „FALSA PROBLEMA REALA“ ȘI IMPLICAȚIILE El • b 
ANCHETA FULGER ȘI O CONCLUZIE SEMNATA DE IO ELEVI • O INVITAȚIE CĂTRE TOTI 

ABSOLVENȚII LICEULUI „MIHAt VITEAZU“

Premizele și subtitlurile însemnărilor 
noastre, necesare și bine venite în primele 
zile de școală, ar putea fi, într-un fel, de
pășite în momentul apariției lor, în cea de 
a 8-a zi. Noi le-am dori depășite... Și nu 
întîmplător:

Acomodarea la rigorile, ritmul și firescul 
vieții școlare, (chiar atunci cînd acomoda
rea tinde să. devină o „falsă problemă 
reală“) solicită din plin experiența, înțe
legerea și maturitatea pedagogului încer
cat. Strigarea catalogului — așa cum ne 
spunea tovarășa prof. Brindușa Bulgaru, 
directoarea de studii a Liceului „Mihai 
Viteazu“ — nu destramă dintr-o dată 
amintirea prelungită a vacanței. Primele 
ore... sînt lungi; recreațiile — scurte...; 
obișnuințele fi nostalgiile lunilor de vară 
se dovedesc rezistente; și cine încearcă să 
uite „legile nescrise“ ale acomodării trep
tate la ritmul vieții școlare, uită că a fost 
și dînsul elev.

— Cit durează reacomodarea cu școala ?
— Important e să nu se prelungească 

prea mult...

CÎTEVA ZILE... Șl ATÌT !
Prin fața noastră se perindă zece elevi. 

Patru, foarte... „bătrîni“ dintr-a Xl-a (Să- 
lăgeanu loan, Severeanu Adriana, Iliescu 
Emil și Stoenescu Vladimir), convinși că 
„acomodarea durează cîteva zile... și atît 1“ 
și că problema numărul 1, cel puțin pentru 
ei, este „acomodarea... (respectiv pregăti
rea) pentru ceea ce-și propun să devină“.

— Cu alte cuvinte, acomodarea cu ideea 
maturității, a examenelor de admitere la 
facultăți și cu ideea respectării, cu orice 
preț, a pasiunilor. Presupunem că aveți...

Pasiuni — predilecții profesionale, — re
cunosc și ei că au de mult (și stabile), dar 
ceea ce ne bucură, în chip deosebit e o

anumită seriozitate care se degajă din to
nul răspunsurilor, o dezinvoltură care-i du
blată de „experiența discuției libere“ și, în 
sfîrșit, un discret spirit de frondă care aco
peră angajamentul tacit de a se număra 
și în viitor printre elevii fruntași.

„Cvartetul" următor — elevii claselor a 
X-a: Magdalena Palada, Dana Popescu, 
Andrei Petrescu și Moșinschi Ștefan — ne 
solicită spre un aspect nou al „acomodă
rii'1. (Nu mai sînt nici ei la vîrsta — cel 
puțin așa ne declară — cînd ar fi tentați 
să „întindă“ acomodarea la nesfîrșit... „Ne 
cunoaștem fi noi interesele /") Există, însă, 
o a doua problemă a acomodării „între“ și 
„cu“ noii colegi (mai exact) între elevi cu 
temperamente, uneori, diferite, dar care 
trebuie să învețe împreună, să se înțeleagă, 
să se ajute reciproc.

». DORIAN

(Continuare în pag. a Il-a)

NIMĂNUI?
se va fora se amenajează 
careul sondei cu o suprafață 
ce variază între cîteva sute și 
cîteva mii de metri patrați. Și 
sondele săpate de întreprinde
rile petroliere nu sînt singu
rele. Sonde mai forează diferite 
institute și întreprinderi de 
cercetări și prospecțiuni geolo
gice și geofizice ; le întîlnești 
pretutindeni în peisajul patriei.

Structurile geologice nu par 
să țină seama că deasupra e 
pădure, vie, porumbiște sau 
lan de grîu. în aceste cazuri 
se taie drum prin lanul de 
grîu sau prin pădure ? între
barea e pusă prea direct dar 
socotim că e bine s-o facem 
pentru a circumscrie obiectul 
acestor rînduri. Da, se taie. E 
necesar. Cel puțin pentru pe
troliști acesta e un adevăr evi
dent. Totul e să se taie cît 
mai puțin, suprafețele de teren 
sustrase circuitului agricol să 
fie cît mai mici. Cum se în- 
tîmplă în practică? Vom în
cepe prin a da cîteva exemple, 
în schela Moșoaia, regiunea 
Argeș, în afară de drumul pe 
șase kilometri, pentru care s-au 
întocmit forme legale, au mai 
fost stricate patru hectare. In 
comuna Popești, raionul Pi
tești, s-a proiectat un drum de 
schelă prin vie. Dacă ar fi e- 
xistat mai multă înțelegere 
din partea proiectantului, via 
ar fi fost cruțată (e prea mult 
spus • înțelegere, era nevoie 
doar de o deplasare la fața lo
cului pe care de altfel era o- 
bligat s-o facă). Ulterior dru
mul în cauză al viei a fost lă-

țit înghițind încă două 
tare de vie. La fel, prin cons
truirea unor conducte și dru
muri s-au scos din circuitul 
agricol 87 de hectare în comu
nele Dumbrăvița, Potcoava și 
Icoana, în raionul Slatina. La 
oficiul Juridic al Direcției 
generale foraj — extracție din 
Ministerul Petrolului ni -s-au 
arătat vreo zece mape groase. 
„Toate cuprind instrucțiuni 
șî decizii cu privire la scoa
terea și redarea în circuitul I 
agricol a suprafețelor de I 
teren“. Dar esențialul rămîne 
conștiinciozitatea și spiritul de I 
răspundere.

Prin întocmirea formelor de 
luare în folosință a terenurilor 
deținătorii acestora află su
prafața pe care, un anumit 
timp, nu mai pot conta în I 
producția agricolă. Află, de a-| 
semenea, ceea ce pentru ei e 
foarte important, data aproxi
mativă a reîntoarcerii supra
fețelor de pămînt date în fo
losință, condițiile în care le 
vor primi; părțile își asumă 
reciproc îndatoriri și cunosc 
avantajele ce decurg de aici. 
Reperarea, măsurarea și eva
luarea terenurilor în cauză; cu 
tot ce există pe ele, presupun 
o anumită pregătire. Din par
tea consiliilor agricole aseme
nea oameni există; la între
prinderile petroliere e desem
nat un salariat sau mai mulți, 
ei purtînd chiar titlul de in- i
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Îndeplinit
PITEȘTI (de la co

respondentul nostru).
Muncitorii, tehni

cienii și inginerii din 
întreprinderile Arge
șului antrenați în în
trecerea socialistă des
fășoară o muncă sus
ținută în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor 
de plan. începînd cu 
data de 17 septem
brie, numeroase între
prinderi anunță înde
plinirea planului de 
producție pe cele trei 
trimestre ale anului. 
Printre primele sînt 
fabrica de tananți Ar
geșul, I.P.M.P.B., I.F. 
Curtea de Argeș și al
tele.

Prin îmbunătățirea 
continuă a organizării 
procesului de produc
ție și prin aplicarea

unor măsuri tehnico- 
organizatorice, colec
tivul de muncă al 
I.P.M.P.B. și-a înde
plinit și depășit, lună 
de lună, planul dc 
producție, iar acum 
raportează înainte de 
termen, îndeplinirea 
planului pe 9 luni în 
proporție de 101 ia 
sută la producția glo
bală, și 100,6 la sută 
la producția marfă. 
Productivitatea mun
cii pe această perioa
dă a crescut cu 4,4 la 
sută față de sarcina 
planificată. ” ‘ 
fruntași se 
colectivul secției me
canice care a produs 
în această perioadă, 
peste prevederile pla
nului, 660 tone de 
construcții metalice și

Printre 
situează

17 tone schele tubu
läre. în acest an mun
citorii de aici au exe
cutat numeroase pro
duse noi ca: stîlpi 
pentru linii de înaltă 
tensiune, stîlpi pentru 
electrificarea căilor 
ferate, noi utilaje pen
tru automatizarea în
cărcatului și descărca
tului de minereu în 
portul Constanța și 
unele construcții me
talice pentru lucrările 
de la Porțile de Fier, 
încă de la data de 17 
septembrie colectivul 
fabricii de tananți 
și-a îndeplinit planul 
producției globale pe 
9 luni. Pînă în pre
zent s-au produs peste 
plan 62 000 m,c. oxi
gen industrial.

Miercuri dimineața 
cipanfii la cea de-a 
ediție a Competiției 
mobilistice 
Rallyul Dunării 
au parcurs prima etapă pro
gramată pe teritoriul tării 
noastre.

Cele 34 
Austria, 
Germană, 
velia, Ungaria, Italia și An
glia au trecut prin postul 
de control din București la 
ora 18,30 indreptîndu-se 
spre Mamaia.

Astăzi, concurenta revin 
în București, pentru a par
ticipa cp începere din jurul 
orei 16.30 la proba de vi
teză pe circuit, care va ti
vea loc în împrejurimile 
Stadionului 23 August.

în continuare, participan
ta vor urma traseul Pitești
— Clmpu Lung — Brașov
— Făgăraș — Sibiu — De
va — Lugoj — Timișoara
— Oradea, părăsind tara 
noastră prin punctul de 
control Borș, îndreptîndu-se 
spre Viena, punctul final 
al competiției.

parti- 
doua 
auto- 

internationale 
Castrol,

de echipaje din 
Australia, R. F. 

Cehoslovacia, Bl-

a creatorilor
amatori

La Galați, în noua sală 
de expoziții din car
tierul Țiglina, s-a deschis 
miercuri, în cadrul celei 
de-a 4-a bienale, o expozi
ție de artă plastică și artă 
populară a creatorilor a- 
matori din regiune.

Expoziția cuprinde peste 
400 obiecte. Semnează lu
crări 250 de artiști ama
tori : muncitori, 
cooperatori 
din orașele 
giunii,

țărani 
și intelectuali 
și satele re-

< Agerpres)

hec-

GH. BACIU

(Continuare în pag. a IlI-a) I
Se montează echipamentul 
hidroelectric de la Hidrocen

trala Bacău 7
Foto: N. STELORIAN

TELEGRAMĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
București 

în numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, al Adunării Naționale și al guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, precum și în numele nostru personal, vă mulțumim 
sincer pentru călduroasele urări exprimate cu ocazia celei cle-a XX-a 
aniversări a creării Republicii Democrate Vietnam.

în lupta sa împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națio
nală, pentru apărarea Nordului și eliberarea Sudului și pentru reuni- 
ficarea pașnică a patriei sale, poporul vietnamez a beneficiat întot
deauna de sprijinul și ajutorul devotat al poporului și guvernului 
Republicii Socialiste România. Ținem să exprimăm cu această ocazie 
sincerele noastre mulțumiri pentru acest prețios sprijin și ajutor.

Urăm poporului frate român ca, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, să obțină numeroase succese noi în construirea socia
lismului în România și în lupta sa pentru apărarea păcii în lume.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească între cele două țări ale 
noastre să se consolideze și să se dezvolte cu fiecare zi ce trece.

HO ȘI MIN
Președintele Comitetului 

Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam 

Președintele 
Republicii Democrate Vietnam

FAM VAN DONG 
Primul ministru al guvernului 
Republicii Democrate Vietnam

TRUONG CHINH 
Președintele 

Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a 

Republicii Democrate Vietnam
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Coltul turistului
Pe drumul Dunării

spre Mare

I
ntre Porțile de 
Fier și porțile 
Deltei, 
Dunării sugerea
ză parcă matu
rizarea unei e- 
xistențe umane, 
după zbuciumul 
și căutările tine

reții. „Oriunde ați vedea-o, în 
țara noastră, Dunărea este o 
făptură complexă, ca o ființă 
care a văzut și a suferit multe 
și poartă pe chip urmele tuturor 
luptelor sale" (G. Vîlsan — Des
crieri geografice).

Cazanele au însemnat ultima 
aventură epică; de-aici înainte, 
fluviul își continuă netulburat 
drumul spre marea cea mare. în 
această călătorie triumfală, natu
ra și istoria concură la realizarea 
unui cadru excepțional pentru 
„regele fluviilor europene". Că
lătorul va poposi întîi la Turnu 
Severin, cel mai însemnat port 
de pe cursul superior, unde alu
nul turcesc își dă întîlnire cu 
smochinul și castanul dulce. Aici, 
în dreptul anticei Drubeta, se 
înălța acum 1500 de ani podul 
lui Apolodor din Damasc, consi
derat a opta minune a lumii. Ru
inele sale se mai zăresc și azi, 
ca și acelea ale turnului zis „al 
lui Severus“, de la care provine 
denumirea localității. Alături de 
ecourile unui trecut glorios, șan
tierele navale sînt mîndria ora
șului ; numeroase vase ale flotei 
noastre comerciale și-au început 
existența în calele din Turnu 
Severin... Plutim la vale, pe lin
gă insule și așezări cu nume pi
torești — Ostrovul Corbului, Os
trovul Mare, Gruia, Ciobanul — 
pe apele cu coturi și meandre 
ale bătrînului Danubiu, care 
curge domol între Cîmpia Ro
mână și Podișul Prebalcanic. în 
stînga, cît vezi cu ochii, se în
tind luncile inundabile — o re
țea de lacuri, bălți, brațe moar
te — avînd rolul de rezervor al 
fluviului, atît pe timpul viituri
lor, cînd îi primesc surplusul de 
ape, cît și în vreme de secetă, 
cînd îi însuflețesc puterile slă
bite. întinderile stătătoare — 
Rast, Nedeia, Bistreț, Potelu, Su-

de Dan Deșliu
cursul

haia, Greaca, și altele, mai mă
runte — abundă în pește de 
toate soiurile ;

Trecem pe lîngă Calafat, re
ședința unui important raion ce
realier din Oltenia, ca și Cora
bia, pe care o vom zări mai la 
vale și care este unul din pu
ținele orașe dunărene de origine 
recentă, fiind întemeiată abia în 
1862, sub domnia lui Cuza Vodă. 
La vărsarea Oltului, ne zîmbesc 
dintre sălcii și arini casele Isla
zului, pe cîmpia din vecinătate 
s-au adunat, la începutul verii lui 
1848 mii de țărani, ca să asculte 
programul mișcării revoluționare, 
Proclamația de la Islaz...

După Turnu-Măgurele, unde 
vestigiile cetății Romula au tre
cut demult în legendă, făcînd 
loc profilului semeț al combi
natului chimic, după Zimnicea. 
care păstrează 
crîncene încleștări, la 1877 
1916, iată-ne ajunși la Giurgiu, 
unul din principalele porturi du
nărene. O vizită de cîteva ore 
ne va îngădui să aflăm amănun
te interesante din istoria veche 
și nouă a orașului. Fondat de 
genovezi, care-au construit acum 
vreo mie de ani, pe un ostrov 
cetatea San Giorgio, — Giurgiu! 
și-a păstrat importanța strategică 
de-a lungul veacurilor, fără să 
urmeze însă, sub raport edilitar, 
o evoluție corespunzătoare. în 
zilele noastre, orașul se transfor
mă radical : se construiește Po
dul Prieteniei — 2 200 m de
șosea și cale ferată peste Dunăre 
— se dezvoltă industria locală : 
fabrica de zahăr, fabrica de con
serve de fructe și legume, între
prinderea de prefabricate din 
beton, atelierele de reparații na
vale. în același sens progresează 
și Oltenița, punctul pe unde in
trau în țară domnii investiți la 
Stambul — astăzi șantier de 
construcții navale cu o reputație 
bine stabilită — și Călărași, ce-și 
trage numele de la vechii cava
leriști ai armiei române, și unde 
acum se apropie de stadiul final

amintirea unor
Și

construcția unui mare combinat 
de celuloză din paie.

De la Călărași la Brăila, Du
nărea se ramifică în două brațe 
principale, cuprinzînd o luncă 
imensă, largă, pe alocuri pînă la 
20 km. Complexul de uscat, 
mlaștini, păduri și lacuri aflat 
în această zonă, poartă denumi
rea de Baltă. Pînă la Hîrșova, 
unde apele se regrupează pentru 
scurtă vreme, brațul stîng, al 
Borcei, și cel drept, zis Dunărea 
Veche, închid între ele Balta la- 
lomiței, peste care trece calea 
ferată București — Constanța, 
pe vestitul pod de la Cernavodă. 
Dat în exploatare acum 70 de 
ani, podul are o lungime totală 
de 2 720 m și a fost, la vremea 
sa, cea mai impozantă construc
ție de acest gen din întreaga lu
me. Proiectul, aparținînd ingine
rului român Anghel Saligny, a fost 
executat de compania Fives, din 
Lille; prețul lucrărilor s-a ridi
cat la fabuloasa sumă de 
7 655 981 franci-aur.

După Hîrșova, balta se chea
mă Balta Brăilei ; ea se întinde 
pe 60 km, atingînd lățimea ma
ximă de 31 km. Cu canalele și 
iezerele sale, cu grinduri, priva- 
luri și stufărișuri, cu iazuri care 
comunică adesea prin pîrîiașe și 
canale, cu sute de hectare de te
ren inundabil, cu lacuri interne 
și aferente — între care Galicea 
și Olțina trezesc în noi ecourile 
unor remarcabile succese pe dru
mul cooperativizării agricole — 
această împărăție semiacvatică 
— semiterestră constituie un 
adevărat tezaur de bogății natu
rale și splendori peisajistice, an- 
ticipînd grandiosul eveniment fi
nal în existența marelui fluviu — 
Delta Dunării. Dar înainte de a 
pătrunde în taina lagunelor din
spre Marea Neagră, va trebui să 
ne oprim mai îndelung în cele 
două porturi fluvio-maritime ale 
„drumului fără pulbere“ — Bră
ila și Galați.
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în cartierul de locuințe „Steagul roșu" din Brașov

întervîd

cu artistul emerft
Marin Constantin

Ansamblul
artistic II. I. C.
în noua stagiune

tf Marile t 
descoperiri

Drama
lui Anaxagora

de Dorel Dorian

vîrsta de 68 de ani — în slăvitul secol al culturii grecești, se- 
lui Pericle — ultimul mare filozof ionian, Anaxagora, era exi-

La 
colul . _
lat din cetate. Vinovăția, supremă pentru acel an 432 î.e.n., vinovă
ție, comunicată sau nu celor 420 000 locuitori ai Atenei *), dar trans
misibilă. inevitabil, spre rejudecare posterității, se numea, după 
unii : „afișarea unor convingeri sfidător raționaliste", iar după alții 
„o profundă necredință în zei" >).

Dar era oare necredința în zei — pentru a înțelege tot adevărul 
ascuns al sentinței — o noutate și-o cutezanță fără de seamăn pentru 
acel moment al istoriei și culturii grecești ? Nu se afirmase însuși 
marele poet dramatic Eschil, contemporanul lui Anaxagora, ca un 
sfidător al lui Zeus, scriind celebrul său „Prometeu înlănțuit"3) ? 
(Un Prometeu care nu numai că refuză să se închine lui Zeus dar

1. Cifră senzațională, dacă ne gîndim că 2 000 de ani mai tîrziu 
unul din orașele mari ale Europei, bunăoară Berlinul anului 1800, 
număra numai 160 000 locuitori.

2. Dicționarul enciclopedic, volumul 111, optează pentru cea de-a 
doua formulare.

3. „Prometeu înlănțuit’ pare să fi fost reprezentată, prima oară, 
In jurul anului 470 î.e.n.

îi prezice chiar prăbușirea I). Marele Fidias „păcătuise" în cazul 
acesta și el, conferind celebrei statui a lui Zeus din Olimp4) chipul 
unui bătrîn înțelept, poate chiar al bătrînului filozof ionian... Socra- 
te, elevul lui Anaxagora, ca de altfel întreaga generație de tineri 
filozofi atenieni, crescută în spiritul convingerilor materialiste, n-ar 
fi putut nicicînd să împace cultul irațional al zeităților cu raționali
tatea profundă a convingerilor primite de la Anaxagora. Nu întîm- 
plător doar, Aristotel, care a cunoscut în esența ei toată filozofia io- 
niană, l-a denumit pe Anaxagora „singurul om treaz față de înainta
șii care bîiguiau ce le venea la gură..."5). Să ne închipuim, fie și 
un singur moment, că lucidul Temistocle — care a știut să folosească 
minele de argint de la Laurion pentru echiparea flotei grecești —' 
atribuia victoria Atenei împotriva perșilor, zeilor din Olimp mai 
mult decît argintului și previziunilor sale ? Pictorul Polygnot, cît și 
marele poet Pindar nu înțelegeau oare că înflorirea artelor era lega
tă direct de înflorirea economică și de supremația Atenei ? Pericle, 
însuși, discipolul și prietenul lui Anaxagora — ne-o confirmă doar 
legile interne ale Atenei6) și relativa democrație pe care a insta- 
urat-o — se baza mult mai puțin pe zei decît pe libertățile și avan
tajele create atenienilor și, implicit, pe sprijinul lor.

De ce atunci această surprinzătoare exilare a lui Anaxagora, chiar 
în anii în care Pericle era conducătorul Atenei (443—429 î.e.n.) ? Să 
fi fost vinovată învățătura lui Anaxagora, după care materia era 
formată din „homeomeri" ’) ? Mai credea pe atunci cineva, aseme
nea lui Simonide din Ceos că „numai Zeul are privilegiul de a pose
da o astfel de știință iar omului nu i se cade să umble după o știin
ță ce e mai presus de puterile Iui ?“ Cu ce i-a putut speria Anaxa
gora pe contemporanii săi ? Și cum se poate explica, mai ales, că 
toți prietenii săi, oameni de frunte ai Atenei (chiar Și Pericle), au în
cetat să-l mai apere î

Primul răspuns, poate și cel mai simplu, ar fi că „necredința în 
zei a lui Anaxagora, întemeiată pe o profundă raționalitate, era mai 
convingătoare și, implicit, mai gravă decît necredința în zei încorpo
rată unor opere artistice. Războiul peloponeziac era oarecum de aș
teptat’) (într-un fel, chiar iminent), iar necredința în zei ar fi putut 
avea un efect demoralizant, destructiv pentru armata ateniană.

Nu excludem, firește, nici un anumit coeficient de interpretări voit 
exagerate a vinovăției și de influențare declarată a judecătorilor, 
implicit a sentinței. . .

Pericle însuși se considera, poate, împiedicat în realizarea planuri-

electrificate

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru)

Linii de joasă și Înaltă ten
siune străbat In lung și in lat 
regiunea Maramureș. Rețelele 
electrice s-au extins pină in 
cele mai îndepărtate sate din 
raioanele Vișeu, Sighet, Lăpuș, 
Oaș și Cehu Silvaniei.
in acest an în regiune au fost 
electrificate 26 de sate printre 
care Potău — raionul 
Mare, Rădulești, Tășnadu 
și Săuca din raionul Cărei, 
Iul Mare — Lăpuș, ș.a.

Pină la sflrșitul anului, lucră
torii de la I.R.E. Maramureș vor 
termina lucrările de electrifi
care în alte 15 localități. Mai 
avansate sînt lucrările din raza 
comunelor Pir — raionul Cărei, 
Viile — Satu Mare.

Numai

Satu
Nou
Dea-
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Apar sentimentele.
dispar sentimentele
Mătușa i-a făcut rost de stră

lucita partidă. Ca orice femeie cu 
experiență, mătușa nu se pierde 
în amănunte.

— Aici e de tine, aici trebuie 
să te oprești. Băiatul e foarte 
bine pregătit, un savant aproape... 
Băiatul e însă foarte sensibil, o 
să-ți ceară sentimente curate...

Domnișoara nu se arată deloc 
îngrozită :

— E normal, mătușico, la lea
fa lui să pretindă sentimente du
rabile...

Și domnișoara s-a pus pe mun
că... „Dacă vrea sentimente cu
rate, îi dau sentimente curate"...

Mătușa nu se arătă mulțumită 
de eforturile domnișoarei.

— Încă pui prea puțin suflet... 
Nu înțeleg de ce nu ești mai 
tandră. Cînd îi legi nodul de la 
cravată ai putea să te uiți mai 
duios în ochii lui.

Domnișoara era și nu, duioasă. 
Ofta, plîngea, îl răsfăța.

— Totul e pînă pui gheara 
pe el, fata mamei... Ai pus ghea
ra pe el ?

— Inaugurați o stagiune jubili. ' 
ară...
— Și festivă pentru noi, care îm

plinim acum 20 
tență.

— Festivitate 
înainte de toate

—• în lărgirea . _____
în amplificarea activității fiecărui 
colectiv artistic în parte precum 
și în înființarea unor formații noi.

— Ați vrea să-mi dați cîteva 
detalii...

— Notați în primul rînd faptul 
că în afara spectacolelor de am
ploare, cu participarea întregului 
ansamblu, în genul acelora cunos
cute pînă în prezent — fiecare co. 
lectiv va pregăti și va prezenta 
spectacole și recitaluri speciale : 
corul va pregăti un concert a ca- 
pella, orchestra de muzică popu
lară și formații coregrafice 
prezenta recitaluri folclorice, 
orchestra de muzică ușoară 
pregăti un concert-spectacol 
care vom putea viziona cîteva 
cele mai noi producții de muzică 
ușoară și de dans modern.

în noua stagiune dorim, de a- 
semenea, să înființăm două noi co
lective artistice : o orchestră semi- 
simfonică de acompaniament și un 
colectiv de soliști de operă și 
operetă care își va alcătui reper
toriul cu precădere dintr-o serie 
de lucrări lirice într-un act.

— Ce noutăți ne vor aduce spec
tacolele întregului ansamblu ?

— Pe afiș va apare înainte de 
toate un titlu mai vechi — „Tine
rețe, ani de aur". în noua reluare 
spectacolul apare îmbogățit cu o 
»erie de piese noi.

Un ciclu special de concerte- 
spectacol va fi organizat cu prile
jul aniversării a două decenii de 
existență a Ansamblului.

— Au fost stabilite legături noi 
cu creatorii noștri pentru alcătui
rea concretă a repertoriului, pen
tru îmbogățirea spectacolelor ve
chi ?

— Bazavan, Stelian, Neagu, Pa- 
ladi, Bratu scriu pentru noi o se
rie de noi cîntece pentru tineret, 
care sperăm că vor avea un larg 
succes în rîndurile auditorilor. Gri- 
goriu, Popa, Șerban, Veselovski 
vor scrie special pentru ansamblul 
nostru noi melodii de 
ușoară.

Dorința noastră este să 
văm cu prioritate lucrări 
porane în care să fie reflectată la 
un înalt nivel artistic viața, aspi
rațiile tineretului nostru.

în sfîrșit aș vrea să subliniez, 
faptul că acum la deschiderea sta
giunii prevedem o lărgire a pro
filului membrilor Ansamblului nos
tru. Alături de tineri muncitori, 
elevi, studenți vom aduce în an
samblul nostru tineri artiști profe
sioniști chemați să contribuie la 
continua ridicare a ținutei artis
tice a spectacolelor noastre.

de ani de exis-

vizibilă desigur 
în repertoriu ?
repertoriului și

vor 
iar 
va 
în 

din

;— Inert nu... recunoaște ruși
nată domnișoara.

— Atunci... nu ieși din vorba 
lui, ascultă-i protestele, îndepli- 
nește-i orice dorință, laudă-l, răs- 
față-l, spune-i că-l iubești și din
colo de mormînt... pînă te ia de 
nevastă...

In vederea atingerii acestui 
scop, domnișoara arunca în luptă 
toate calitățile de care dispunea. 
Căsătoria era o bătălie pe care 
trebuia s-o cîștige. Așa că ener
gica domnișoară făcu o adevă
rată risipă de sentimente curate. 
Gingășie, sensibilitate, toate cali
tățile din lume.

Din umbră, mătușa îi insufla 
curaj :

— Pînă 'pui ghiara pe el... fă 
pe dracu în patru...

După ce domnișoara a devenit 
soție legală, sentimentele curate 
au început să dispară unul ette 
unul. Praf și pulbere s-a ales din 
toată gingășia sufletească... Ni
mic n-a mai rămas din toate a- 
vînturile curate...

Mătușa o proteja din umbră :

1
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La Uzinele „23 August" din Capitală se verifică un nou lot 
de vagoane cisternă Înainte de a lua drumul beneficiarilor 
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—• Acum, după ce ai pus ghia
ra pe el, sentimentele nu mai au 
nici un rost... Treaba sentimen
telor s-a terminat, acu vezi-ți 
de tinerețea ta...

Iată însă că tînărul soț a ob
servat ușor metamorfoza iubirii.

Disperată, nefericita soție ape
lează la experimentata mătușă.

-— Mătușă, soțul vrea să mă 
părăsească... Zice că nu mai sînt 
ca în prima zi... că m-am schim
bat... că nu-l iubesc...

Mătușa nu-și pierde cumpătul.
— Dacă vrea să te părăsească, 

pune din nou la bătaie sentimen
tele curate... Altă soluție nu-i... 
iubește-l, răsfață-l, că de nu... 
pleacă... Poartă-te frumos cu el, 
sărută-l cu tandrețe, spală-i cămă
șile în două ape...

Și iarăși soția apelează în caz 
de foiță majoră la sentimente. Nu 
mult. Pînă pune din nou ghiara 
pe el...

După aceea,., sentimentele cu
rate dispar ca prin farmec...

Cînd primejdia a trecut, ghia- 
rele se văd mai limpede ca ori- 
cînd...

muzică

promo- 
contem-

I. SAVA

Și a început săptămina a doua
(Uimare din pag. I)
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III.
ale lumii antice, 
legislatorul Efialte.

____ t___ r__ ___  _ _ „Homeomerii slnt
porțiunVasemănătoare în număr Infinit, în care analiza descope
ră compozanți de diverse naturi... Anaxagora ne oleră, așadar, 
un fel de atomism calitativ."

8. Expulzarea a avut Ioc în anul 432 î.e.n., un an înaintea în
ceperii războiului peloponeziaa.

4. Din „Metafizica" lui Aristotel, capitolul
5. Unul din cele șapte monumente celebre
6. Pericle a colaborat la realizarea lor cu
7. După explicația dată de Dan Bădărău :

2

lor sale imediate și a gloriei spre care aspira, de prezenta și numele 
marelui Anaxagora. Necredința în zei putea evolua, pe de altă parte, 
într-o neîncredere și nerecunoaștere mai gravă și mai periculoasă 
pentru Pericle : nerecunoașterea ordinei publice și a instituțiilor ace. 
lor ani. deci prăbușirea sa...

Ar fi de presupus, ca un omagiu adus lucidității lui Anaxagora, că 
filozoful ionian întrevăzuse, într-o măsură sau alta, caracterul inac
ceptabil pentru epocă al necredinței sale în zei. (Intr-o piesă închi
nată dramei lui Anaxagora, n-ar putea să lipsească o scenă în căra 
Anaxagora, conștient de expulzarea sa apropiată, îl previne pe dis
cipolul său, Socrate, pe atunci în vîrstă de 34 de ani, că și el va fi 
într-o bună zi expulzat, dacă nu chiar condamnat la pedeapsa su
premă. Cum s-a și întîmplat...).

Nu, Anaxagora n-a putut fi surprins de ideea Judecării sale și 
cu atît mai puțin de sentință I Și Anaxagora, cu atît mai mult, nu 
putea fi absolvit de pedeapsă 1

Ciocnirea dintre Zeus și Prometeu, din drama lui Eschil, se termi
na totuși prin recunoașterea puterii supreme a lui Zeus 9). Fidia3, 
independent sau nu de intențiile sale, îl preamărise deopotrivă pe 
Zeus. (De unde și legenda că Zeus, mulțumit de statuia Iui Fidias) 
a lovit cu un trăsnet pardoseala templului fără să deterioreze stătu-, 
ia M). Anaxagora, însă, nil era în stare și nici nu era tentat de nici 
un fel de concesii care l-ar fi putut ajuta să rămînă în Atena. Ana
xagora nu voia să i enunțe nici un moment Ia convingerile sale.

Putem afirma, în felul acesta, că în anul 432 î.e.n., ultimul filozof 
ionian, Anaxagora, credincios „necredinței sale în zei" descoperea, 
de lapt, sensul adevăratei consecvențe științiiice șl se înscria în 
iruntea celor care, pentru adevărul și dreptatea unor convingeri pro
funde, preferau martirajul unei penibile retractări. Posteritatea, după 
cum precizează Aristotel, avea să creeze ulterior legenda apariției 
filozofului Harmotimos din Clasomene, o reîncarnare în timp a mare
lui Pitagora. Dar Harmotimos nu era, cred, decît același Anaxagora, 
născut într-adevăr în anul 500, în amintitul oraș Clasomene.

Homeomerii n-au revoluționat fizica și nu vor concura niciodată 
ca valoare cu statuile lui Fidias și operele Iui Eschil. Secolul V î.e.n. 
se va numi și în viitor secolul lui Pericle (noi nu împărtășim păre
rea optimistului istoric francez care mai speră ca va veni o vreme 
cînd Napoleon Bonaparte va ii încorporat ca un simplu „moment" 
In epoca Iui Ampère).

Dar viața lui Anaxagora și drama lui — drama curajului, a res
ponsabilității și a consecvenței pentru apărarea adevărului științific — 
rămîn un moment important în evoluția gîndirii omenești și a mari
lor cutezanțe. Anaxagora, metaforic, a descoperit consecvența. E și 
sensul acestor

De cînd am învățat să ci
tesc, cartea mi-a devenit 
prietenul cel mai drag. 
Treptat, de la poveștile 
care mi-au îneîntat copilă
ria, am trecut la o lectură 
mai complexă. Fiecare an 
școlar mi-a deschis noi ori
zonturi spre împărăția li
teraturii.

In clasa a VIII-a m-am 
apropiat de marii noștri 
scriitori: Eminescu, Coș- 
buc, Rebreanu. în vara 
aceasta am citit cu mult 
interes romanul „Ion“ de 
Rebreanu. Desigur acum, 
în clasa a IX-a planul de 
lectură va fi mai cuprinză
tor. Dar am de gînd să con
tinui să citesc operele lui 
Rebreanu t „Pădurea spîn- 
zuratilor“, „Răscoala“, „Nu
vele“.

Pasiunea pentru lectură 
m-a determinat să-mi fo
losesc micile mele economii 
pentru cumpărarea unor 
cărți pentru biblioteca per
sonală. Pînă acum am 120 
de cărți.
PARASCHIVA IURESCU

Liceul „M. Eminescu" 
Botoșani

„SINTEM PUȚIN SPERIAȚI"
Chiar dacă n-ar fi fost confidențele lui Carmen 

Balaș și Valeriu Babeș (clasa a IX-a), care ne-au 
mărturisit neliniștea lor (primul an de liceu e cu 
totul altceva decît ultima clasă a școlii generale) 
faptul că sînt speriați de exigențele renumitului 
„Mihai Viteazu“ tot n-ar fi putut fi ascunse.

Problema acomodării suscită, într-adevăr, pen
tru clasele a IX-a cele mai neașteptate aspecte : 
veniți din școli diferite, rareori 2—3 din aceeași 
școală și clasă; cu cunoștințe profesionale dife
rind simțitor; aflați în fața unor colegi și colege 
care au reciproc farmecul aparte al „necunoscu
tului" și „neobișnuitului", „micii" elevi ai cla
selor a IX-a trăiesc... probleme mari. Firește, în
semnările noastre nu-și propun decît să semna
leze existența acestor probleme, să solicite elevi
lor un plus de concentrare, de atenție, de efort 
organizat, încă de acum, din primele zile, și să-i 
asigurăm, totodată pe cei speriați — mulți sau 
puțini — că singurul leac în aceste situații, sin
cer vorbind... este să ai curaj.

Și voință.
Și, din nou. să înveți din prima zi.

adunări generale care n-au dezbătut probleme 
stringente, manifestări realizate numai pentru că 
au fost incluse în plan au existat destule și în 
anii trecuți.

Ce ne propunem ? Vn tur de forță l Nici o 
acțiune banală sub nici un motiv. Acțiunile pot 
și trebuie să pasioneze, să invite la dezbateri fe
brile, să fie, în cel mai bun sens, incandescente. 
Sîntem hotărîți să solicităm sprijinul foștilor elevi 
ai liceului — ingineri, medici, profesori, — spri
jinul calificat al unor pedagogi, psihologi și pu
bliciști experimentați, al unor scriitori și artiști. 
Oricît de grea ar fi realizarea acestor acțiuni, ele 
trebuie să intre în obișnuitul vieții noastre de or
ganizație. Să-i acomodăm, deci, pe elevi cu o 
muncă politică pasionantă; o activitate care nu 
va fi lipsită, evident, de greșelile începutului dar 
care analizată periodic va reuși cu siguranță. Va 
fi un păs care va marca începutul unei acțiuni 
consistente, de mare eficiență educativă pe pla
nul întregului nostru liceu. Credeți că vom fi a- 
jutați ?

— Vă asigurăm de tot sprijinul (dublat de ve
rificarea angajamentului) și vă făgăduim, totoda
tă, să invităm — o și facem de altfel prin inter
mediul acestor însemnări — pe toți foștii elevi ai 
liceului să contribuie cu experiența tor la educa
rea noii generații de elevi ai liceului în care, în 
urmă cu ani, s-au format.

însemnări.

drept răzbunare, prăbușește în ocean stînca de care 
Prometeu.

... _____ afirmația istoricului grec Pausanias („Explorarea sau 
descrierea Greciei"),

9. Zeus, 
e înlănțuit 

10. După

★

Profesorul Stoica Emil, secretarul comitetului 
U.T.C. al Liceului „Mihai Viteazu", ne declară 
pe bună dreptate, că munca politică, munca de 
formare comunistă a tinerei generații exclude prin 
definiție platitudinea, conformismul și, în ultimă 
instanță, compromiterea prin formalism a oricărei 
activității. Și totuși aceste lipsuri se mai fac pe a- 
locuri simțite. Informări politice care s-au rezu
mat la citarea unor articole apărute prin ziare,

„NON SCHOLAE SED VITAE..."

PREPELIȚĂ
Corpuri și natură" — o temă noua la clasa a

Foto : GR.

Diriginta clasei a IX-a 1, profesoara Dumitru 
Minodora, e hotărîtă să-și cunoască îndeaproape 
elevii, ceea ce nu e totdeauna ușor, presupune 
răbdare, dublată de eforturi îndelungate și nu în
găduie „planificări“ (azi îl cunosc pe „X", mîine 
îl cunosc pe „1“). Cunoașterea, după cum măr
turisește profesoara Dumitru Minodora, presupu
ne atenție, receptivitate și 
„copiii“ o capătă în timp : 
mult.

Cunoscîndu-ți elevii, ne , 
poți forma mai ușor o opinie colectivă a clasei, 
nu te mai afli singur in fața cazurilor refractare 
și ajungi să le influențezi.

— Iar cît privește părinții ? — întrebăm noi.
— Să ne ajute, să nu ne refuze, să ne înțe

leagă...
— ...pentru că altminteri, îngăduiți-mi vă rog 

să-i avertizez, îi vom lăsa corigenți... la colabora
rea cu școala.

Profesoara de latină Fodor Vasilichi, diriginta 
clasei a X-a B, finind seama de specificul cla
sei sale, „umaniști unu’și-unu'“ își propune să-i 
ajute să-și descopere adevăratele aptitudini și în
clinații profesionale, 
culturală complexă, 
fund al dictonului: 
mus“ (Nu pentru j 
țăm!)

convingerea pe care 
că-i iubești foarte

spune în continuare,

, să-i solicite la o formare 
să le amintească sensul pro- 
„non scholae sed vitae disci- 
școală, ci pentru viață învă-

★

însă, angajamentul : LiceulSă nu ne uităm, __ , a ,
„Mihai Viteazu" sărbătorește anul acesta 100 de 
ani de existență. Foștii elevi sînt rugați să nu 
uite aniversarea și, pînă atunci, în timpul lor 
liber,o dată, într-o lună, ori o dată într-un an, să 
dea curs invitației lansată de profesorul Emil 
Stoica și să vină în mijlocul colegilor lor mai ti
neri cu 10—20—30 și chiar 40 de ani... Va fi un 
mic semn, cum spune profesorul emerit Ion Vicol, 
de veșnică și reînnoită tinerețe.
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Anul acesta, adunările generale 

U.T.C. pentru dări de seamă și 
alegeri au loc după un important 
eveniment în viața patriei noa
stre : Congresul al IX-lea al 
P.C.R., care a stabilit liniile di
rectoare ale dezvoltării viitoare 
a României Socialiste și a pus 
în fața întregului nostru popor, 
a tineretului, sarcini deosebit de 
importante.

Cunoașterea acestor importante 
documente de către toți tinerii din 
fabrică, stă în centrul atenției 
noastre. Chiar în timpul desfășu
rării lucrărilor Congresului am 
organizat împreună cu tinerii vi
zionări colective la televizor. Au 
fost organizate apoi adunări ge
nerale U.T.C deschise în care ti
nerii au dezbătut îndatoririle ce 
le revin din sarcinile trasate de 
Congres. In mod deosebit s-a 
pus accentul pe sarcinile care 
stau în fața industriei construc
toare de mașini și, bineînțeles, 
s-a insistat asupra sarcinilor ce 
revin fabricii noastre.

Ne-am gîndit însă că pentru 
cunoașterea politicii interne și 
externe a partidului nostru, a 
Documentelor Congresului nu 
este suficient numai ceea ce am 
făcut. Cu sprijinul comitetului 
orășenesc U.T.C., la teatrul din 
localitate a fost organizat un 
concurs „Cine știe, răspunde“ pe 
tema „Realizările poporului 
nostru sub conducerea parti
dului“. Materialul bibliografic 
l-au constituit în primul rînd Do-

cumentele Congresului al IX-lea. 
La numai o săptămână, la clubul 
uzinei, comitetul U.T.C. a or
ganizat o foarte interesantă că
lătorie imaginară pe harta pa
triei. In fața unei hărți indus
triale a României, un profesor 
de socialism științific a vorbit 
tinerilor despre politica partidu
lui nostru de continuă industri
alizare socialistă a țării, de dez
voltare economică armonioasă 
a tuturor regiunilor țării. Tinerii 
au „poposit“ în regiunile: Iași, 
Bacău, Galați, Dobrogea, au 
făcut cunoștință cu obiectivele 
industriale date în folosință, au 
fost informați despre cele care 
vor fi construite în anii cin
cinalului. Ținînd seama de im
portanța istorică a Documentelor 
Congresului al IX-lea, vom con
tinua studierea lor în cadrul 
învățămîntului politic U.T.C. 
Ca și în alți ani, ne-am gîndit să 
organizăm și de data aceasta o 
seamă de activități care să-i 
ajute pe tineri să aprofundeze 
cunoștințele acumulate în cercul 
politic cum sînt: întîlniri cu 
activiști de partid, cu specialiștii 
fabricii noastre, vizionări ale 
Muzeului de istorie din orașul 
Bîrlad, excursii etc.

Munca de educație comunistă 
a tineretului este însă mult mai 
vastă. In desfășurarea ei trebuie 
să avem în vedere problemele 
specifice vîrstei tinerilor, pre
ocupările lor. In această direcție 
am acumulat de pe acum o 
oarecare experiență. Nu de mult, 
cu sprijinul conducerii fabri
cii, am organizat o întîlnire 
cu cei mai tineri muncitori, ab
solvenții din anul acesta ai școlii 
profesionale. La această întîl
nire au participat tovarășii din 
conducerea uzinei, secretari ai 
organizațiilor de partid, ingi
neri, muncitori vîrstnici și tineri. 
Cei mai vîrstnici au vorbit de 
ziua cînd au devenit calfe, de 
primul contact cu patronul, cu 
viața de ucenic. Cei mai tineri, 
despre ce au reușit să realizeze 
într-un timp relativ scurt — doi- 
trei ani de cînd au absolvit 
școala.

Dezbaterile despre comporta
rea tinerilor în muncă, în fami
lie, în societate au intrat de a- 
semenea în firescul muncii noas
tre și la ele tinerii participă cu 
plăcere și interes. Aș evidenția 
dezbaterea despre „Cum 
ne comportăm in familie,

societate“. Referatul a amintit 
numele soților Flavia și V osile 
Cosma, Aurica și Constantin 
Nuțu, care lucrează în fabrica 
noastră, a căror viață și compor
tare constituie intr-adevăr un 
exemplu pentru mulți tineri. S-a 
vorbit însă mai îndelung despre 
unele atitudini necorespunzătoare 
ale unor tineri ca E. Mihăilescu, 
S. Lucian, A. Ioana și alții.

Consultările largi cu tinerii 
au dus 
simțitoare a conținutului edu
cativ al 
generale, al conferințelor din 
cadrul serilor distractive. „Chipul 
moral al tînărului muncitor“, 
„Tinerețe, visuri îndrăznețe“ și 
altele sînt doar cîteva din pro
punerile tinerilor, cărora noi 
le-am dat viață. Poemul muzical 
literar „Partidul iubit“, pregătit

la îmbunătățirea

adunărilor noastre

de brigada artistică de agitație 
a secției rectificatoare, întilnirea 
cu tovarășul Gheorghe Ureche, ju
rist consult care a vorbit des
pre Constituția Republicii Socia
liste România, au fost organi
zate tot în urma unor propuneri 
ale tinerilor care au participat 
totodată activ la realizarea lor.

Acesta este succint, tabloul nu 
numai a ceea Ce s-a făcut dar și 
a ceea ce continuăm să organi
zăm in această perioadă de pre
gătire a adunărilor generale.

ION GRIGORAȘ 
secretar al comitetului U.T.C. 
de la Fabrica de rulmenți 

Bîrlad

COSTICÄ BURSUCEANU 
membru în comitetul U.T.C.

Contribuția noastră
Ca de obicei, perioada dinain

tea alegerilor marchează o etapă 
de intensificare a muncii de or
ganizație pe planuri multiple. Și 
nu pentru că în alte perioade fa
cem mai puține lucruri, ci pen
tru că la acest eveniment fiecare 
utecist vrea să se prezinte cu cît 
mai multe realizări, atît în mun
ca de zi cu zi în cadrul coope
rativei agricole, cît și în activita
tea obștească, cultural-educativă 
etc.

Paralel cu munca de- mobiliza
re a tinerilor la încheierea cu 
succes a tuturor lucrărilor din 
campania agricolă de tdamnă, 
noi continuăm să ne preoclcpăm 
îndeaproape de intensificarea ac
tivităților de educare politică a 
tuturor tinerilor. Am stabilit 
ciclu de conferințe pe care 
vom prezenta în continuare 
sprijinul cadrelor didactice

inginerești din comună. In ace
lași timp, răspunzînd invitației 
noastre, activiști de partid și de 
stat vor vorbi tinerilor despre 
Documentele Congresului parti
dului, despre sarcinile pe care 
partidul le-a pus în fața agricul
turii noastre socialiste, despre 
modul în care tinerii pot contri
bui la îndeplinirea acestora. 
Dezvoltarea economică, social- 
culturală a patriei noastre socia
liste constituie subiectul mai 
multor simpozioane pe care le 
vom organiza în această perioa
dă și la pregătirea cărora vom 
atrage un număr cît mai mare 
de tineri.

TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Viet
nam, Nguyen Duy Trinh, a 
transmis o telegramă de mul
țumire tovarășului Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România, pentru felicitări
le și urările adresate cu prile
jul celei de-a XX-a aniversări 
a proclamării Republicii De
mocrate Vietnam.

SOSIREA AMBASADORU
LUI CAMBODGIEI ÎN 

REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

La 21 septembrie a.c. a so
sit în Capitală, Measketh Cai- 
merom, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar 
Cambodgiei în Republica 
eialistă România.

La sosire, a fost salutat 
Gheorghe Luca, director 
Îunct al Protocolului din Mi- 
listerul Afacerilor Externe.

al 
So-

de 
ad- Sala de comandă a laminorului de tablă groasă a Combinatului siderurgic,, Gheorghe Gheor-

ghiu-Dej“ din G alati

ANII DE IW/' 
UCENICIE O

Criteriul esențial PRIMELE
ANGAJAMENTE

ȘTEFAN CHIRIȘAN 
secretarul organizației U.T.C. a 
cooperativei agricole de producție 

din comuna Apahida, 
regiunea Cluj

In timpul probei de 5 000 m disputată recent in cadrul „Cupei 
Agriculturii'1 pe stadionul G.F.R. Roșiori

Foto: S. SPIREA

Scintela 
tineretului

PE SCURT • PE
• în cadrul turneu

lui masculin de bas
chet ai armatelor pri
etene, care se desfă
șoară la Sofia, echipa 
României a învins cu 
71—69 (38—34) selec
ționata R.P. Ungare. 
Alte rezultate : R.P. 
Chineză — R.S. Ceho
slovacă 89—79 (48— 
36) ; R.P. Bulgaria —■ 
R.D. Germană 78—63 
(35—27).

• Aseară, în turne- 
internațional de 

polo pe apă de la Bu
dapesta, pentru „Tro
fee d'Italia“, echipa 
Republicii Socialiste 
România a învins cu 
scorul de 4—3 (1—0 ; 
2—1; 1—1; 0—1) echi
pa Italiei. Ungaria a 
întrecut cu 5—0 (1—0; 
1—0. l-o ; 2-—0) echi
pa R.D. Germane. As
tăzi, echipa română 
joacă în compania se
lecționatei U.R.S.S.

ta• întoarsă de 
Buenos Aires, unde a 
cîștigat „Cupa inter
continentală de fotbal' 
echipa italiană Inter
nazionale Milano a 
susținut meciul res
tanță de campionat cu 
Atalanta. Internazio
nale a cîștigat cu sco. 
rul 1-0 (1-0) prin go
lul marcat de Mazzola.

i

SCURT „Europenele“ de tir
® După trei runde, 

în turneul internațio
nal de șah de ia 
Erevan conduc marii 
maeștri Petrosian, Kor- 
cinoi și Stein cu 
trei

stadionul Repu- 
din Capitală, e- 

franceză 
Beziers 

miercuri ultimul

de 
a sus

cite
puncte fiecare. în

runda a 4-a, campio
nul mondial Petrosian 
a remizat cu suedezul 
Stahlberg, Stein a cîș
tigat la Lieberson, iar 
Korcinoi a împărțit 
punctul cu iugoslavul 
Matanovici.

Pe 
blicii 
chipa 
rugbi 
ținut
joc din cadrul turneu
lui pe care l-a între
prins în țara noastră. 
Oaspeții au dispus 
scorul de 8-5 (3-0) 
Grivița Roșie.

în deschidere, 
tr-un meci amical,
fotbal Rapid a învins 
cu 2-1 (1-0) pe Pro
gresul prin punctele 
marcate de Neagu și 
Dinu (din 11 m). Pen
tru Progresul a înscris 
Dinulescu.

cu 
de

în- 
de

Ieri la poligonul Tunari, în 
penultima zi a campionatelor eu
ropene de tir s-a desfășurat pro
ba de armă liberă calibru redus 
3 x 30 focuri (senioare).

Titlul de campioană a revenit 
sportivei sovietice Tatiana Riabin- 
skaia cu 857 puncte. ~ 
a cîștigat U.R.S.S.

Astăzi cu începere 
9,00 au loc ultimele 
campionatelor : armă 
poziții (60 focuri) și pistol calibru 
mare (60 focuri).

Pe echipe

de la ora 
probe ale 

standard 3

(Agerpres)

Vizitele 
delegației 

guvernamentale 
a R. P. Chineze

Delegația guvernamentali & 
Republicii Populare Chineze în 
frunte cu Cean Lin-ci, mini
strul industriei cărbunelui, 
care ne vizitează țara cu pri
lejul deschiderii la Bucu
rești a Expoziției con
strucției economice a R. P, 
Chineze a făcut miercuri dimi
neața o vizită ministrului mi
nelor, Bujor Almășan. în con
tinuare, membrii delegației au 
vizitat Uzinele de mașini-u- 
nelte și agregate București. La 
intrarea în uzină delegația ft 
fost întâmpinată de Virgil Ac- 
tarian, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini, de re
prezentanți ai conducerii între
prinderii.

în cursul după-amiezii dele
gația guvernamentală chineză 
însoțită de Nicolae Ionescu ad
junct al ministrului petrolului, 
a vizitat cartiere noi, edifi
cii social-culturale și monu
mente din Capitală.

Oaspeții chinezi au făcut de 
asemenea, o vizită președinte
lui Camerei de Comerț a Re* 
publicii Socialiste România, 
Victor Ionescu.

Seara, președintele Camerei 
de Comerț a oferit o masă la 
restaurantul Pădurea Băneasa 
în cinstea delegației guverna
mentale a Republicii Populare 
Chineze.

Informații
• Miercuri s-a deschis în 

localul Facultății de drept din 
București o consfătuire orga
nizată de Ministerul învăță
mîntului, pentru a analiza 
modalitățile de perfecționare 
a învățămîntului de chimie 
îh universități și institutele 
politehnice.

La consfătuire, participă, pe 
lingă membri ai corpului di
dactic de specialitate, cerce
tători din institutele Acade
miei și departamentale, repre
zentanți ai unor ministere in
dustriale.

• Miercuri au continuat la Ma
maia lucrările celui de al XH-lea 
Congres al Confederației interna
ționale de pescuit sportiv.

în cursul dimineții, participan- 
ții la Congres au discutat și a- 
probat raportul financiar pe 
1964—1965, precum și bugetul 
pe anul viitor. Pe agenda de lu
cru a congresului au figurat în 
continuare probleme organizato
rice privind activitatea unor co
misii ale Confederației.

• Nona Gaprindaș. 
vili a pierdut cea de-a 
doua partidă a meciu
lui pentru titlul mon
dial feminin de șah pe 
care-1 susține la Riga 
cu șalanjer.a sa, Ala 
Kușnir. Jucînd cu 
piesele altte, campi
oana lumii a sacrificat 
neinspirat un nebun, 
fără a obține compen
sația sperată. Ala 
Kușnir a profitat, bi
neînțeles, de acest a- 
vantaj material, obți- 
nînd victoria. Scorul 
după două partide este 
egal: 1—1.

• Campionatele mon
diale de 
modern 
nuat la 
cea de-a 
— tirul

pentatlon 
au conti- 
Leipzig cu 
treia probă 

— cîștigată 
de englezul Phelps cu
1 066 puncte. Concu
rentul român Tomiuc 
a ocupat locul 24 —
866 puncte. Clasamen
tul individual după 3 
probe : 1—2. Novikov 
(U.R.S.S.), 
(R.P.U.) 3 000 
3. Balczo
2 929 puncte.
se află pe locul 19 cu 
2 320 puncte. Pe echi
pe conduce R.P. Unga
ră — 8 997 puncte, ur
mată de 
nă 7 681 
Germană

Torok 
puncte; 
(R.P.U.) 
Tomiuc

R.D. Germa- 
puncte, 
7 633.

R.F.

Cinematografe

în acest an adunări
le generale de dări de 
seamă și alegeri ale 
organelor U.T.C. se 
vor desfășura mai cu- 
rînd decît anul trecut. 
Aceasta vine în spriji
nul activității politico- 
educative pe care o 
desfășoară organizația 
U.T.C. din școală, aju- 
tînd-o să-și sporească 
contribuția, încă de la 
începutul anului, la 
mobilizarea elevilor la 
învățătură, la organiza
rea unor activități edu
cative cu un bogat 
conținut.

Comitetul U.T.C. al 
organizației din școala 
noastră a avut o scurtă 
consfătuire cu activul 
său, consfătuire care a 
prilejuit expunerea sar
cinilor care ne revin în 
vederea pregătirii a- 
cestui important eveni
ment în viața organiza
ției.

Firește, pe primul 
plan al pregătirilor se 
află urmărirea modului 
în care-și însușesc ele
vii cunoștințele preda
te la cursuri, scopul 
nostru fiind imprima
rea, de la început, în 
rîndul elevilor a unei 
atmosfere serioase de 
studiu. La baza aces
tei consfătuiri s-au a- 
flat concluziile desprin
se de noi, cu ajutorul 
conducerii școlii, al ca
drelor didactice asupra 
felului în care s-a des
fășurat activitatea de 
învățătură în anul tre
cut. Deși n-am avut 
un număr mare de

elevi corijenți și repe- 
tenți în anul trecut, 
ne-am propus ca în ur
mătoarele zile să avem 
discuții cu fiecare din
tre aceștia, iar la dis
cuții să participe și to
varășii diriginți sau în 
unele cazuri părinții, 
pentru a evita de la în
ceput, greutățile pe 
care le-am întîmpinat 
anul trecut. In râport 
de fiecare situație în 
parte, vom stabili a- 
cele modalități de spri
jinire a elevilor în cau
ză.

Anul acesta avem, 
față de 1964, un nu
măr mai mare de cla
se a IX-a. Este de pre
supus (dat fiind că ad
miterea elevilor s-a 
făcut pe bază de con
curs) că nivelul lor la 
învățătură este bun. 
Importantă ni se pare 
acum activitatea pe 
care trebuie s-o ducă 
organizațiile U.T.C. 
pentru închegarea a- 
cestor colective noi. Co
mitetul U.T.C. și-a 
propus să se preocupe 
îndeaproape de clase
le a IX-a și cu ajuto
rul tovarășilor profe
sori diriginți, să cunoas
că bine pe fiecare elev, 
să afle cît mai multe 
lucruri cu privire la 
posibilitățile lor de 
învățătură, la greută
țile pe care, eventual, 
ie întîmpină. Atît în a- 
ceste clase cît și în 
unele clase a X-a ur
mărim atent frecvența 
elevilor, discutăm cu 
cei care lipsesc de la

cursuri. O mare aten
ție se acordă discipli
nei. între clase există o 
adevărată întrecere 
pentru frecvență regu
lată, disciplină, păstra
rea curățeniei.

Măsuri speciale 
ne-am propus pentru 
clasele a Xl-a, Deși îi 
cunoaștem pe acești e- 
levi de 4 ani și chiar de 
mai mulți, totuși acum 
se vor bucura în mod 
special de atenția noas
tră. Este firesc. în vara 
anului 1966 ei vor ab
solvi liceul, vor intra 
în viață, își vor alege 
profesia și vor avea de 
dovedit dacă s-au pre
gătit temeinic. De a- 
ceea pregătirea lor pen
tru examenul de matu
ritate se află de pe a- 
cum în centrul activi
tății organizației U.T.C. 
în perioada premergă
toare adunărilor de a- 
legeri s-a discutat în 
colectivele claselor a 
Xl-a despre folosirea 
judicioasă a timpului 
de studiu, despre me
todele cele mai potri
vite de pregătire a lec
țiilor la zi concomitent 
cu reîmprospătarea cu
noștințelor care se cer 
la examenul de matu
ritate. Se stabilește de 
pe acum programul 
orelor săptămînale cînd 
sprijiniți de corpul 
nostru profesoral, e- 
levii dintr-a Xl-a, 
vor primi ajutorul 
necesar. Pînă atunci 
la stația de radioam
plificare, la gazetele de 
perete sînt popularizați

elevii fruntași la învă
țătură, metodele lor 
de studiu, cei care au 
obținut de pe acum 
note bune și foarte 
bune. Folosind expe
riența din anii trecuți 
avem discuții frecven
te cu elevii dintr-a 
Xl-a cu privire la a- 
legerea viitoarei Joi 
profesiuni. După adu
nările de alegeri, sin- 
tetizînd propunerile 
uteciștilor, vom stabili 
un complex de activi
tăți menite să ajute la 
orientarea profesională 
a viitorilor noștri ab
solvenți.

Un criteriu esențial 
al activității noastre în 
perioada de pregătire 
a adunărilor de alegeri 
ne-am propus să fie 
temeinicia cu care or
ganizăm fiecare acțiu
ne pentiu a-i asigura 
maximum de eficiență.

Comitetul U.T.C. a 
luat deja măsuri pen
tru pregătirea dărilor 
de seamă ; în fiecare 
organizație de clasă 
s-au format colective 
care discută cu ute- 
ciștii, notează cu a- 
tenție propunerile lor. 
Sperăm că atît perioa
da de pregătire, cît și 
adunările de dări de 
seamă și alegeri să 
contribuie la ridicarea 
întregii activități a or
ganizațiilor U.T.C. din 
școala noastră.

ELENA VOINESCU 
secretara comitetului 
U.T.C., Liceul nr. 32 

București

• Am trecut în clasa 
a IX-a și-mi dau seama 
că în viața mea școlară 
începe o etapă nouă în 
care îmi revin mai mul
te răspunderi. Este pri
ma clasă de liceu. M-am 
gîndit la aceste lucruri 
din ziua cînd am în
ceput anul școlar. Nu 
numai că m-am gîndit 
dar mi-am și stabilit un 
program de muncă zil
nic ; după orele de clasă 
voi consacra cel puțin 
3-4 ore învățăturii.

ELENA BADEA’
Liceul Șlătioarele 

Pitești

• Darul pe care parti
dul și statul nostru ni 
l-a făcut Ia 15 septem
brie — manualele gra
tuite — mi-a umplut 
inima de bucurie. Dar 
mi-a arătat o dată în 
plus ce îndatoriri îmi 
revin.

Deocamdată sarcina 
mea este să învăț. Și să 
învăț bine. De aceia din 
prima zi am început să 
muncesc cu seriozitate. 
Sînt în clasa a X-a. 
Avem obiecte interesan
te, ne vom însuși cu
noștințe de care vom 
avea mare nevoie în 
viitor.

în scrisorile viitoare 
vă voi transmite pri
mele rezultate.

CHIȚOIU IONEL 
Liceul Făurei

Recolta în hambare, 
sămînta sub brazdă!

(Urmare din pag. 1)

tare. Lucrarea trebuie urgentată, mai ales pe cele 10 500 de hec
tare care urmează să fie pregătite pentru însămînțările de toamnă. 
Este bine ca unitățile rămase în urmă să folosească experiența ță
ranilor cooperatori din Uliești. Aici toate brigăzile lucrează gru
pate pe aceeași solă. Munca este organizată în două schimburi: 
ziua se culeg știuleții, iar noaptea se taie și se transportă cocenii, 
în felul acesta se urgentează eliberatul suprafețelor care urmează 
să fie pregătite pentru griu. Recomandăm, de asemenea, organi
zațiilor U.T.C. experiența uteciștilor din Mogoșani, pentru a asi
gura contribuția mai activă a tineretului la încadrarea în timpul 
optim & lucrărilor „la zi“ : recoltarea porumbului, însămînțările.

UN CARTOF, DOI CARTOFI ru
lează la Patria (completare LEC
ȚIE IN INFINIT) orele : 9,30 -, 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 -, 21 ; 
Bucegi, orele 10 ; 12,15 ; 15 ; 
18,15 ; 20,30 (completare LECȚIE 
1N INFINIT) ; Floreasca (comple
tare COMORILE ORAȘULUI SCU
FUNDAT) orele 10; 12; 14; 16;
18.15 ; 20,30 ; Feroviar orele : 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 
(completare LECȚIE 1N INFINIT) ; 
Capitol orele : 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 ; (completare
LECȚIE IN INFINIT).

RUNDA 6 — SUITĂ BĂNĂȚEA
NĂ, rulează la Republica orele 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 ; Bucu
rești orele : 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16,30; ; 18,45 ; 21 ; Excelsior orele :
9.45 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; 
Modern orele ; 10,30 ; 12,45 ; 15 ;
17.30 ; 20.

CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE — ȘTIAȚI CĂ... rulează la 
Luceafărul orele : 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21 ; Festival orele 8,45 ;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21;
Tomis orele : 9,30 ; 12 ; 14,30 ;
17 ; 20 ; Meldtìia orele : 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; Flamura
orele 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.

ROȘU ȘI NEGRU, ambele serii 
rulează la Carpati orele: 10 ; 16 ; 
19,30.

CAPORALUL ȘI CEILALȚI — 
SPORT nr. 4/1965 rulează la Vic
toria orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18 ; 21.

TOLBA CU AMINTIRI — com
pletare UNDE NU-I CAP rulează la 
Central orele 10 , 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.

HOȚUL DE PIERSICI F—• Com-

pletare FATA DE PE SOMEȘ ru
lează la Lumina orele : 10 ; 12,30'|
15.30 ; 18 ; 20,30.

MARȘUL ASUPRA ROMEI — 
PRIETENUL MEU MAX, rulează la 
Union orele : 15,30 ; 18 ; 20,30.

CRONICA UNUI BUFON — 
CINE ăINT EI? rulează la Doina 
orele : 11,30 i 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30. Program pentru copii ora 
10.

CERUL ȘI MOCIRLA — DILI
GENTA, rulează la Timpuri noi, 
orele : 10—21 în continuare.

DANSUL ETERN — DUȘMANUL 
INIMII, rulează lă Giulești orele î 
16 ; 18,15 ; 20,30.

STRIGĂTUL rulează la Cultural 
orele : 16 ; 18,15 ; 20,30.

CARAMBOL —- BĂȘTINAȘUL — 
rulează la înfrățirea între popoare 
orele : 10,30 ; 15,45 , 18 ; 20,15 ;, 
(dum. ora 11,30).

BANDA — SIMETRIE rulează la 
Dacia orele : 9,45, continuare 16,15;
18.30 ; 20,45 ; Ferentari orele 16 ; 
18,15 ; 20,30 ; (dum. 10,30, comple
tare APA VIE) ; Cotroceni orele t
16 ; 18,15; 20,30 ; (completare
GUST BUN... ȘI BUN GUST).

PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR — MIINE ÎNCEPE AZI ni-: 
lează la Buzești orele : 10 ; 14 ;
17 ; 20 : (dum. ora 10 ;) Arta
orele : 11 ; 14 ; 17 ; 20.

EVADATUL — cinemascop — 
Completare NU BEM NICIODATĂ 
MUZEUL CORNEL MEDREA, ru
lează la Cosmos orele : 16 ; 18 ; 
20 ; LALEAUA NEAGRĂ cinema- 
scop rulează la Crîngași orele: 
16 ;' 18,15 ; 20,30 ; Munca orele :
10,30; 14; 16,15; 18,30; 21 ; (com
pletare SIMETRIE).

Pâmînturi ale nimănui ?

E ușor să demonstrezi cind fi-al Însușit bine lecția

(Urmare din pag. D 

spector de formalități — tere
nuri. Cum își fac acești ins
pectori datoria? Aflăm, între 
altele, dintr-o decizie recentă 
a Direcției generale foraj-ex
tracție că, din păcate, nu și-o 
prea fac. Documentațiile în
tocmite și înaintate spre avi
zare forurilor tutelare conțin 
greșeli, denotă superficialitate. 
Și de aici neregulile de pe par
curs. Nu e mai puțin adevărat 
că, în unele cazuri, nici con
ducerile întreprinderilor nu le 
acordă sprijinul de care ar a- 
vea nevoie.

După terminarea lucrărilor 
de foraj — îndeosebi la cele 
de prospecțiuni geologice și 
geofizice — terenul e redat 
agriculturii. Legea prevede ca 
la înapoiere el să fie bun 
pentru a fi cultivat. Știm cum 
arată un teren după ce turla 
sondei a fost demontată și 
transportată în altă parte. Ră- 
mîn picioarele de beton pe 
care a fost sprijinită, rămîn 
batalele în care au fost depo
zitate noroaiele de foraj (care 
conțin substanțe toxice pentru 
culturi) și care nu se usucă 
decît după cîțiva ani, rămîn 
drumurile de schelă... Iată și 
de data aceasta cîteva exemple 
din multe altele. în comuna 
Vîlcele, regiunea Argeș, uri 
islaz de 70 de hectare, deși în 
registrele sfaturilor populare 
raional și regional mai figu
rează ca aparținind comunei, 
practic nu mai poate fi folosit. 
Iar la Poiana Lacului au fost 
făcute de curînd forme pentru 
reintrarea în circuitul agricol 
a opt hectare de teren arabil; 
trei din ele însă nu mai pot fi 
folosite din cauza fundațiilor

de beton și a vîlcelelor în care 
mustesc noroaie de sondă.

Pînă nu de mult se credea 
— și pe alocuri se mai crede 
și acum — că nu se poate face 
mai nimic pentru redarea te
renurilor în bune condiții 
agriculturii. Noroiul din bata
le, de pildă, trebuia lăsat 
cîțiva ani ca să se usuce de 
la sine. Și abia după aceea 
pămîntul era nivelat cu bul
dozerele, dacă între timp 
chestiunea nu era dată cu totul 
uitării. S-a constatat că lucra
rea poate fi grăbită prin intro
ducerea noroaielor în puțul 
sondei — o soluție eficace și 
deloc costisitoare, dar s-au gă
sit „specialiști“ care, ca să-și 
justifice comoditatea, cred, 
și mai ales îi fac pe alții s-o 
creadă, că noroaiele ar putea, 
introduse în puțul sondei, să 
infecteze pînzele freatice ce 
alimentează puțurile de apă 
potabilă din împrejurimi. Se 
pune întrebarea : de ce nu le-a 
infectat cît timp a fost săpată 
sonda ?

în ștergerea urmelor lăsate 
la forarea sondelor sînt în 
primul rînd interesați dețină
torii terenurilor. împreună cu 
petroliștii, care au această da
torie, ei trebuie să găsească, 
în fiecare caz în parte, soluția 
cea mai potrivită. Țăranii cu 
loturi individuale și cooperati
vele agricole de producție nu 
au mijloace să sfărîme picioa
rele de beton masiv ale sondei 
și să elibereze locul de ele, 
întreprinderile petroliere însă 
da. în plus, sfărîmăturile pot 
fi folosite la temeliile cons
trucțiilor, cum ar fi grajdurile, 
căminele culturale sau digu- 
rile.Poate să nu fie nevoie de

ele în acel moment. Dar una e 
să-ți știi locul ocupat cu 
stânci nefolositoare, și alta cu 
grămezi de material de cons
trucții. Problema se pune în
tr-un fel asemănător și cu 
drumurile de schelă abando
nate. Să recunoaștem că scoa
terea pietrelor de pe un drum 
bătut luni în șir de șenilele 
tractoarelor e o treabă destul 
de grea și de costisitoare. N-ar 
fi mai bine ca sfaturile popu
lare comunale și raionale să 
studieze — acolo unde e cazul 
și asemenea cazuri sînt — posi
bilitățile folosirii acestor dru
muri în gospodărirea comu
nală ? în ultimul timp s-au 
făcut unele propuneri deosebit 
de interesante și utile în acest 
scop. încă în anul trecut Co
mitetul executiv al Sfatului, 
popular al regiunii Bacău a 
inițiat o discuție cu reprezen
tanții întreprinderilor petrolie
re (și nu numai petroliere) din 
localitate. S-a stabilit cu acest 
prilej ca întreprinderile de 
foraj Moinești și Tecuci să for
meze brigăzi speciale de re- 
amenajare a terenurilor petro
liere redevenite disponibile 
pentru culturile agricole. în 
prezent, o asemenea brigadă 
lucrează cu bune rezultate în 
raionul Adjud. O minută în
cheiată recent între trustul de 
foraj Moinești și sfatul popu
lar regional cuprinde o altă 
măsură la fel de importantă : 
înaintea începerii lucrărilor de 
foraj, stratul de teren fertil să 
fie decapat și depozitat, iar la 
terminarea forajului, după ni
velarea și curățirea terenului, 
să fie împrăștiat din nou. în 
momentul de față procedeul 
e aplicat de IC H Bistrița aval

care a redat astfel în circuitul 
agricol circa 20 de hectare de 
pămînt fertil.

E aici și o chestiune de etică 
cetățenească. Pe alocuri, în 
timpul ploilor, drumurile de 
schelă se înmoaie, devenind 
impracticabile. Și atunci se 
circulă cu tractoarele, cu au
tocamioanele încărcate pe ală
turi, prin semănături ori prin 
livadă. Nimeni nu spune că 
șoferii o fac din plăcere : în
cărcătura trebuie să ajungă la 
timp la sonde, altfel lucrările 
nu pot continua. Dar pentru a 
se evita stricăciunile sînt de a- 
juns. uneori cîțiva metri cubi de 
pietriș. Același lucru cu privi
re la depășirea suprafețelor 
careurilor sondelor. Un batal 
pentru noroaiele de foraj poate 
fi mai mare sau mai mic. Iar 
dacă sondorii lucrează cu grijă 
pot limita la numai cîțiva me
tri dincolo de marginile bata
lelor raza pămîntului acoperit 
de spilunguri, de uleiuri și de 
țiței.

Organizațiile U.T.C. au un 
rol hotărîtor în .educarea tine
rilor petroliști. Respectarea 
bunurilor obștești și a muncii 
altora e în ultimă instanță o 
dovadă de civilizație și de 
cultură.

„în ce ne privește — ne-a 
spus tov. ing. N. Popescu, ad
junctul șefului secției fond 
funciar și organizarea terito
riului din Consiliul Superior 
al Agriculturii — vom căuta 
ca, împreună cu Ministerul 
Petrolului, să găsim cele mai 
potrivite procedee pentru pro
tejarea și refertilizarea terenu
rilor pe care un anumit timp 
s-au desfășurat lucrări de fo
raj sau extracție".

I
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încetarea ostilităților

Sesiunea O.N.U.
A doua zi a lucrări

lor celei de-a 20-a se
siuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a fost 
consacrată unor pro
bleme organizatorice, 
caracteristice fiecărui 
început de sesiune, tn 
cursul ședinței de di
mineață a avut loc ale
gerea membrilor Bi
roului Adunării Gene
rale.

In deschiderea ședinței, pre
ședintele Adunării Generale, 
Amintore Fanfani, a informat 
pe participanți despre acordul 
de încetare a focului între In
dia și Pakistan realizat în 
cursul întrunirii Consiliului 
de Securitate din noaptea pre
cedentă.

In continuare au fost aleși 
cei șapte președinți ai comi
tetelor : Karoly Csatorday 
(Ungaria), pentru Comitetul 
politic; Carlet Auguste (Haiti) 
pentru Comitetul politic spe
cial; Pierre Attilio Forthom- 
me (Belgia) pentru Comitetul 
economic și financiar; Fran
cisco Cuevas Cancino (Mexic) 
Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale; 
Majid Rahneima (Iran), pen
tru Comitetul de tutelă ; Nejib 
Bouziri (Tunisia), pentru Co
mitetul administrativ și bu
getar ;
(R.A.U.) 
ridic.

Luînd 
propune 
leț Auguste în funcția de pre
ședinte al Comitetului politic 
special, Mihail Hașeganu, re
prezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România 
s-a folosit de acest prilej pen
tru a felicita pe ministrul afa
cerilor externe al Italiei, cu 
prilejul alegerii sale în 
funcția de președinte al celei 
de-a 20-a sesiuni a Adunării 
Generale. El a urat noului 
președinte succese în îndepli
nirea sarcinii de mare impor
tanță care îi revine. Delegatul 
român Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, a sprijinit candidatura 
lui Cuevas Cancino, subliniind 
calitățile acestui om politic.-•-

Abdullah El-Erian 
pentru Comitetul ju-

cuvîntul pentru a 
candidatura lui Car-

încheierea lucrărilor
COMITETULUI 0. N. U.

PENTRU CONSTRUCȚII
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

La 20 septembrie a.c. s-au în
cheiat la New York lucrările ce
lei de-a treia sesiuni a Comitetu
lui O.N.U. pentru locuințe, con
strucții și sistematizare.

Luînd cuvîntul în ședința de 
închidere a lucrărilor, reprezen
tantul român, arhitect Alexandru 
Budișteanu, a scos în evidență 
importanța lucrărilor Comitetului 
în găsirea posibilităților în fiecare 
țară pentru abordarea și solu
ționarea problemelor care se pun 
în domeniul locuințelor, construc
țiilor și sistematizării, arătînd că 
acestea pot și trebuie să fie re
zolvate din inițiativa guvernelor, 
prin utilizarea, în primul rînd, a 
resurselor interne materiale și u- 
mane.

Reprezentantul român a fost 
ales expert în grupul restrins de 
consultanți în problemele de siste
matizare teritorială.
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Sosirea

Oklnawa, mica in- 
ralfi din partea de 
aud a arhipelagului 
nipon, este acum 
bine cunoscută. Ca 
și in cazul Hiroși- 
mei, faima Okina
wei se datorește a- 
mericanilor. La Hi- 
roșima au fost arun
cate bombe atomice, 
în Insulă au fost nu
mai depozitate. Deo
sebirea este doar 
cantitativă șl se re
feră la timp. Japo
nezii sint conștienți 
de aceasta. De aici 
acțiunile lor îndrep
tate împotriva bazei 
militare americane 
din insulă.

între India
NEW YORK 22 (Agerpres). 

— In urma rezoluției din 20 
septembrie a Consiliului de 
Securitate, care cere Indiei și 
Pakistanului să înceteze osti
litățile pînă la data de 22 sep
tembrie, ora 7,00 G.M.T., pri
mul ministru al Indiei, Lai 
Bahadur Shastri, a adresat 
marți un mesaj secretarului 
general al O.N.U., U Thant. 
în care declară că este dispus 
să dea ordin pentru încetarea 
focului și să pună capăt ostili
tăților imediat ce va fi infor
mat că și Pakistanul este de 
acord să facă același lucru.

In ședința din noaptea de 
marți spre miercuri a Consi
liului de Securitate al O.N.U.. 
ministrul afacerilor externe 
al Pakistanului, Zulf-ikar Aii 
Bhutto, a dat citire unei de
clarații a guvernului său în 
care se spune că deși rezolu
ția din 20 septembrie nu este 
satisfăcătoare, trupele pakista
neze vor înceta ostilitățile,

și Pakistan 
dacă trupele indiene vor face 
la fel. Totodată, el a declarat 
că Pakistanul va părăsi Nați
unile Unite dacă Consiliul de 
Securitate nu va găsi o soluție 
problemei statutului Cașmi- 
rului.

Consiliul de Securitate a că
zut de acord asupra unei pre
lungiri cu 15 ore a termenului 
fixat inițial pentru încetarea 
focului și a cerut guvernelor 
în cauză să pună în practică 
acordul lor față de recoman
darea în acest sens, cît mai cu- 
rînd cu putință și în orice caz 
nu mai tîrziu de 22 septembrie, 
ora 22,00 G.M.T.

★

RAWALPINDI 22 (Agerpres). 
Postul de radio pakistanez a 
anunță că președintele Ayub 
Khan a dat ordin armatei pakis
taneze să înceteze luptele cu 
India începînd de miercuri ora 
22 G.M.T.

*

Dezbaterile
din parlamentul

DELHI 22 (Agerpres). — Vor
bind în Parlamentul indian, pri
mul miniștrii L. B. Shastri a 
anunțat că s-a dat ordin coman
danților indieni să înceteze focul 
miercuri la ora 22 G.M.T.

grec
leri seara, au început dezbate

rile din parlamentul grec, pe 
marginea declarației guverna
mentale a primului ministru Ste
phanopoulos și a cererii sale de 
învestitură.

Dezbaterile au dat naștere 
chiar de la început la numeroa
se incidente între deputății Uniu
nii de centru, credincioși lui Pa- 
pandreu, pe de-o parte, și depu
tății desprinși din acest partid 
și cei ai dreptei, pe de altă par
te. S-au produs ciocniri care cu 
greu au putut să fie oprite. In 
tot timpul expunerii declarației 
guvernamentale, în sală a dom
nit o atmosferă de agitație și tu
mult.

Noi alegeri
LONDRA 22 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la 

Londra, sir Martin Redmay- 
ne, fost membru marcant din 
partea Partidului conservator 
al Parlamentului britanic, își 
exprimă părerea că guvernul 
laburist ar putea să organi
zeze la 28 octombrie, anul a- 
cesta, noi alegeri generale, 
menite a-i spori majoritatea 
pe care o deține în Camera 
Comunelor

Declarația lui Redmayne a 
fost primită cu deosebit inte
res de cercurile politice din 
Londra. Acestea, în absența

R. D. VIETNAM. — Rămăși
țele celui de-al 500-lea a- 
vion american doborit de ar
mata populară vietnameză. 
Avionul a fost doborit în 

districtul Thank Chong

(Agerpres) — La 
22 septembrie a sosit la Sofia, 
I. B. Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia care la invitația Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia și a C.C. al P.C. Bulgar, 
va face o vizită oficială în R. P. 
Bulgaria.

La gara din Sofia, președinte
le Tito a fost întîmpinat de 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
ghi Traikov, președintele Prezi
diului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria și de alți conducători 
de partid și de stat bulgari, oa
meni de știință, cultură și artă, 
precum și de numeroși locuitori 
ai Sofiei.

Salutîndu-1 pe Iosip Broz Tito 
și pe celelalte persoane care îl 
însoțesc în vizita în R. P. Bulga
ria, Todor Jivkov a arătat că a- 
ceastă vizită constituie o expre
sie a sentimentelor prietenești 
dintre poporul bulgar și iugoslav.

în cuvîntul de răspuns, I. B. 
Tito, a arătat că vizita în Bul
garia este un rezultat al dezvol
tării relațiilor și a întăririi cola
borării dintre cele două țări.

PESCURT
Acțiuni

alt patrioților
sud-victnamczi

In cursul zilei de miercuri, 
forțele patriotice sud-vietna- 
meze au întreprins noi acțiuni 
în delta fluviului Mekong și 
în diferite districte din sudul 
țării. Se menționează, între 
altele, atacuri ale patrioților 
în provincia Dinh Tuong, la 
30 km sud-vest de Saigon. 
Lupte au avut loc, de aseme
nea, și în diferite puncte din 
regiunea platourilor înalte, în 
partea centrală a Vietnamului 
de sud.

La Da Nang, unde este am
plasată cea mai mare bază 
militară aeriană americană a 
avut Ioc o puternică demon
strație. 300 de persoane, în 
majoritate femei, au parcurs 
străzile orașului purțînd pan
carte cu lozinci anti americane.

• La Tokio continuă lucrările 
celei de-a 9-a sesiuni ordinare a 
Conferinței generale a Agenției 
internaționale pentru energia a- 
tomică (A.I.E.A.). In ședința de 
ieri, șeful delegației sovietice, 
A. M. Petrosianț, președintele 
Comitetului de stat pentru folo
sirea energiei atomice al U.R.S.S., 
a propus conferinței, spre apro
bare, o rezoluție cu privire la 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare. Autorii acestei rezoluții 
sînt Bielorusia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Iugoslavia Polo
nia, România, R.A.U., Ucraina, 
Ungaria și U.R.S.S.

• Pavilionului Republicii Socia
liste România din cadrul Tîrgu- 
lui internațional de mostre din 
Damasc i s-a conferit medalia 
de aur pentru modul de prezen
tare și calitatea exponatelor.

în Anglia?
vreunui comentariu oficial, 
subliniază faptul că primul 
ministru, Harold Wilson, nu 
va ezita să profite de sporirea 
popularității înregistrate de 
laburiști în rîndul opiniei pu
blice britanice. Ei reamintesc, 
în acest sens, ultimul sondaj 
al opiniei publice, care dă la
buriștilor un avans de 6,5 la 
sută față de conservatori. Da
că acest avans va putea fi 
menținut pînă la sfîrșitul lunii 
viitoare, el va putea asigura 
laburiștilor, în cazul unui e- 
ventual scrutin, o majoritate 
parlamentară de 50 de locuri.

Bl

Parlamentarii congolezi s-au întrunit la Leopold- 
ville. Clădirea care găzduiește această instituție căzu
tă în dizgrație, era împresurată de militari cu arme 
automate și de polițiști echipați ca în ajunul unor 
lupte de stradă. ,,Aleșii națiunii" s-au văzut obligați 
să treacă printre cordoanele de păzitori ai ordinei 
care îi priveau suspicioși. La intrare fiecare din depu- 
tați a fost supus unei percheziții: armele trebuiau lă
sate la... garderobă.

D upă doi ani de va
canță forțată, par
lamentul congolez 
s-a întrunit într-o 
nouă componență. 
Chombe sperase să 
dispuie de o majo
ritate confortabilă 
cu ajutorul căreia

să guverneze potrivit ambițiilor 
sale. Dar speranțele s-au pulve
rizat. Chombe se găsește în fața 
unui parlament a cărui fiziono
mie politică pare imposibil de 
precizat. Apartenența Ia o gru
pare politică, jurămintele trecute 
sau promisiunile care ipotecau 
viitorul nu sînt indicii siguri ai 
atitudinii „alesului“. Premierul 
convocase în săptămîna trecută 
un congres al partidului său 
„Convenția națională congoleză“ 
(Conaco). însă numai jumătate 
din cei ce au ajuns deputați gra
ție lui Chombe au răspuns la 
apel. Furios, premierul a proferat 
amenințări la adresa celor care 
„au semnat carta partidului iar 
apoi l-au părăsit" după ce au a- 
juns deputați. Ziarul austriac 
„Die Presse“ fusese profetic. 
Scrisese încă în vară că premie
rul congolez are toate motivele 
să fie neîncrezător în parlament, 
deoarece cunoaște, din proprie 
experiență, practicile din această 
țară „unde deputății au nevoie 
stringentă de bani și în schimbul 
unei sume corespunzătoare ar 
putea da votul lor unui prim mi
nistru mai comod care să nu fie 
originar din Katanga".

Omul de încredere al lui Chom
be, Munongo, îi asigurase o ma
joritate substanțială în parlament. 
Dorința de a-și consolida pozi
țiile în vechiul său fief, l-a obli
gat totuși pe premier să-și trimi
tă colaboratorul apropiat ca gu-

vemator în Katanga și, astfel, 
postul de ministru de interne 
deținut de Munongo a devenit 
vacant. Succesorul lui Munongo 
a fost impus de către Kasavubu, 
rival declarat al lui Chombe.

Aparent, guvernul rămînea 
omogen. Nendaka, noul ministru, 
făcuse act de credință față de 
Chombe și devenise deputat în 
provincia Uele, ca reprezentant 
al partidului guvernamental. Cei 
din partea locului își amintesc 
furibundele cuvîntări ale candi-

Bomboko. Actul doi: Ia Bukavu 
s-a desfășurat fără publicitate un 
„congres al provinciilor orientale 
congoleze“. Un singur amănunt 
a devenit public după strania 
întrunire : ea a fost prezidată de 
același Nendaka. Congresul, în 
fapt, a dat fiaștere unei noi forțe 
politice, care, potrivit inițiatorului 
ei, ar dispune de jumătate din 
mandatele parlamentare ale par
tidului lui Chombe. Actul trei: 
cînd Chombe era plecat la Eli- 
sabethville, Nendaka a expulzat 
din Congo 18 belgieni, notorii 
pentru legăturile lor de prietenie 
cu primui-ministru.

In condițiile rivalității Chom
be—Kasavubu, gestul lui Nen
daka slăbește pozițiile lui Chom
be. S-ar putea totuși ca Nenda
ka să nu joace pînă la capăt car
tea Iui Kasavubu. Poate că pro-

n-ar mai avea în el o încredere 
sută la sută.

„Etode du Congo“ constata că 
„majoritatea parlamentară a lui 
Chombe se topește ca untul la 
soare“. Dar Chombe nu-i lipsit 
de ...frigidere. El dispune încă de 
suficiente mijloace pentru a-și 
înfrunta adversarii. (Preventiv, a 
solicitat un nou contingent de 
mercenari sud-africani pentru a 
zădărnici la nevoie o lovitură de 
stat — scria „Die Presse“). Ka.- 
savubu încearcă să fie atent, te
mător că raportul de forțe nu-i 
este totuși favorab’l. După „Jeu- 
ne Afrique“, „Kasavubu • acțio
nează e drept, cu multă pruden
ță, pentru a reduce influența lui 
Chombe, fără să intenționeze, 
însă, deocamdată, îndepărtarea 
lui definitivă de pe scena poli
tică congoleză“. Disputa rămîne

DOI COmBENfl §1...
datului la deputăție : chiar la 
adresa lui Kasavubu a utilizat 
termeni departe de a fi aleși. 
Dar amator de funcții bine re
tribuite, Nendaka s-a considerat 
nedreptățit de Chombe. Barca 
lui politică, care navighează în 
apele tulburi ale Congoului, și-a 
schimbat direcția. Kasavubu s-a 
orientat prompt. Aducîndu-1 pe 
Nendaka în guvern a lovit în 
Chombe, care s-a văzut lipsit de 
un post-cheie.

Nendaka ajuns ministru a ac
ționat într-o manieră clasică : a 
anulat „alegerile“ din mai multe 
provincii. La distanță de cîteva 
săptămîni din urnele de vot au 
fost scoase rezultate total opuse 
— fidelii lui Chombe își vedeau 
răpite mandatele de deputat. Be
neficiarii noii votări erau prie
tenii lui Nendaka din faimosul 
grup de la Binza și, în primul 
rînd. fostul ministru de externe

lectorii străini ai grupării de la 
Binza sînt disptiși să o aducă din 
nou în prim-plan. Oricum, se 
știe că la Bruxelles amicii lui 
Chombe l-au sfătuit să aplaneze 
conflictul cu Kasavubu și și-au 
exprimat neliniștea pentru des
chiderea porților în fața investi
țiilor franceze și vest-germane. 
La un banchet oferit de Camera 
de comerț belgiano-congoleză, 
Chombe a dat asigurări liniști
toare : „Noi dorim să vă avem 
lîngă noi, chiar dacă căutăm un 
ajutor suplimentar altundeva, în 
Franța, în Germania, de exem
plu". Voiajul său neplanificat la 
Bruxelles și escala „medicală" 
de la Paris nu trebuiesc puse pe 
seama firii capricioase a premie
rului. El s-a deplasat temător că 
finanța belgiană, care l-a susți
nut în momente de furtună, ar 
fi tentată să-l părăsească dacă

ÎNCĂ UNUL
deschisă : Chombe se visează 
președinte (deși evită să o afirme 
net) iar Kasavubu este hotărît 
să-i bareze drumul.

Clarificările vor mai întîrzia. 
în parlament, în zilele următoare 
se vor obține, posibil, unele 
simptome ale repartiției forțelor. 
Chombe ar dori să obțină un 
„vot de încredere" menit să-i le
galizeze prezența la conferința 
africană Ia nivel înalt de la 
Acera. In culise se vorbește și 
de o reformă constituțională pe 
care fiecare din cei doi rivali o 
concepe în detrimentul celuilalt. 
„Dat fiind că constituția (actuală) 
nu conține prevederi exacte, fie
care din ei își poate susține con
cepțiile“ —- constata tot „Die 
Presse“.

în lupta pentru putere dintre 
cei doi politicieni congolezi să 
nu-1 uităm însă pe... al treilea.

EUGENIU OBREA

E

în același timp locuitorii insu
lei, deposedați de pămînturile lor 
(44 la sută din teritoriul Okina
wei este ocupat de instalațiile mi
litare americane) duc o existență 
mizeră. Potrivit presei japoneze 
cei 900 000 japonezi care locuiesc 
aici au un nivel de trai de două 
ori mai scăzut decit cel al lo
cuitorilor din prefectura Kagos- 
hima, cea mai săracă din Japonia. 
Populația este aproape lipsită 
de asistență medicală; la circa 
3 000 locuitori revine un singur 
medic.

Atît în Okinawa cît și în res
tul Japoniei s-a dezvoltat o pu
ternică mișcare avînd drept scop 
retrocedarea insulei. Mitingurile, 
demonstrațiile și alte manifestări 
asemănătoare s-au intensificat și 
mai mult după ce instalațiile din 
insulă au început să fie folosite

Okinawei de către S.U.A., iar 
problema obținerii independenței 
insulei să fie transmisă O.N.U., 
în baza Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Totodată 
guvernului i s-a cerut să adopte 
măsuri prin care prevederile con
stituției japoneze să acționeze și 
în Okinawa, întrucît din punct 
de vedere juridic insula este to
tuși teritoriu japonez.

In această conjunctură s-a des
fășurat luni la Tokio reuniunea 
Comitetului consultativ japono- 
american pentru Okinawa. La 
reuniune s-a discutat un plan ja
ponez privind asistența economi
că acordată de Japonia acestei 
insule. Americanii s-au declarat 
de acord cu acest plan însă cu 
anumite „condiții“. Ele au fost 
formulate de generalul Watson,

Dosarul Okinawa
lementului pericol i 
se asociază senti
mentul frustării. O- 
cupația americană 
devine din ce în ce 
mai greu de supor
tat pentru japonezi, 
și mai ales pentru 
locuitorii Okinawei.

Cînd, la sfîrșitul războiului, tru
pele americane au ocupat insula, 
japonezii s-au mîngîiat cu ideea 
că prezența acestora va fi efe
meră. în 1951 însă, prin tratatul 
de pace separat de la San Fran
cisco, dominația americană este 
consființită oficial. Același lucru 
s-a făcut șl prin încheierea așa 
numitului tratat de securitate ja- 
pono-american.

Astăzi Okinawa este în întregi
mea ei o imensă bază militară, 
cea mai puternică bază america
nă din Extremul Orient. Aici sînt 
amplasate două mari aerodroa- 
me, capabile să primească orice 
fel de avioane, rampe de lansa
re pentru rachete cu rază medie 
de acțiune, depozite subterane ce 
adăpostesc bombe nucleare, nu
meroase cazărmi etc. Numărul 
militarilor americani din Okina
wa se ridică la 60 000.

pentru desfășurarea războiului 
din Vietnam. Guvernul de Ia To
kio a fost solicitat să ia poziție, 
dar premierul s-a mulțumit să 
facă o vizită în insulă, în ciuda 
protestelor populației. Oficialită
țile americane au ținut să preci
zeze că Statele Unite „nu au în 
vedere retrocedarea acestui teri
toriu Japoniei într-un viitor pre
vizibil“. Guvernul japonez n-a 
făcut decît să se resemneze de- 
clarînd că „deocamdată sînt pu
ține speranțe pentru schimbarea 
statutului Okinawei“.

Opoziția a condamnat în ter
meni aspri atitudinea cabinetu
lui lui Sato. Partidul socialist din 
Japonia, cel mai mare partid de 
opoziție din țară, a acuzat guver
nul că nu a îuat măsuri eficiente 
pentru a împiedica transformarea 
Okinawei într-o bază militară. 
Partidul socialist a cerut guver
nului să pună capăt stăpînirii

înaltul comisar al S.U.A. în Oki
nawa. Acesta a declarat că 
ponia poate acorda ajutor 
nawei cu condiția neamestecului 
în activitatea militară și în drep
turile administrative ale S. U. A. 
asupra acestui teritoriu“.

Concluzia presei japoneze este 
că recentele convorbiri de la To
kio n-au apropiat cu nimic re
zolvarea politică a problemei Oki
nawei. Dimpotrivă, poate chiar au 
îndepărtat-o. Ziarul „SANKEI 
SCHIMBUN“ scria : „Se poate 
spune că prin asentimentul lor 
(condiționat după cum am văzut, 
I. G.), Statele Unite au demon
strat intenția fermă de a nu re
troceda Japoniei drepturile admi
nistrative asupra acestei insule“.

Observatorii prevăd pentru pe
rioada imediat următoare noi ac
țiuni ale japonezilor în favoarea 
redobîndirii Okinawei.

ION D. GOIA

• în cea de-a doua zi a lucră
rilor Conferinței internaționale 
a zahărului, care se desfășoară la 
Geneva sub auspiciile O.N.U., de
legatul Franței a cerut ca locul 
Chinei la această conferință să 
fie ocupat de către reprezentan
tul R. P. Chineze si nu de cel al 
Taivanului. Mandatul reprezen
tantului Taivanului a fost conte
stat în cursul ședinței de dimi
neață și de către delegatul 
U.R.S.S.

încordare in Bolivia

După incidentele de luni 
dintre poliție și minerii de la 
minele „Catavi“ și „Siglo Ve- 
inte“, bazinul minier Llalla- 
gua, în cursul cărora au fost 
omorîte 28 de persoane, iar 
alte 85 au fost grav rănite, si
tuația din Bolivia continuă să 
rămînă încordată. în ciuda 
declarării stării de asediu, 
minerii au dat foc marți sea 
ra unui post de poliție și au 
luat ca ostateci trei polițiști-

• Ieri dimineața a avut loc la 
Paris ședința săptămînală a Con
siliului de Miniștri prezidată de 
generalul de Gaulle. La sfîrșitul 
ședinței, Alain Peyrefitte, mini
strul informațiilor, a declarat că 
guvernul francez dezminte cate
goric informația publicată de 
„New York Herald Tribune" po
trivit căreia generalul de Gaulle 
ar fi făcut cunoscut guvernului 
S.U.A. că bazele americane de 
pe teritoriul francez nu vor pu
tea fi menținute decît în cazul 
cînd vor fi plasate sub comanda 
unor generali francezi. în reali
tate, a spus ministrul informați
ilor, în cursul ultimei sale con
vorbiri de acum trei săptămîni 
cu George Ball, subsecretarul de 
stat american, „generalul de 
Gaulle a reamintit numai că 
Franța rămîne adepta reorgani
zării sistemului N.A.T.O.“.

că la 21 septembrie numeroase a- 
vioane de luptă americane au pă
truns în spațiul aerian al R.D. 
Vietnam și au bombardat și mitra
liat cartiere populate și obiective 
economice din provinciile Son La, 
Tuyen Quang, Thanh Hoa, Nghe 
An și Quang Binh, precum și ora
șul Vinh.

Omul potrivit...

• In orașul sud-african Preto
ria a sosit recent scoțianul Ro- 
bert Stewart. La sosire, el a de
clarat că „în Scoția nu-și mai poa. 
te găsi de lucru în meseria sa și 
că din 1950 a putut să profe
seze de numai 10 ori“. „Sper că 
în țara dumneavoastră meseria 
mea este căutată“, a spus el. Ste
wart este de profesie... călău.

Răspunsul tradițional

SE
trăbătînd sălile 
de clasă ale Li
ceului „Vasile 
Alecsandri" din 
Galați te impre
sionează de la 
început atmos
fera profundă de 
studiu. N-au

trecut încă 10 zile de școa
lă dar primele file din caiete 
cuprind de acum cunoștințe 
noi, răspunsurile în ore vin 
prompt iar cataloagele au în
registrat cele dinții note. Se 
învață. Este în acest climat 
de muncă și o parte din ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
care și-au propus din prima 
zi de școală să-i antreneze pe 
elevi la învățătură într-un 
ritm viu, susținut, condiție 
esențială pentru obținerea 
unor rezultate bune în acest 
an școlar.

Ce măsuri s-au luat, cum 
și-au început activitatea bi
rourile U.T.C. ale claselor, 
ce-și propun pentru etapa 
imediat următoare — iată cî
teva întrebări la care am so
licitat răspuns elevilor:

Luminița Păunescu — se
cretara U.T.C. a clasei a Xl-a 
A.

In organizația noastră a 
avut loc adunarea de dare de 
seamă și alegeri a noului bi
rou. Un prilej potrivit de a 
desprinde învățăminte din 
experiența anului trecut, de a 
stabili amănunțit cum vom 
munci în acest an școlar. Mă 
voi referi deci la măsurile 
stabilite. Mi se pare de pri-

• într-un mesaj de protest adre
sat de Misiunea de legătură a 
înaltului comandament al Armatei 
populare vietnameze către Comi
sia internațională de supraveghere 
și control din Vietnam se arată
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sos să adaug că ne așteaptă 
un an școlar mai greu decît 
cei 10 care au trecut pînă 
acum. Toți sîntern conștienți 
de acest lucru și aici își gă
sește, cred, explicația seriozi
tatea cu care se învață. Am 
avut pînă acum cîteva discu
ții în colectivul nostru : „Cum 
ne organizăm studiul indivi
dual“, „Cum conspectăm ma
terialul studiat“, „Cîte cea
suri învățăm și cum“. Dis
cuțiile s-au dovedit utile: 
s-au corectat metode de 
muncă mai puțin corespunză
toare, am atras atenția asu
pra erorii greu de reparat mai 
tîrziu de către cei care soco
tesc că „mai e destulă vre
me“ pînă la examenul de ma
turitate, propunînd ca metodă 
de muncă pregătirea pentru 
maturitate de pe acum, con
comitent cu însușirea cunoș
tințelor prevăzute pentru 
clasa a Xl-a. Răspunzînd do
rințelor majorității colegilor, 
am solicitat tovarășilor pro
fesori un ajutor concret: să 
începem consultațiile și me
ditațiile la matematică și 
limba română.

Elena Chiriac — secretara 
U.T.C. a clasei a X-a D 
reală.

Am acut de făcut față 
unei situații speciale: prin 
alegerea secției pe care vrem 
să o urmăm, clasa noastră a 
fost completată cu colegi 
noi, din liceul nostru și din 
alte licee. Deci un prim o- 
biectiv: cunoașterea tuturor

elevilor, închegarea colectivu
lui, păstrarea bunelor tradiții 
de exigență șl combativitate 
existente în fosta noastră 
clasă a lX-a. Sîntern la în
ceput dar cred că vom reuși.

Obiectiv imediat: însușirea 
temeinică a disciplinelor 
profil : 
chimia.

Victor
IX-a F.

Mi-am 
ma oară 
de admitere. Ne cunoaștem 
„bine" de 8 zile, de cînd o 
început școala. Sîntern însă 
în clasă 30 de uteciști. O ade
vărată forță. De noi depind, 
de răspunderea noastră, a tu
turor, rezultatele. Începutul 
l-am făcut: există disciplină, 
atenție în ore, o frecvență 
bună. Dar la primele lecții 
ne-am dat seama că unii Co
legi prezintă goluri în cunoș
tințele de matematică, fizică, 
franceză. Aici va interveni 
ajutorul colegial. Am început 
să ajutăm pe unii elevi să-și 
recapituleze noțiunile la aceste 
discipline pentru a putea face 
mai ușor trecerea la cunoștin
țele noi, de clasa a IX-a.

Cosma — clasa a

de
matematica, fizica

întîlnit pentru pri- 
colegii la concursul

M. V.

Recreația I Prilej de destin
dere, dar și de schimburi de 
păreri, de confruntări intre 

două ore

Elevi și eleve!

Vacanta s-a terminati Dat

Ați început un nou an școlar, de-a lungul că
ruia ziarul „Scînteia tineretului" va fi mereu 
alături de voi, va oglindi preocupările și efortu
rile voastre în drumul spre cunoștințe temeinice. 
Ziarul vă va prilejui, de asemenea, cunoașterea 
activității și preocupărilor tineretului și ale oa
menilor muncii din întreaga țară, vă va informa 
asupra evenimentelor de peste hotare.

REINNOIȚI-VÂ ABONAMENTELE LA „SCINTEIA 
TINERETULUI“ !

Se poate abona oricine dorește. In fiecare 
clasă, în fiecare școală poate fi făcut un număr 
nelimitat de abonamente.

Și, pentru ca ziarul să răspundă cît mai exact 
dorințelor cititorilor săi elevi, comunicați re
dacției părerile și sugestiile voastre în legătură 
cu ce ați dori să găsiți în coloanele ziarului.

cunoștințele noi, dobindite in ex
cursii, sînt un bun de preț în procesul Învățăturii
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