
ZIUA PETROLISTULUI

S petrolistului" 
prețuire ce

ărbătorirea „Zilei 
este un omagiu de 
se aduce acelora care, prin mun
ca lor neobosită, zi și noapte, 
scot din adîncuri una din pre
țioasele bogății ale patriei — ți
țeiul.

Petroliștii patriei, acest numeros detașament 
al clasei muncitoare, au ținut să cinstească și 
în acest an ziua lor cu succese deosebite în 

, muncă. Sondorii de foraj din Valea Prahovei, 
raportează că au forat peste plan 10 sonde. 
Tovarășii lor de la Bascov, regiunea Argeș, ra
portează 28 de sonde. Sondorii de extracție 
din Oltenia întăresc acest raport cu depășirea 
planului de extracție pe primele 9 luni. La ca
pătul acestui flux al succeselor, răspund rafi
norii. Petroliștii din rafinăriile regiunii Plo
iești au livrat peste plan 48 946 tone uleiuri și 
motorine superioare, însemnate cantități de 
aromate, unsori și alte produse.

Raportul petroliștilor de ziua lor ar putea 
continua pe pagini întregi. Consemnăm cu 
bucurie faptul că, alături de muncitorii vîrst- 
nici, o contribuție de seamă la aceste succe
se au adus-o și o aduc miile de tineri care 
lucrează în industria noastră petroliferă. Re
zultatele obținute pînă în prezent constituie 
o adevărată temelie pentru „startul“ industriei 
petroliere în viitorul cincinal. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît Congresul al TX-lea al Parti
dului Comunist Român a pus în fața acestei 
industrii sarcini deosebit de importante pen
tru punerea în valoare a noi rezerve, pentru 
creșterea productivității muncii și valorificarea 
superioară, în procesele de prelucrare, a fie
cărei tone de țiței. Sînt sarcini pentru îndepli
nirea cărora petroliștii patriei, atît cei vîrstnici 
cît și cei tineri, nu vor precupeți nici un efort 
spre a le realiza cu cinste.

De ziua voastră, dragi petroliști, vă felicităm 
cu căldură și vă dorim noi și însemnate succe
se în îndeplinirea mărețelor obiective trasate 
de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Se torează
Foto: MIHAI POPESCU
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Importante

economii

prin inovații

Primele minute 
ale zilei de muncă. 
La serviciul plan al 
întreprinderii de fo
raj Craiova se înre
gistrează ritmul ma
xim de lucru. De la 
toate brigăzile de 
sondori, aflate la 
zeci de kilometri 
distantă. sosesc 
rapoartele scrise. 
„Confruntarea lor cu 
prevederile diagra
mei de urmărire zil
nică a înaintării sa
pei de fora.i în strat 
indică 
prompt 
si oră 
fiecărei 
toate brigăzile păs
trează sau nu ca
dența cu ritmurile 
cele mai bune ? 
Unde s-a rămas ieri 
în urmă și de ce?" 
— ne explică de Ia 
bun început tov. ing. 
Leontin Măciucă, 
directorul întreprin
derii.

Și alti ingineri, 
maiștri și sondori 
ne-au vorbit cu 
multă căldură des
pre rezultatele obți
nute în întrecere, 
despre metodele a- 
plicate — proprii 
sau preluate de Ia 
alte colective — ară- 
tînd rolul deosebit 
pe care îl are pen-

tru activitatea lor 
graficul-diagramă.

Mai întîi, cum a- 
rată o asemenea 
diagramă. Pe un 
grafic obișnuit, sînt 
notate, pe latura o- 
rizonta'.ă — zilele —

„Diagrama de 
urmărire a îna
intării sapei zil
nice“ — crono
metrai sondori
lor craioveni — 
indică :
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Noul cartier de locuirile Ploiești Nord

După mai multe .experiențe 
făcute în producție, un grup 
de inovatori specialiști de la 
secția laminoare a Combina
tului siderurgic Reșița a reu
șit să construiască un dispo
zitiv cu ajutorul căruia se în
depărtează oxizii de pe me
tale formați în timpul lami
nării. Pe această cale se asi
gură îmbunătățirea calității 
laminatelor și reducerea pro
centului de rebuturi cu mai 
bine de 50 la sută față de co
eficientul admis. Această ino
vație se adaugă la alte 1500 
aplicate în primele 9 luni ale 
anului de întreprinderile in
dustriale din regiunea Banat. 
Ele au o eficiență economică 
de aproape 20 milioane lei. 
Cea mai mare parte din ino
vații sînt direct legate de îm
bunătățirea calității produse
lor, creșterea productivității 
muncii și reducerea consumu
lui de materiale. La Uzina 
„Tehnometal“, de pildă, prin 
modificarea constructivă a 
unor repere la transportorul 
cu lanț pentru foraj, produc
tivitatea muncii a crescut de 
peste 4 ori, iar la Întreprin
derea chimică „Azur“ prin a- 
plicarea soluției de purificare 
a apelor glicerinoase propusă 
de un colectiv de inovatori se 
elimină faza de distilare asi- 
gurîndu-se pe această cale ob
ținerea unor economii anuale 

' de peste 400 000 lei.
'La rezolvarea multora din . 

inovații și-au adus contribuția 
și oameni de știință de la baza 
de cercetări științifice din Ti
mișoara a Academiei și de la 
Institutul politehnic Timi
șoara.

Foto: AGERPRES

Vizita președintelui Republicii India,
lor mal bune procedee tehno
logice de extracție. Prin apli
carea acestora la un număr de 
12 sonde s-a obținut un 
surplus de țiței egal cu cifrele 
planului schelei pe aproape 12 
zile. Pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angaja
mentelor luate, petroliștii de 
aici duc o luptă susținută în 
vederea creșterii producției de 
țiței pe fiecare sondă în parte. 
Astfel, angajamentele anuale 
la producția de țiței peste plan 
au fost realizate' în numai 
8 luni. Economiile suplimen
tare ,1a .prețul, de cost se .ridi
că la aproape 500 000 lèi. Prin
tre brigăzile cu cele mai bune 
rezultate se numără brigada 
condusă de Gheorghe Filip și 
Nicolae Humă care au obținut 
însemnate depășiri ale planu
lui de țiței.

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — Din pădurea 
de sonde care împînzește re
giunea Argeș, ne-am oprit la 
petroliștii schelei din Băbeni. 
Aici, întrecerea socialistă pen
tru a da rafinăriilor cît mai 
mult țiței se desfășoară cu pa
siune. Colectivul acestei'schele 
se poate mîndri . cu succese 
deosebite. Sarcinile planului 
pe 9’luni au fost îndeplinite 
cu 6 zile înainte de termen. 
Pînă'în prezent, planul de pro
ducție a fost depășit cu peste 
2 la sută. Țițeiul trimis rafină
riilor. din țară s-a. remarcat 
printr-o calitate superioară 
avînd procentul de impuritate 
scăzut cu 0,3 la 
admisă.

O preocupare 
petroliștilor din această schelă 
este aplicarea și extinderea ce-

S. Radhakrishnan
Președintele Republicii In

dia, dr. Sarvepalli Radha- 
krishrian a oferit sîmbătă 
seara un dineu 1 în onoarea 

' președintelui Consiliului de 
Stat' al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica.
'Au participat Ion Gheorghe 

Maurer, Ștefan Voitec, Con
stanța Crăciun; Gheorghe Ră- 
dulesou, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, șefi de insti
tuții centrale, Patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Române, oa
meni de cultură, generali.

Au luat parte K.R. F. Khil- 
nani, ambasadorul Indiei, pre
cum și persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe oaspete.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, președintele Indiei, 
dr. Sarvepalli Radhakrishnan, 
și președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, au 
rostit toasturi.

După ce a arătat că a avut, 
cu prilejul vizitei, discuții 
foarte utile care duc la înțe
legere reciprocă, președintele 
Indiei a adresat cuvinte de 
înaltă prețuire la adresa pro
greselor mari realizate de țara 
noastră. Am fost foarte im
presionat de munca pe care o 
desfășurați și de dezvoltarea 
ce are loc în această țară — 
a subliniat înaltul oaspete. în 
continuare, dr. S. Radhakrish
nan a evidențiat sprijinul 
primit din partea României în 
realizarea unora din proiectele 
economice indiene, cîț și pers
pectivele de dezvoltare a co
laborării dintre cele două țări. 
Președintele Indiei a toastat

în încheiere în sănătatea celor 
prezenți, pentru cooperare 
rodnică și pentru prietenia 
indiano-română.

în răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, a mulțumit pentru 
caldele aprecieri făcute la. a- 
dresa poporului nostru. Refe- 
rindu-se Ia relațiile dintre 
România și India și la pers
pectivele lor de continuă dez
voltare, pe care vizita oaspe
telui le-a reliefat, vorbitorul 
și-a exprimat convingerea că 
dezvoltarea colaborării dintre 
state, schimburile de bunuri 
materiale și spirituale sînt 
factori de mare însemnătate 
astăzi 
ferei 
cauzei 
lumea

Președintele Consiliului de 
Stat a toastat în încheiere în 
sănătatea celor prezenți, pen
tru prietenia româno-indiană, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre România 
și India.

forat. „Startul“ son
dei se dă din colțul 
din stînga, de sus. 
Trasată cu o linie 
neagră, diagrama 
coboară în diagona
lă urmărind înain
tarea sapei, metru 
cu metru pe unita-' 
tea de timp. Pentru 
fiecare structură de 
sol în parte se com. 
pletează o diagramă 
teoretică urmărin- 
du-se rezultatele ce
lei mai bune bri
găzi. Ea reprezintă 
deci etalonul randa
mentelor maxime. 
Fiecare șef de bri
gadă primește o co
pie a graficului, iar 
alta rămîne la se
diul întreprinderii. 
Avînd o asemenea 
„călăuză“ șeful de 
brigadă are posibi
litatea să vadă, îna
inte de „debutul" 
sondei, greutățile și 
complicațiile întâm
pinate de cea mai 
bună brigadă

sută sub cifra

deosebită a

Planul de pro
ducție pe noua 
luni îndeplinit 
cu 15 zile mai 
devreme ;

1936 metri fo
rați peste an
gajamentul a- 
nual;

1 600 000 
economii 
preful de cost.

precis și
— la metru

— ..mersul“ 
sonde: dacă

pre
ia die

de

9 sonde 
date rr‘ 
ie“ în plus 
plan ;

Iei 
la

avînd între ele in
tervale de 24 grada
ții ce reprezintă o- 
rele. Pe latura ver
ticală gradațiile in
dică fiecare metru

MIHAIL 
DUMITRESCU 

corespondentul 
„Scinteti tineretu
lui“ pentru regiunea

Oltenia

(Continuare în 
pag. a Ul-a)

în destinderea atmoș- 
internaționale, slujesc 
păcii și progresului în 
întreagă.

(Continuare în pag. a IlI-a)

TELEGRAMA
Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea

Phenian

discutăm

despre

tt
FERITI DE PERICOLE

„VIRSTA

PERICULOASĂ" !

Reșița. Vedere nocturnă 
a marelui combinat siderur-
, . gic

TELEGRAMĂ

TINEREȚE,

EDUCAȚIE,

RĂSPUNDERI

Povestim, in rîndurile care urmează,^ trei cazuri care de
monstrează încă o dată cît de complexă, cît de delicată, ce 
plină de răspundere este munca acelora care se ocupă de 
educația tinerilor, mal ales a celor aflați Ia „vîrsta pericu
loasă“, vîrstă hotărîtoare pentru întreaga viață a viitorilor 
cetățeni. întâmplările relatate nu sînt dintre cele mai feri
cite, dar, poate, tocmai de aceea ele dovedesc cît de necesar 
este ca, unindu-șl forțele — familia, școala, organizația de 
tineret și, alături de ele, întreaga opinie publică să acțio
neze cu promptitudine, unitar, consecvent și principial în 
fiecare caz.

Numele acestor tineri 
faptele, concluziile.

n-au Importanță : importante sînt

De fapt unde se afla 
„ghinionul1*!

Tînărul care stă în fața noastră — 
înalt, sănătos, are 17 ani. La ora 12, 

ț acasă, îl aștepta masa întinsă, o masă 
bogată, el se zărea prin geamul, unei .

-

uși în camera vecină sufrageriei; ■ se 
spălase, își pusese < cămașă curată. 
Mama pregătește pentru el totul și, îna
inte ca ea însăși să plece la muncă, aș
tepta să-l vadă dus la școală. Fiind elev 
la liceul nr. 33 are cursuri după-masă, 
iar atmosfera din casă nu trăda cu nimic 
datele aflate despre el la miliție. Vorbele 
nu prea măgulitoare care se spun despre 
el i s-au părut nepotrivite.

— Dar ce-arn făcut, ca să mi se spu
nă așa ? s-a revoltat el auzindu-le. Po
vestea din vara acestui an ? Să-mi fie 
cu iertare, a fost o greșeală... Așa ceva 
nu s-a mai întimplat... Eu sînt un elev 
bun, am învățat bine... Clasa a IX-a 
a fost cu ghinion...

— Da, e un copil bun, a intervenit 
mama. Nu scrieți despre el, că-l faceți 
de rușine. Nu el e de vină, alții sînt 
de vină, colegii lui. Si profesorii sînt 
de vină.

— Povestește cum s-a întimplat.
— Cum să se întîmple ? Anul trecut 

m-am ținut mai mult de fotbal. La noi 
în clasă majoritatea băieților au pasiu
nea fotbalului. Am jucat la. pitici, la 
,,Steaua", pe urmă la U.C.R.. la juniori. 
Nu prea m-am împăcat cu cursul de 
literatură, dar și tovarășa profesoară e 
de vină, n-a. lăsat lucrurile mai moale. 
A pretins să învăț, am rămas corigent. 
Ai mei acasă aveau o părere foarte 
bună despre mine, mi-a fost frică să le 
spun. Pe urmă, spre toamnă, mi-am dat 
seama că tot o să afle. Am luat din casă 
cîteva lucruri și niște bani și am fugit 
în lume.

(Lumea fiind, probabil, mal albastră 
la mare, eroul nostru a ajuns la Con
stanța).

— Acolo am vrut să vînd un aparat 
de fotografiat unui cetățean. Acesta a 
luat aparatul, s-a uitat la mine, m-a 
întrebat de unde sînt și cine mi l-a dat, 
apoi m-a dus la miliție. Asta a fost tot.

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag a II-a)

Tovarășii. Nicolae Ceaușescu, . 
secretarul general al, Comitetu
lui Centrar al Partidului Comu
nist Român, și Chivu Stoica, ■ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republiciț Socialiste ■ Româ
nia. au prinilt o telegramă de , 
răspuns din partea tovarășului 
losip Broz Tito, președintele 
Republicii .Socialiste Federative 
Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Jugo
slavia, In care sé spune:

„Dragi tovarăși.
Mulțumesc în. modul cel mal 

călduros Comitetului Central. al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și dum
neavoastră personal
urările exprimate pentru. însă
nătoșirea mea. Folosesc această 
ocazie pentru a transmite po
porului frate român și dv. perso
nal un salut cordial".

pentru

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la crearea partidului marxist- 
leninist al oamenilor muncii din Coreea, în numele Comitetului Cen
tral ah Partidului Comunist Român, al întregului nostru partid, vă 
transmitem dv., dragi tovarăși, membrilor partidului dv. și tuturor 
oamenilor muncii din Coreea, cele mai cordiale felicitări și un căl
duros salut tovărășesc.

Animați de un fierbinte patriotism, de un înalt spirit de răspunde
re față de destinele țării lor, comuniștii coreeni au însuflețit și con
dus masele populare în lupta grea împotriva dominației imperialiste, 
pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, independență națională și 
progres social.

După eliberarea, tării și instaurarea puterii populare, Partidul Mun
cii din Coreea, calăuzindu-se neabătut după învățătura marxist-le- 
ninistă, a mobilizat eforturile și energia creatoare a oamenilor mun
cii în vederea construirii societății noi, socialiste, pentru înflorirea 
tării.' Partidul Muncii din Coreea a organizat și însuflețit poporul 
în lupta pentru zdrobirea agresiunii imperialiste, pentru apărarea pa
triei și a cuceririlor revoluționare. Prin munca eroică, plină de abne
gație a poporului, sțib. conducerea încercată a partidului, Republica 
Populară Democrată Coreeană a obținut succese remarcabile în opera 

r de construire a socialismului, în dezvoltarea economiei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. Comuniștii români, 
întregul nostru popor se bucură sincer de aceste realizări, care, îm
preună cu succesele tuturor țărilor socialiste, întăresc forța sistemului 
mondial socialist.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Mun
cii din Coreea vor continua să se dezvolte pe baza principiilor inter
naționalismului socialist, în interesul ambelor popoare, al întăririi 
unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei 
socialismului și păcii.

Urăm din toată inima Partidului Muncii din Coreea — avangarda 
recunoscută și stimată a poporului frate coreean — noi și mari izbînzi 
în opera de construire a socialismului, succes deplin în înfăptuirea 
marii aspirații naționale — reunificarea pașnică și democratică a țării.

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Sîmbătă seara a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Roma, o delegație a Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului , 
Comunist Italian, 
vizită în Italia.

Din delegație fac parte to
varășii Vașile Vîlcu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal DObrogea al P.C.R., Tlie 
Rădulescu, membru > supleant 
al C.C. al P.C.R., șef adjunct 
de secție lâ C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Badrus; redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînfeia",

La plecarea din Gara de 
Nord, delegația a fost condusă 
de tovarășii Leonte Răutu 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al 
P.C.R., Mihai Dalea, 
al C.C. al P.C.R., 

! Ivanovici, Constantin
și GhiZela Vass. membri ai 

----- ---  - ------- ------ -------  . C.C. al P.C.R.
va face o Cpțiolan . Atgnasțu, a.ctivișț la . , i " ,

C.C. a) P.C.R. (Agerpresl*

C.C. al 
secretar 
Dumitru 
Scarlăt



/
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MIMte <fe părinte-, învățate să mingfie oa blîndețe, tresar acum de emoție: au condus ele, așa cum trebuie pașii 
copilului f

Foto-: I. QUCU

FERITI DE PERICOLE
„VÎRSTA PERICULOASĂ" !

(Urmare din pag. I)

ii drept, luasem lucruri de valoare, fără 
aprobarea părinților, dar erau de acasă. 
In fond ce mare lucru am făcut 2 Și 
vă rog dacă vreți explicații discutați cu 
părinții. Nu mai povestesc nimic.

— Părinții au'fugit cu obiectele? 
Părinții au rămas repetenți 2

— Nu, eu...
— Atunci de ce să răspundă dînșii 

pentru tine 2 La 17 ani nu mai ești chiar 
un copil... De pildă, cum îți explici ci 
n-ai avut curajul să înfrunți o situație 
și că dintr-o greșeală ai trecut la alta, și 
mai gravă 2

— Mi-era frică de părinți.
— Te gîndeai la pedepse ?

— Nu, dar aveau o părere prea bună 
despre mine.

— în școală, în organizația de tineret 
s-a ocupat cineva de tine 2

— Nu sînt membru al organizației 
U-.T.C. La noi în clasă sînt doar vreo 
4—5, dintre elevii care învață foarte 
bine.

— Ce-ai vrea să faci în viață 2
— Să urmez electrotehnica.
— Atunci de ce-ți pierzi toată vremea 

bătînd mingea 2 De ce nu te duci la un 
cerc științific 2 Nu ești convins că pen
tru a deveni specialist trebuie să-ți for
mezi o pasiune, să experimentezi din 
timp ?

— în școala noastră nu există cercuri 
științifice.

— Cum îți explici că ai apucat pe 
calea indisciplinei 2

— La noi în clasă sînt mai mulți 
băieți care lipsesc și pe care e greu să-i 
mai stăpinești. Am avut un profesor la 
practică care ne povestea numai lucruri 
hazlii, aventuri din tinerețea sa, nu 
prea fusese om de treabă și băieții dacă 
au auzit așa ceva, ce și-au zis 2 dac-a 
făcut dom' profesor, noi de ce n-am 
face 2

Oprim aici transcrierea stenografică 
a discuției. Cazul, în fond, nu este din
tre cele mai grave. Toată lauda o me
rită acel cetățean necunoscut de pe 
străzile orașului Constanța, unul dintre 
miile de oameni lucizi care alcătuiesc 
colectivele noastre și care, —- fără nici 
o obligație — a intervenit la timp o- 
prind o evoluție nedorită la acest tînăr 
aflat la primul său impas mai serios. 
Dar cazul rămîne interesant prin alt
ceva, prin detectarea momentului de 
unde începe evoluția spre hoinăreală, 
spre fuga de școală. De ce n-a reușit 
D. S. să evite o astfel de situație 2

— De vină este familia spunea una 
dintre tovarășele directoare ale liceului 
nr. 33. Nu e adevărat că băiatul este 
dintre cei buni. Și în anii trecuți a 
avut probleme. Dovadă, în clasa a 
VUI-a a mai rămas o dată repetent, 
la Școala medie 36. Părinții nu l-au 
învățat cu un program de lucru, îl 
lasă să facă ce vrea, se poartă cu el 
dîndu-i convingerea că e superior al
tora. Băiatul e îngîmfat, tratează școala 
cu superioritate, iar asta vine de acasă.
— Elevul spune că-l pasionează pro

blemele de electricitate. Aveți un cerc 
științific în care ar fi putut să lucreze ?

Ni se răspunde: un cerc, pe școală, 
propriu-zis nu avem. Putea să lucreze 
insă la palatul pionierilor. Dar el n-a 
fost un elev bun ca să-l recomandăm, 
iar regulamentul Ministerului prevede 
această condiție pentru participanta la 
cercurile științifice.

(Înțelegem intenția condiției pusă de 
minister, dar cu ceilalți ce facem 2 Se 
spune despre asemenea tineri că n-au 
pasiuni, dar cum le formăm dacă nu-i 
îndrumăm spre nimic 2 Cazul în dis
cuție ne invită să ne reamintim că 
este de datoria organizației U.T.C. ca, 
alături de școală, să descopere, să cul
tive pasiunile tinerilor, să-i ajute să le 
valorifice în acele direcții care sînt 
cele mai importante).

— Ce cercuri ați inițiat 2
— Un cerc de sport...
Tot de sport 2 Nu bat ei mingea des

tul, tot la asta să-i îndemnăm 2 Punem 
această întrebare nu fiindcă am fi îm
potriva culturii fizice. Dimpotrivă, sus
ținem activitatea sportivă a elevilor, 
este chiar foarte bine că s-a creat pen
tru școală un complex sportiv excelent 
dotat, cum există la liceul 33. Dar 
asta ridică și o altă problemă, aceea 
a lipsei de răspundere pe care conducă
torii unor cluburi sportive o dovedesc 
față de educația tinerilor. Unii antrenori 
se preocupă doar de... forța pumnilor 
și viteza picioarelor, uită că mai există 
și o cultură universală extraordinar de 
bogată, care se cere însușită eu multă 
șîrguință, prin studiu perseverent!.

Acest elev a fost (și este din nou în 
curs de relegitimare) la secția 
de atletism a clubului „Steaua“, 
a lucrat cu antrenorul Victor Du- 
mitrescu. Regulamentul prevede ca 
elevii slabi la învățătură să nu fie pri
miți în echipe. Și totuși, iată, sînt pri
miți ! Elevul joacă în același timp fotbal 
pe terenul clubului Uzinelor Chimice 
Române — tot fără a i se cere vreo ex
plicație asupra situației sale școlare. E- 
vident, prin asta nu este determinat să 
învețe, ci dimpotrivă !

S-a interesat organizația U.T.C. de si
tuația lui, a încercat să-l ajute 2

— Nu prea... (cuvintele secretarului 
acestei organizații, un elev bun).

— De ce 2 Ați discutat cu el 2
— l-am zis o dată, dar nu ne lua în 

serios...
Dar este acesta un motiv ca organi

zația U.T.C. să înceteze a se interesa de 
situația unui tînăr 2

Rezumate, faptele se prezintă, deci 
astfel: familie, „blîndă", păreri exage
rat de bune despre copil, lipsă de dis
cuții prietenești între părinți și copil, 
fotbal peste fotbal și de-asupra iarăși 
fotbal, un exemplu nefericit din partea 
unui educator; o organizație U.T.C. 
insuficient de perseverentă în munca de 
educație întreprinsă.

Porți deschise spre... 
pericolele vîrsteil

In fișa de la miliție a tînărului urmă
tor este specificat că n-a împlinit încă 
vîrsta de 15 ani, Iată declarația lui:

„Zilele trecute, mai precis duminică 
26 septembrie, am văzut că mama lă
sase ușa de la șifonier deschisă. Știam 
că are acolo 1 250 lei. I-am luat și am 
plecat în oraș. Am luat tramvaiul, 
m-am dus pe bulevard, în centru, și am 
văzut filmul „Cineva acolo sus mă 
iubește“...

întrebare : Te-a oprit cineva să intri 
la acest film 2

Răspuns • Nu m-a oprit nimeni. Ca
sierița mi-a dat un bilet și am intrat 
fără să mă întrebe cineva ceva. Mai 
eram cu un băiat, unul Nae. Luasem 
cu noi o sticlă de lichior, am băut-o în 
sala de cinematograf. După ce am ieșit 
de la film ne-am dus la restaurantul 
Tic-tac. unde am băut cîte o sticlă de 
bere. Ne-am dus apoi la circ, acolo am 
cunoscut pe unul Mircea care locuiește 
prin Militari, avea niște bilete de in
trare la circ. Pe el îl băga la spectacol 
o mătușe care lucrează acolo. Cină am 
ieșit ne-am dus la restaurantul „Zori 
de zi", unde am consumat 3 sticle de 
vermut și o sticlă de spumos. Ne-a ser
vit un chelner gras, cam în vîrstă. 
Ne-am dus cu taxiul la gara de Nord 
și am consumat la restaurantul gării 
încă un kil de vin. Eram beți morți cînd 
ne-a dat afară din restaurant, fiindcă 
era ora închiderii. Ne-am urcat într-un 
tren, m-am trezit la Buzău. Un cetă
țean mi-a spus că Mircea m-a căutat 
prin buzunare, mi-a luat ceva și a cobo- 
rît la Ploiești. Îmi luase o mie de lei și 
fugise, m-am întors la București fără 
bilet.

întrebare: Cînd ai început să iei 
bani de acasă, cînd ai luat pentru pri
ma dată 2

Răspuns: Pe la 11 ani. Mama e 
despărțită de tata. Tata mi-a zis odată t 
ia, mă, și tu de-o țuică de la mă-ta. 
Atunci am luat 100 de lei, dar n-am 
băut, m-am dus la meci cu niște copii. 
Pe urmă am luat 200 de lei și am 
fugit de acasă.

întrebare : Ce făceai cît erai fugit ? 
Unde dormeai 2

Răspuns t Mă plimbam pe bulevard, 
mă duceam la filme. Noaptea dormeam 
deasupra unui transformator de înaltă 
tensiune. Cînd se terminau banii mai 
buzunăream cîte un bețiv. Odată, am 
luat 260 de lei. Era un bătrîn, i-am zis 
că-l ajut să-și bage cămașa în panta
loni și l-am căutat în buzunar. Pe urmă 
am fost doi ani la școala de reeducare 
unde am terminat șapte clase. Cînd am 
venit de acolo am luat banii din șifo
nier...“.

I-am căutat, cum era și firesc pe pă
rinți. Ce spun ei despre situația, de-a 
dreptul dezastruoasă, a copilului lor ?

Mama : Taică-su e de vină. E un be
țiv, ne-a părăsit.

Tatăl vitreg : Eu nu știu ce să mă 
mai fac cu d. Nu-i copilul meu, dan am 

făcut pentru el multe sacrificii, plătesc 
daune din cauza lui. Nu mai știu...

Tatăl adevărat: Mă-sa e de vină, nu-l 
supraveghează. Treaba ei, l-a luat prin 
lege la divorț — să fie sănătoasă. Mie 
mi-au dat fetița, merge bine, o crește 
mama mea, e pionieră. De el răspunde 
mă-sa. Ce să am eu grijă de amîndoi 2 
Păi dacă am doi copii, la mine cine se 
mai uită, dracu 2 Și-așa sînt distrus 
sufletește. Dac-ar sta la mine aș avea 
grijă de el.

Directorul întreprinderii unde lu
crează tatăl: Nu știam că mai are și un 
băiat. Ce să stea cu el 2 Zilele trecute 
i-am dat o sumă ca să ia rechizite fetei, 
dar a băut banii. Ce educație să-i dea 2 
Veniți să vă uitați pe statul de plată, 
luna aceasta are de luat 27 de lei. Om 
cît muntele, se ține de beții și scandaluri. 
Noi, dacă vreți, îl angajăm pe băiat să-l 
învățăm o meserie — de mecanic, de 
pildă.

Cine nu este convins unde duce, 
de cele mai multe ori divorțul, 
viața dezordonată de familie — 
să recitească acest caz. Și unul și altul 
dintre cei doi părinți vorbesc despre 
despărțirea lor ca despre lucrul cel 
mai firesc. „Nu mai îmi place o mân
care, nu mai mănînc" declara în re
dacție tatăl acestui băiat care — la 11 
aniI — avea deja fișă la miliție. Iar ta
tălui i se pare că neregulile din familie, 
despărțirea, n-au nici o importanță, 
cum nici o legătură i se pare că nu 
există între continua stare de ebrietate 
în care trăiește și... educația copilului. 
Chiar atunci cînd, la insistențele redac
ției, băiatul a fost angajat ca ajutor de 
mecanic, iar un meșter de nădejde a 
promis să se ocupe de el, tatăl s-a opus. 
„Mai bine să se plimbe decît să ducă 
bani acasă la mă-sa" zicea el din în
demnul aceleiași porniri ultragioase la 
adresa fostei soții. Dar unde poate a- 
junge băiatul cu „plimbările" — se vede 
foarte limpede !

Ceea ce mai rămîne de lămurit la a- 
cest caz este și un element — aparent 
colateral — dar foarte important: pe 
calea pe care a apucat-o, acest copil a 
găsit și alte portițe deschise, niște 
nepăsători sau niște „binevoitori" care, 
Cu sau fără bună știință, l-au 
sprijinit direct. E vorba pe de o 
parte de oamenii cinematografelor, 
aceia care lasă asemenea copii să 
intre la filme care nu sînt potrivite 
vîrstei lor, e vorba de conductorul de 
tren sau de pasagerul care i-a văzut 
în stare de ebrietate și n-au intervenit 
cu nimic, e vorba și de acei chelneri 
care — deși văd bine că au de-a face 
cu niște adolescenți — îl servesc „la ce
rere" cu tot ce doresc. L-am căutat și 
l-am aflat pe chelnerul, care, la restau
rantul „Zori de zi" a pus pe masa celor 
3 copii: 3 litri de vermut și o sticlă de 
vin. Se numește Vasile Zamfir, este om 
în vîrstă. Datoria noastră spun cei 
care procedează ca dînsul este să ser
vim clienții cu ce doresc. Au cerut, 
le-am dat, ei plătesc... Așa scrie în dis
pozițiile noastre, ale restaurantelor...

Nu știm cînd și cine a formulat astfel 
de „regulamente", fapt este că ele 
uimesc de-a dreptul prin abaterea de la 
regulile elementare ale pedagogiei, ale 
educației. Deseori, chiar oameni maturi, 
nu sînt întotdeauna serviți cu sufici
entă politețe și, iată, se găsesc unii 
chelneri să fie... politicoși cu copiii fată 
de care cea mai bună politețe ar fi 
să-i iei de ureche și să-i scoți afară 
din restaurant.

Despre cazuri asemănătoare nu 
scriem pentru prima dată. Noi socotim 
că este de datoria organelor în drept 
să ia în sfârșit măsura hotărîtă de a 
interzice servirea copiilor cu băuturi 
alcoolice, și, tocmai pentru a-i apăra 
pe minori, să interzică frecventarea de 
către copii a unor astfel de localuri. 
Sigur, nu aceasta este măsura de că
petenie pentru a evita cazurile citate, 
socotim însă că o astfel de hotărîre 
este absolut necesară !

Tata nu știe... 
școala nu știe...

„Fiu-meu, zicea un tată, e unul din 
ăia cărora le zice lumea „golani“. 
Vîrsta t 16 ani. Unde se află acum 2 
„La școală, ne spuse tatăl, trebuie să fie 
la cantină. Învață la școala profesională

Il căutăm la cantina școlii. Doi „pe
dagogi“ mănîncă la o masă.

— Care e, mă, ăla... (și-i pronunță 
numele). întreabă unul spre mese. Cineva 
spune cine e. Aha, parcă-l știu. Mai 
vine, mă, ăsta pe la școală 2

— Nu mai vine, tovarășe pedagog, de 
vreo zece zile, spune cineva.

— Nu mai vine, dom-le, răspunde 
„pedagogul" și se apucă de mîncat.

— Să fie elevul nostru 2 se întreabă 
mirată și secretara școlii. Să-l căutăm 
în fișe. Da, e elev, să-l întrebăm pe di
riginte are acum ore.

In sala indicată — doar elevii. Profe
sorul nu este. In condică scrie însă că 
este la oră, ba a și semnat că a efectuat-o 
pe aceasta ca și pe cele care urmează.

Sunăm acasă, seara, pe la 8 (părinții 
elevului au telefon): n-a venit acasă. 
Dar nu se arată nimeni impacientat. N-a 
venit tovarășe dragă, ne răspunde tatăl 
cu un calm care ne determină să-i pro
mitem că o să scriem despre răspunde
rea sa de părinte. Fapt pentru care, am 
primit a doua zi vizita sa imediată la 
redacție.

— Nu știam că nu se duce la școală...
— N-ați fost sesizați 2 Mai are de 

făcut o absență și va fi exmatriculat. 
Pierde anul.

— Nu ne-a spus nimeni...
— Dar dumneavoastră ați controlat 

la școală ? Un telefon ia cinci minute.
N-a controlat.
— Ce-a făcut băiatul dumneavoastră 

în ultimele zece zile 2
— De unde să știu 2
Nici școala nu știe. Si, fiindcă nu știu, 

le-o spunem noi, părinților și pedago
gilor, care — în mod deosebit — ar tre
bui să știe.

In ziua de 7 octombrie a plecat 
de acasă la ora 6,30. La 7 s-a întîlnit cu 
un repetent, un pierde-vară. De 
la 7 la 10 au stat în Cișmigiu. De la 
10 la 17 (7 ore!) au stat în sala cinema
tografului „Timpuri noi“, au mîncat o 
piine și au văzut de 2 ori filmul „Ocolul 
pămîntului în 80 de zile“, 2 serii. De la 
17 la 21 (4 ore 2) „s-au plimbat“ pe bu
levard. La ora 21, a dat un telefon 
acasă. Părinții l-au informat că s-a inte
resat cineva de la ziar de el. In ziua 
aceea avea următoarele ore la școa
lă: literatura română, matematica, elec
trotehnica, tehnologia meseriei, tehnolo
gia materialelor. Tatăl, mama, cinci pro
fesori și un diriginte n-au „sesizat“ însă 
ce gravă întoarcere pe dos suferă pro
gramul acestui tînăr ! In zilele celelal- H 
te 2 Program asemănător, cu excepția a 
3 dintre zile cînd a fost la Mamaia 
ca să caute un post de... educator (!), 
timp în care a dormit, noaptea, pe plaja 
pustie.

— Mi-a scăpat printre mîini, s-a luat 
cu golanii... zice tatăl. N-o să-mi mai 
scape...

— Ne-a scăpat, se vede, printre mîini, 
zicea și tovarășul director al școlii pro
fesionale. N-o să se mai întîmple...

Mulțumim de angajament! Trebuie 
să vină cineva din afară, să atragă a- 
tenția — tatălui, sau profesorului — că 
e obligația dînșilor să urmărească în
deaproape educația copilului.

Este de-a dreptul surprinzător să vezi 
că unii părinți rămân atît de nepăsători, 
că nu controlează activitatea copiilor 
lor I bupă cum e de-a dreptul o încăl
care a propriei meserii de pedagog să 
rămîi pasiv, să nu tresari atunci cînd 
afli că elevul tău a părăsit școala, că nu 
mai învață.

*
Acestea sînt cele trei cazuri, din 

reportajul nostru se desprind atît chi
purile lor, precum și ale cîtorva din
tre aceia pe lingă care au tre
cut fără sări ajute, sau, ale unora care 
i-au sprijinit de-a dreptul să ajungă 
unde au ajuns. Trei cazuri care refac 
într-o bună măsură drumul care-i duce 
pe unii adolescenți la părăsirea învăță
turii, la abandonarea muncii, la comi
terea unor infracțiuni. Drum care poate 
începe cu lipsa de prietenie dintre pă
rinți și copil și care continuă, ureînd 
trepte grave, cu lipsa de control a fami
liei, cu lipsa de control a școlii, cu prie
tenii de la care poți învăța ceea ce au 
învățat ei, și terminînd cu acele „o- 
chiuri lipsă" existente uneori în rîndul 
opiniei publice: omul de pe stradă care 
vede și „nu se amestecă“, chelnerul care 
„servește" etc. etc. In mod deosebit 
insistăm asupra acestor fapte fiindcă în 
procesul educației fiecare „pilon" este 
important, mai mult ca oriunde este ne
cesar ca întregul mecanism să funcțio
neze ireproșabil, să atingă perfecțiunea.

Rechizitoriul cel mai sever sîntem 
însă îndemnați să-l adresăm, în aceste 
cazuri, părinților, iresponsabili sau ne
păsători, familiilor despărțite, acelor 
școli și instituții unde nu se urmărește 
îndeaproape evoluția fiecărui copil și, 
în egală măsură, acelor organizații 
U.T.C. care nu pun în centrul activității 
lor munca de educație a tinerilor. Cu
noașterea activității fiecărui tînăr, a 
pasiunilor, a comportării lor, ajutorarea 
nu doar prin citarea în vreun referat, 
ci, foarte concret, zi de zi — iată ce no
bilă misiune revine organizațiilor U.T.C.

Din discuțiile, îndelungate, purtate cu 
cei trei băieți, noi am ajuns la con
cluzia că fiecare dintre ei sînt capabili 
de fapte incomparabil mai demne de 
tinerețea lor. După aceste discuții pe 
doi dintre ei (elevii) i-am văzut la 
școală la practică, iar celălalt s-a pre
zentat la locul de muncă. Sprijiniți în
deaproape — sîntem siguri — ei vor în
văța bine, vor munci bine. Dar pentru 
ca să se întîmple cu toți așa, trebuie 
să-i ajute cineva, familiile, școlile, or
ganizația de tineret.

Orchestra Simfonică 
a Radioteleviziunii 
continuă să asigure și 
în viitoarele 7 zile cel 
mai remarcabil concert 
din suita de manifes
tări muzicale ale săp- 
tămînii.

La pupitrul orches
trei, tînărul dirijor Pa
ul Popescu ne va pre
zenta, în concertul ra
diodifuzat, joi, la orele 
19,50, trei prime audi
ții bucureștene : Sim
fonia în sol major 
K.V. 318 de Mozart, 
Cantata pentru cor de 
femei și orchestră pe 
versuri de Ion Pillat, 
de Doru Popovici și 
Suita de muzică ope
rei „Lulu", apartinînd 
unuia dintre cei mai

CINEMATOGRAFE
ONORABILUL STANISLAS, A- 

GENT SECRET, rulează Ia Patria, 
orele : 9,30 i 11,45 , 14 ; 16,45 , 19 j 
21,15. București, orele : 9: 11; 13; 
15; 17; 19; 21. DULCEA PASĂRE 
A TINEREȚII rulează la Republica, 
orele : 8,45 ; 11,45 , 13,45 ; 16,15 ; 
18,45; 21,15. Timpuri noi, orele 
10 — 20 în continuare. CAMERA 
ÎN FORMĂ DE „L”, rulează la 
Capitol, orele ; 9; 11,30; 14 , 16;
19 ; 21,30. Grivița, orele : 10 ;
12.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. To-
mis, orele : 9,30 i 12,15 ;
15; 17,45 ; 20,30. LA ORA 
5 DUPĂ AMIAZA, rulează la 
Luceafărul orele : 9,15 , 11,30 ;
13.45 I 16 ; 18,15 ; 20,30. Modern, 
orele : 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21. OMUL MAFIEI, rulează 
la București, orele : 9,15 ; 11,30 ;
13.45 I 16,45 , 19 ; 21. la Giulești, 
orele 15,30 ; 18 ; 20, în completare: 
Acolo unde a trăit Hemingwai, la 
înfrățirea între popoare, orele :
10.15 ; 15,45 I 18 ; 20,15, A TRECUT
O FEMEIE, cinemascop, rulează la 
Festival orele 9,45 ; 12 ; 14,45 ;
16.30 ; 18,45 ; 21. Feroviar, 9,30
11.30 ; 13,45 ; 16 , 18,15 , 20,30.
Melodia, orele , 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 i 20,30. SAMBA, In comple-

A enl • vina, rulează 1«

Victoria, orele t 10; 12 ; 14 ; 16 | 
18,15; 20,30. Buzești, orele : 15,30 ; 
18 ; 20,30. AGENTUL DE LEGĂ
TURA, în completare : Pictînd na
tura. rulează la Central, orele : 
10,30 ; 12,30 ; 14.30 ; 16,30 , 18,30 i 
20,30. CARAMBOL, rulează la 
Popular orele : 16 ; 18,15 i 20,30.
LALEAUA NEAGRA, rulează la 
Rahova, orele : 15,30 ; 18 ; 20,30.
CAPORALUL si CEILALȚI, rulează

la Lumina, orele : 10 ; 12,30 ;
15,15 ; 18 ; 20,30, Excelsior, orele , 
10 ; 12,15 ; 15.30 ; 18 ; 20,30, la Da
cia, de la orele 9 la 15 în conti
nuare , 17 ; 19 ; 21. CĂPITANUL 
DIN TENKEȘ, (ambele serii) rulea
ză Ja Union, orele- 16;
19.30. PROGRAM PENTRU
COPII DIMINEAȚA, la Doina, 
orele 11,30 ; 13,45 i 16 > 18,15 i
20.30, MARȘUL ASUPRA RO-

sâptâminol

CARTIERUL VESE
LIEI. A doua premieră 
cinematografică ro
mânească din stagiu
nea de toamnă se a- 
nuntă ca unul din fil
mele cele mai reușite 
aln acestui an. La Fes
tivalul de la Mamaia, 
..Cartierul veseliei" și 
Manole Marcus au pri
mit premiul pentru cea 
mai bună regie. Fil
mul lui Marcus atestă, 
încăodată actualitatea 
marilor teme. Sce
nariul scriitorului Ioan 
Grigorescu, la care a 
colaborat și regizorul,

aduce pe ecran pagini 
autentice din acțiu
nile revoluționare ale 
proletariatului român, 
într-una din cele mai 
frămîntate etaoe ale 
istoriei sale, lupta îm
potriva fascizării tă
rii și a pregătirilor de 
război. Evocare a unei 
tinereți eroice, filmul 
e străbătut de patosul 
revoluționar al luptă
torilor comuniști, con
stituind în același 
timp un minunat spec
tacol cinematografic. 
11 veți vedea în film 
pe Ion Besoiu, Ilarion

LECTURA

Ciobanu, Constantin 
Dinulescu, Jean Lorin. 
Toma Caragiu, Olga 
Tudorache, Tanti Co
cea, Viorica Farkas. 
Menționăm debuturile 
a doi tineri . Maria 
Clara Sebok și Adrian 
Moraru. Acest film nu 
trebuie să scape ni
mănui.

CEI MAI FRUMOȘI 
ANI. Un film cu net 
caracter epic, asemă
nător unui roman, ca
re aduce pe ecran e- 
popeea nașterii învă- 
tămîntului public de

tip nou în R.D. Ger
mană.

PÎNÂ LA ORAȘ NU 
E DEPARTE. Din nou 
pe ecranele noastre u’n 
reușit film al cineaști 
lor bulgari, inspirat’ 
din lupta eroică de re
zistentă împotriva fas
cismului. Pe fundalul 
crîncen al luptelor și 
hărțuielilor, se profi
lează o frumoasă po
veste de dragoste în
tre un băiat și o fată, 
pe care primejdiile și 
credința comună i-au 
unit.

A. T.

Reeditările sînt me
nite să repună într-o 
largă circulație cărți 
substanțiale asimilate 
de marele public. Re
cent, Editura tehnică a 
venit în întîmpinarea 
dorinței cititorilor sco- 
tînd a doua ediție din 
Șapte monumente ce
lebre ale arhitecturii 
antice. Cele șapte mi
nuni continuă să atra
gă atenția cercetători, 
lor care se străduiesc 
să le descifreze miste
rele. Locul fanteziei a 
fost luat de cercetarea 
atentă, minuțioasă, de 
un riguros comenta
riu științific. G. Chi- 
țulescu și T. Chitules-

cu în cartea lor 
„Șapte monumente ce
lebre ale arhitecturii 
antice" își propun să 
facă cunoscută citito
rilor epoca în care ge
niul omului antic se 
relevă strălucit prin 
aceste uluitoare con
strucții.

Autorii prezintă îm
prejurările în care au 
fost construite, scopul, 
rezultatele descifrării 
tehnicii întrebuințate 
în arhitectura monu
mentelor, totul în evo
luție istorică. Deosebit 
de documentată, acce
sibilă maselor largi 
de cititori, Șapte monu
mente celebre ale ar- 

hitecturil antice con
stituie o lectură in
structivă și, în același 
timp, captivantă.

Poemul naturii al 
lui Lucretiu traversea
ză cele două milenii, 
de cînd a fost con
ceput, aureolat nu nu
mai de nimbul perfec
țiunii ci și de clima
tul ideistic al epocii. 
Format la școala filo
zofilor greci omnipre- 
zenti în vremea aceea 
la Roma, Lucretiu. 
face dovada unui spi
rit exhaustiv, comple
tat armonios de cel al 
unui mare poet.

Lucrarea sa de căpă- 
tîi „De rerum natu

rae", împărțită în șase 
cărți este, cităm din 
prefață, cel mai com
plet dintre sistemele 
naturaliste ale anti
chității și prin această 
Însușire a lui se ex
plică marele rol pe 
care l-a jucat in În
treaga dezvoltare știin- 
titică a lumii. Tradu
cerea profesorului T. 
Naum, respectînd cu 
strictețe sensul versu
lui lui Lucretiu, erudi
ta prefață a lui Tudor 
Vianu recomandă unul
din piscurile gîndirii 
antice care este Poe-

EXPOZIȚII
J

o Amatorilor de ar
tă plastică le reco
mandăm vizitarea ex
poziției de grafică a 
Corneliei Daneț, des
chisă recent de Gale
riile fondului plastic 
din B-duI Magheru nr. 
20. Artista, care e la 
prima expoziție perso
nală. se dovedește un 
talent matur, înzestrat 
cu sensibilitate și stă- 
pînă pe deplin a mij
loacelor de expresie 
artistică. Cornelia Da
neț expune mai multe

lucrări în tehnici va
riate ca litografia, de
senul în tuș. gravura 
în lemn sau în metal, 
remarcabile prin sobri
etate și echilibru. 
Din universul liric al 
creațiilor artistei, re
ținem cîteva lucrări t 
„Amintiri". „Poarta din 
Faqăraș“, „Vînzătoa- 
rea de păsări", „Tor
cătoarele" ș.a.

• în Sala Dalles s-a 
mai deschis, tot de 
curînd, și expoziția de 
ceramică a graficianu-

MUZICÀ

lui Jules Perahim. Cu
noscută mai puțin de 
public, această nouă 
pasiune a artistului cu
noaște astăzi confrun
tarea cu marele pu
blic, după experiențe 
și căutări neobosite de 
aproape cinci ani. Pie
sele sale de ceramică 
(plăci, farfurii ro
tunde sau pătrate, va
se) datoresc poate mai 
puțin sugestiilor ar
tei noastre populare și 
mai mult unui tip de 
ceramică — faianță 
nord-occidentală (Mei- 

ssen) cu care își gă
sește afinități în cro
matică și tehnică. Ce
ramica sa este poate 
mult „picturală”, „na
rativă" în dauna for
melor, volumelor, așa 
cum o dovedesc ne
reușitele din vasele 
expuse. O piesă bună 
de ceramică, reclamă 
alături de culoare, for
me, volume, proporții 
armonioase și inedite.
Meritorie rămîne însă 
îndrăzneala.

C. R. C.

mari compozitori ai 
veacului nostru — Al- 
ban Berg.

Cîteva detalii despre 
prima audiție româ
nească :

Doru Popovici a 
scris cantata în 1957, 
iar prima audiție a a- 
vut loc la Cluj trei 
ani mai tîrziu. Canta
ta — caracterizată 
printr-un puternic dra
matism — este con
struită din 3 secțiuni, 
în care părțile corale 
alternează cu interlu
dii orchestrale. Ulti
ma parte culminează 
cu un mic reguiem ca
re punctează caracte
rul tragic al întregii 
cantate.

Lucrarea se caracte.

rizează printr-un lim
baj serial în care dis
tingi elemente croma
tice populare, printr-o 
orchestrație simplă, 
sugestivă și printr-o 
remarcabilă claritate a 
formei.

Concertul de prime 
audiții se va bucura de 
concursul corului „Ma
drigal” dirijat de Ma
rin Constantin și de 
participarea artistei 
poporului Arta Flores- 
cu în tălmăcirea ope
rei lui Berg.

Sîmbătă și dumini
că ne vom întîlni la 
Filarmonică cu doi 
prestigioși oaspeți (di
rijorul francez Geor- 
ges Tzipine și violo
nista Suna Kan din 
Turcia, cunoscută din

turneele întreprinse în 
multe capitale europe
ne), dar cu un program 
eclectic, cuprinzînd, 
alături de Concertul 
lui Felix Mendelsohn- 
Bartoldy, uvertura la 
opera „Benvenuto Cel- 
lini“ de Berlioz, suita 
în fa de A. Roussel, 
„Valsul" și „Bolero"- 
ul lui Ravel.

Din programul muzi
cal al săptămînii tre
buie să mai remarcăm 
recitalul de marți sea
ra al tînărului cîntă- 
reț Ion Buzea. cu un 
program cuprinzînd 
piese apartinînd multo
ra dintre marii crea
tori din ultimele trei 
veacuri.

Expoziția 
cărții germane
• La librăria M. Emlnescu din 

Capitală a avut loc simbătă la 
amiază deschiderea expoziției căr
ții Editurii Academiei germane de 
științe din Berlin (R. D. Germană), 
organizată In cadrul relațiilor de 
colaborare dintre academiile exis
tente în Republica Socialistă Ro
mânia șl R. D. Germană.

Expoziția cuprinde aproape 200 
de căr/l șl reviste care permit vi
zitatorilor să cunoască unele din 
noile lucrări știintlilce editate în 
R. D. Germană.

Cu prilejul vernisajului, ou 
rostit scurte cuvîntâri acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte a! Acade
miei. ambasadorul R. D. Germane 
la București, Ewald Moldt, și Edel
gard Schlmdt, din partea Editurii 
Academiei germane de științe din 
Berlin.

fAgerptes)
în Expoziția de ceramică a lui Pe-rahim

Foto: N. STELORIAN

MEI rulează Ia Cultural, orele:
15.30, 18; 20,30. BANDA rulea
ză la Crîngași, orele . 16 ; 18,15 ;
20.30. DANSNL ETERN rulează la
Cosmos, orele . 16; 18; 20,15. A- 
PORT, MUHTAR I rulează la Fe
rentari, orele : 16, 18,15; 20,30 ;
completare „Acolo unde Carpații 
întîlnesc Dunărea" — cinemascop, 
la Bucegi, orele 10 ; 12,15 ; 
16, 18,15; 20,30; la Flamu
ra, orele: 10; 12 i 15 , 16 s
18,15 ; 20,30. PROCESUL PROFE
SORULUI WE1R, rulează la Unirea, 
orele 11; 15; 17.45; 20,30. Co-
troceni, orele : 15, 18; 21.
CORBII, în completare „Cetatea al
bă", rulează la Flacăra, ore
le : 16, 18,151 20,30. HAN-
CA rulează la Vitan, orele :
15,45 , 18 ; 20,15. HOȚUL DE PIER
SICI, rulează la Miorița, orele : 
10 ; 12 ; 14 • 16 , 18,15 t 20,30. RO- 
MULUS ȘI REMUS, cinemascop, 
rulează Ia Munca, orele : 9,30 ;
11,45; 14, 16,15; 18,30; 21. TOLBA 
CU AMINTIRI, la Pacea, orele : 
16 , 18 , 20. CINEVA ACOLO SUS 
MĂ IUBEȘTE, rulează la Arta, 
orele: 10; 12,30; 15; 17,45; 20,30, 
La Floreasca, orele 10,30 ; 13 ;
15,30; 18; 20,30. La Drumul Sării, 
orele j 15 , 17,30 i 20,

Televiziune
DUMINICĂ 10 OCTOMBRIE

8,50 Gimnastica de înviorare la 
domiciliu. 9,00 Rețeta gospodinei. 
9,30 Emisiune pentru copii și tine
retul școlar. 11,00 Transmisia primei 
părți a concertului Orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „Geor- 
ge Enescu“ dirijor Roberto Benzi, 
solist Valentin Gheorghiu, artist

emerit. 11,30 Emisiunea pentru sate. 
13,30 Duminica sportivă. 18,00 Jur
nalul televiziunii (I). 19,20 Film : 
Femand cow-boy, 20,45 Lecție în 
infinit, film documentar realizat da 
.tudioul Alexandru Sahia, 21,00 Me
lodii, melodii..., emisiune muzical- 
coregrafică. 21,30 Teatru în studio 
— „Seară de toamnă“ 22,30 Jurna
lul televiziunii (II). 23.10 Telesport,



Adunări de dări de seamă

și alegeri in organizațiile U. T. C.

Pregătiri minuțioase — dezbateri interesante
Adunarea generală pentru a- 

Iegeri a organizației de bază 
U.T.C, nr. 3 din secția utilaj 
chimic a Uzinelor „Grivița Ro
șie“ din Capitală era progra
mată peste trei zile. Cum sînt 
pregătite adunarea, darea de 
seamă, planul de măsuri ca să 
reflecte cit mai concret și 
substanțial preocupările ute- 
ciștilor din această importantă 
secție a uzinei ? Ce s-a făcut 
în perioada premergătoare a- 
dunării ca documentele întoc
mite și dezbaterile, să aibă 
un conținut cit mai bogat, o 
desfășurare cît mai vie ?

— Toate acestea le-am a- 
vut în vedere în perioada 
pregătirii adunării de alegeri 
— ne spune tînărul ION TO- 
MOESCU, secretarul organiza
ției de bază U.T.C. La elabo
rarea dării de seamă au par
ticipat toți membrii biroului 
și un număr de tineri dintre 
cei mai buni. încă înainte de 
a trece efectiv la alcătuirea ei

într-un colectiv larg, am sta
bilit problemele principale. 
Astfel am reușit să nu mai 
facem, ca în alți ani, „un bi
lanț general“ tehnicist, ci să 
avem în atenție problemele 
cele mai actuale. Alegerile 
constituie pentru noi un eve
niment important, însă dez
baterile vrem să se desfășoare 
nu într-o atmosferă festivă ci 
în una de lucru.

într-adevăr, documentele e- 
rau întocmite în spiritul ce
lor discutate. Cu toate astea, 
în darea de seamă și-au mai 
găsit locul „generalități“, iar 
măsurile nu îmbracă întotdea
una forme concrete, cu res
ponsabilități precise.

— Cunosc toți uteciștii data 
ținerii adunării, problemele 
care se discută?

Da, i-am anunțat pe toți, 
din toate schimburile, cu mai 
multe zile în urmă. Fiecare 
s-a pregătit...

Să ne convingem :

Am pornit prin marea hală 
printre vase metalice și caza
ne uriașe. N-a fost deloc greu 
să aflăm că cei 50 de uteciști 
se pregătes'c, într-adevăr, cu 
multă seriozitate și răspunde
re pentru adunarea de alegeri. 
Primul interlocutor, tînărul 
cazangiu MARIN MATEI. Pus 
repede în temă n-a întîrziat 
cu răspunsul.

— Eu voi vorbi despre dis
ciplină. Avem încă destule ne
cazuri. Sînt tineri care absen
tează fără motiv sau întîrzie 
cînd nu vin la lucru ?

Ne oprim la „gura“ unui 
uriaș vas metalic. Tomoescu 
se apleacă și strigă cu 
putere un nume. Din pîn- 
tecul colosului metalic iese tî
nărul sudor NICOLAE ȘTE
FAN. Și el ne mărturisește că 
s-a pregătit pentru adunarea 
de alegeri.

— Sînt seralist și, printre 
altele, am de ridicat o proble

mă : ni s-au creat condiții ca 
să învățăm, însă nu toți cei 
13 uteciști care învață la se
ral înțeleg această obligație. 
Unii, cum e Bîlă, vin nepregă
tiți la ore sau întîrzie...

Deși Nicolaie Ioniță a lucrat 
la darea de seamă, el ne-a 
spus că va vorbi totuși în a- 
dunarea generală despre ele
vii absolvenți care au venit să 
lucreze în secție și care nu 
dau randamentul așteptat.

— Aceasta, socotesc eu, pen
tru că atunci cînd fac practi
ca, în cursul celor 3 ani de 
școală, nu li se acordă toată a- 
tenția ; unii părăsesc șantierul 
de lucru, n-au grijă de grupu
rile de sudat, alții nu ascultă 
și nu-și însușesc sfaturile mai
ștrilor, ale muncitorilor mai 
vîrstnici. Organizația U.T.C. 
ar putea să îndrepte lucruri
le...

Plecarea unei delegații a C. al U.T.C.
in R.S.F.

Sîmbătă seara a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre 
Belgrad, o delegație a Comi
tetului Central al U.T.C. con
dusă de tovarășul Petru Ena- 
che, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care la invitația Uni
unii Tineretului Iugoslav va 
face o vizită în R.S.F. Iugo
slavia.

La plecare, în Gara de

Iugoslavia
Nord, delegația a fost condu
să de Gheorghe Stoica, Ște
fan Bîrlea, Mircea Angeleseu, 
Vasile Nicolcioiu și Elena Po- 
parad, secretari ai C.C. al 
U.T.C., de membri ai Biroului 
și activiști ai C.C. al U.T.C.

La plecare, au fpst .de față 
membri ai ambasadei R.S.F. Iu
goslavia.

Vizita președintelui Repubîieii India

Un retuș In colectiv...
în atelierul aparataj de linie, lăcătușii Iulian Săceartu și Con
stantin Fetoiu de la Uzinele „Electroputere" din Craiova 

iinisează un lot de separatoare de 110 kV

(Urmare din pagr. 1)

Ambasadorul Indiei la Bucu
rești, K. R. F. Khilnani, a ofe
rit sîmbătă după-amiază o 
recepție în onoarea președin
telui Indiei, dr. Sarvepalli 
Radhakrishnan.

Au luat parte Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Ștefan 
Voitec, Conștanța Crăciun, 
Gheorghe Rădulescu, Grigore 
Geamănu, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de. instituții cen
trale și obștești, patriarhul Bi
sericii ortodoxe române, șefii 
unor culte religioase, oameni 
de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefi de mi-

siuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

☆
Sîmbătă dimineața, preșe

dintele Republicii India, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan, îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a vizitat mî- 
năstirea Antim din Capitală. 
Aici înaltul oaspete a fost în- 
tîmpinat de patriarhul Bise
ricii Ortodoxe Române, Justi
nian, Dumitru Dogaru, secre
tar general al Departamentu
lui Cultelor, de înalți demni
tari bisericești.

A fost prezentat oaspeților 
un scurt istoric asupra aces
tui vechi monument, după 
care s-a audiat un con
cert religios susținut de corul 
Institutului teologic din Bucu
rești. După vizitarea sălii Si
nodului Bisericii ortodoxe 
române și a bibliotecii Patri
arhiei, președintele Indiei a 
semnat în cartea de aur a mî- 
năstirii. Oaspeților indieni 
le-au fost oferite daruri.

nedorit de unul singur Scintela 
tineretului

în sala de festivități a Fa
bricii de confecții din Bîrlad 
se adunaseră cei aproape 100 
de tineri, membri ai organiza
ției U.T.C. nr. 2. Avea loc a- 
dunarea generală de dare de 
seamă și alegeri. Am luat și 
noi loc alături de ei. Secreta
ra, Elena Bădărău, prezintă 
darea de seamă. Efortul ei de 
a citi cît mai bine și mai co
rect era evident. însă nu a pu
tut sub nici un chip să mas
cheze neajunsurile dării de 
seamă, lipsa de analiză și de 
coerență a acesteia. Tinerii își 
adresau diferite întrebări: 
„Ce-a vrut să zică aici ?“, 
„Cred că despre calitate-i vor
ba“. Semnele de întrebare, ne
dumerirea tinerilor s-au tra
dus, cum era și firesc, prin 
criticile serioase pe care, în 
timpul dezbaterilor, le-au a- 
dresat membrilor vechiului bi
rou. La urmă, unii dintre a- 
ceștia, văzînd că inactivitatea 
biroului nu se poate ascunde 
în spatele unor fraze încîlcite, 
au simțit imperios nevoia să 
explice lucrurile.

— Da, se tînguia Ion Ani, 
biroul nu a desfășurat în per
manență o muncă colectivă.

Eu singur n-am putut face mal 
mult.

Lucrată de un singur om, 
darea de seamă a ieșit asa 
cum ați văzut.

— în repetate rînduri, re
cunoșteau Adriana Ganea și 
Ion Măcrescu, hotărîrile or
ganizației noastre au rămas 
doar pe hîrtie. Numai noi doi 
nu am putut face mare lucru.

Am cerut, la sfîrșit, darea 
de seamă și proiectul de hotă- 
rîri.

— Trebuie să le refacem — 
ni s-a .spus.

Adică cum să le refacă ?
— Sigur că da, intervine au

toritar tovarășul Panainte Vi- 
col, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Bîrlad al 
U.T.C., care se afla de față. 
Promitem că în cîteva zile le 
refacem cum trebuie.

Credeam că glumește, dar 
nu, vorbea serios. Adică una 
prezentăm adunării generale și 
alta ziarului ?

Faptul nici măcar nu mai 
merită comentarii. Dar nu 
putem să încheiem această is
torie fără să arătăm că în mo
mentul de față se lucrează cu 
febrilitate la darea de seamă. 
De ce e nevoie, cui folosește ?

La școala profesională de 
mecanici agricoli din Titu, re
giunea București, ne adresăm 
cu o întrebare tovarășei Irina 
Mihăilă, secretara comitetului 
U.T.C. pe școală.

Am aflat că mîine, în orga
nizația de bază U.T.C. din 
anul II A, are loc adunarea 
generală pentru darea de sea
mă și alegeri. Materialele au 
fost pregătite ?

— Cred că da.
(Deci, secretara comitetului 

U.T.C. pe școală, crede, nu știe 
sigur !).

— Dar cine știe exact ?
— Tovarășul Dobre.
Facem cunoștință și cu Ion 

Dobre, secretarul organizației 
U.T.C. din anul II A.

— Putem să vedem și noi 
darea de seamă pe care o pre
zentați mîine în adunare ?.

— Da, cu plăcere, însă nu-i 
la mine. E la tovarășul Albu, 
membru al biroului.

— Să-l chemăm pe Albu.
— Nu-i aici. N-a venit azi’la 

școală.
Ne adresăm din nou tovară

șei Irina Mihăilă:
— Dumneavoastră cunoașteți 

darea de seamă ? Dar dacă 
mai trebuie îmbunătățită ?

Zile de toamnă la Îndrăgitul colt zoologic din pădurea Bă- 
neasa

Foto: ION POPA

Noi construcții

pe litoral

Abia s-a încheiat sezonul, și gos
podarii litoralului au Început pre
gătirea stațiunilor pentru vara 
viitoare. Constructorii au deschis 
șantiere in mai multe puncte, la 
Năvodari și Mangalia, pentru lăr
girea capacității de cazare și asi
gurarea unor condiții optime de 
găzduire și deservire.

In partea de nord a stațiunii Ma
maia se conturează de pe acum 
viitorul complex hotelier cu 1 00(7 
de locuri, compus din trei hoteluri 
Si un restaurant. După aprecierea 
prolectantilor și a constructorilor, 
noul complex se va număra prin
tre cele mai moderne de pe lito
ral : camere spațioase cu balcoane, 
tapete in culori pastel, restauran
tul cu acoperiș demontabil din 
materiale plastice — totul dispus 
intr-un cadru de spatii verzi, ba
zine cu apă și lucrări decorative.

Stațiunea studenților — Costl- 
nești — va intra in noul sezon cu 
întreaga tabără-camping de 1 000 
de locuri, terminată. Celor 
432 de locuri date anul acesta in 
folosință li se vor adăuga alte 568 
dispuse în șase pavilioane cu par
ter șl etaj, aliate în construcție. 
Pe insula ,,Ovidiu", de pe lacul 
Siutghiol, In dreptul Mamaiei, a 
început, de asemenea, construcția 
unul bufet. Terasa largă, amena
jările anexe pentru focurile de 
tabără și in general poziția pito
rească a acestuia vor asigura ore 
plăcute de destindere celor care 
vor debarca aici.

— Atunci, amînăm aduna
rea.

Simplu. îngrijorător de sim
plu.

Mai departe: proiectul de 
hotărîre nu era nici el gata. 
Abia după-amiază cei trei 
membri ai biroului organizației 
U.T.C. (dacă va veni și tova
rășul Albu !) hotărîseră să-1 
întocmească fără să consulte 
și elevii din an care, firește, ar 
fi putut să le dea sugestii valo
roase.

„Metoda“ de a se alcătui da
rea de seamă de către un co
lectiv restrîns, care uneori e 
format dintr-un singur tînăr, e 
folosită aproape exclusiv la 
Școala profesională de me
canici agricoli 
La anul 
generală 
va avea loc 
Din colectivul 
dacteze darea de seamă rămă
sese doar... secretarul. Nu știu 
ei, membrii comitetului U.T.C. 
pe școală, că dările de seamă, 
proiectele de hotărîri trebuie 
să fie rodul unei munci colec
tive, că ele trebuie să fie o 
sinteză a sugestiilor și propu
nerilor tuturor uteciștilor din 
organizațiile respective ?

Cu cîteva zile mai înainte 
prin această școală a trecut și 
tovarășul Alexandru Popa, se
cretar al comitetului raional 
U.T.C. Titu, care răspunde de 
pregătirea și desfășurarea a- 
dunărilor generale pentru dări 
de seamă- și alegeri din acea
stă școală. Cuvintele: a trecut 
sînt cele mai potrivite. Dova
da : ce a rămas 1

GH. NEAGU 
V. CĂBULEA

Campionatul cat. A

II 
era

i din Titu. 
B, adunarea 
anunțată că 

peste 3 zile, 
stabilit să re-

• Luni 11 octombrie vor înce
pe la Ciudad de Mexico întrece
rile „săptămâni preolimpice in
ternaționale“ la care participă 
sportivi din 16 țări printre care 
și România. Această competiție 
care cuprinde concursuri de atle
tism, natație, gimnastică, ciclism 
și box are ca scop familiarizarea 
sportivilor cu ambianța capitalei 
mexicane, gazda viitoarei Olim
piade din 1968, precum și stu
dierea efectelor altitudinii asupra 
performanțelor sportive, orașul 
Ciudad de Mexico fiind situat la 
înălțimea de peste 2 000 m.

România este reprezentată la 
aceste întreceri de trei sportivi : 
atletul Constantin Bloțiu, boxe
rul Nicolae Gîju și scrimera Eca- 
terina Iencic.

• în masivul Parîng a început 
sîmbătă concursul final al cam
pionatului republican de orienta
re turistică ediția 1965. La între
ceri iau parte cîștigătorii etapelor 
regionale din întreaga țară.

Participanții au sosit cu două 
zile mai devreme la cabana Rusu 
din acest masiv, pentru a se aco
moda cu terenul.

• A fost stabilit calendarul 
turneului de baraj pentru ocu
parea unui Ioc în grupa B a 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață, care se va desfășura 
între 3 și 13 martie în Iugosla
via.

• Astăzi se dispu
tă jocurile etapei a 
VlII-a a campionatu
lui categoriei A la 
fotbal.

Pe stadionul „23 
August“ din Capitală, 
cu începere de
ora 13,30 se vor des
fășura partidele Di
namo București—Cri-

la

șul Oradea și Rapid 
—Dinamo Pitești.

în țară au loc me
ciurile: Știința Cluj — 
C.S.M.S. Iași; Știin
ța Craiova—Steagul
Roșu Brașov ; Farul 
Constanța — Știința 
Timișoara ; 
Ploiești - 
București ;

Preliminariile

campionatului

mondial de fotbal

• în preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, sîmbătă 
s-au disputat trei întîlniri. La 
Budapesta, în joc retur, echipa 
R. P. Ungare a învins cu scorul 
de 3—2 (1—1) echipa R.D. Ger
mane, prin punctele marcate de 
Rakosi, Novak și Farkaș. Pentru 
oaspeți a înscris P. Ducke (2).

La Istanbul, echipa R.S. Ceho
slovace a surclasat cu 6—0 (3—0) 
echipa Turciei, iar la Paris, 
Franța a întrecut cu 1—0 (0—0) 
echipa Iugoslaviei. Unicul punct 
a fost marcat de Gondet în mi
nutul 77.

(Agerpres)

Se lucrează la canalul ce va lega Hidrocentrala Bacău 1 de Bacău 2
Foto: N. ST FLORI AN

Competiție la „porțile"

(Urmare din pag. I)

deschizătoare de drumuri“ la 
:e adîncime și în ce zi. Se iau 

deci din timp toate măsurile 
necesare, atît de brigadă cît 
și de întreprindere, pentru 
prevenirea oricărei „surprize“ 
sau „neprevăzut“. O dată luat 
„startul“, „cronometru! - dia
gramă“ indică nrecis dacă 
în fiecare zi s-a lucrat cu ran
damentul cel mai bun sau nu. 
Ritmul brigăzii respective, 
completat la zi, trebuie să fie 
dacă nu sub linia neagră — 
ceea ce înseamnă că s-a forat 
mai mult în același interval de 
timp — cel puțin în aceeași 
„cadență“ cu ea. Orice salt 
peste „etalonul model“ în
seamnă că în ziua aceea un
deva s-a pierdut timp, s-a 
produs o anumită defecțiune. 
Și întreprinderea și brigada 
simultan înregistrează această 
rămînere în urmă. Se iau deci 
măsuri din ambele părți.

Pînă la adîncimea de 2 250 
metri, ritmul realizat de bri
gada lui Daniel Guloiu de la 
sonda 90 — Iancu Jianu, păs

tra aceeași „cadență“ cu cea 
indicată pe graficul model. în
tr-o zi s-a observat însă o mic
șorare a avansării pe sapă, 
realizîndu-se mai puțin decît 
indica diagrama teoretică. 
„Unde s-a pierdut timp ?“ s-au 
întrebat membrii brigăzii. Ion 
Diaconescu, secretar al orga
nizației U.T.C. pe sector a con
vocat operativ comitetul și s-a 
organizat chiar în ziua aceea 
o adunare generală deschisă, 
deoarece majoritatea sondori
lor din sector sînt tineri. Au 
fost invitați doi dintre cei mai 
buni maiștri. Ei le-au vorbit 
tinerilor despre valoarea fiecă
rui minut economisit în între
gul ansamblu de manevrare a 
prăjinilor la schimbarea sa
pei. A rezultat că tînărul din 
platforma turnului și cel de la 
preluarea prăjinilor de jos, nu 
sînt destul de operativi, de pri- 
cepuți. Organizația U.T.C. a 
propus șefului de brigadă ca 
în aceste posturi să fie pro
movați cei mai buni uteciști.

După o săptămînă sonda 90 
se încadra din nou în diagra
ma teoretică: sapa atinsese

țițeiului

adîncimea de 2 450 metri nu- R 
mai în 45 de zile în loc de 54 
cît era prevăzut în grafic.

Un fapt întîlnit la sectorul 
Dioști. Fiind un strat nou, dia
grama teoretică s-a întocmit 
după rezultatele brigăzii frun
tașe a cunoscutului maistru 
Ion Popescu. Inginerul Mircea 
Fulga a stat permanent în 
mijlocul brigăzii „punînd cu 
nădejde umărul alături de son
dori“ după cum ne spunea 
maistrul Popescu și a trasat 
linia neagră pe hîrtia milime
trică a graficului. în primele 
zece zile nu s-au putut fora 
decît 500 metri datorită pier
derilor de nămol provocate de I 
un strat poros. La sonda ur
mătoare, diagrama teoretică 
întocmită de ing. Fulga a „a- 
vertizat“ din timp sondorii să 
folosească nămol tratat și ast
fel brigada lui Dumbravă a 
trecut „în cunoștință de cau
ză“ stratul poros, reușind să 
foreze primii 500 metri numai 
în șase zile — deci cu 33 me
tri mai mult pe zi decît bri
gada care a „inaugurat“ noul | 
strat. <

Petrolul
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la fotbal
gistul Galați—U. T. 
Arad.

în cadrul emisiunii 
„Sport și muzică“, 
posturile noastre de 
radio vor transmite 
cu începere de la ora 
15 aspecte de la toa
te jocurile. Transmi
sia se va face pe pro
gramul I.

(Agerpres)

Tenis de masă

• La Balcaniada de tenis de 
masă de la Sofia, echipele Ro
mâniei au cîștigat meciurile de
cisive cu reprezentativele Iugo
slaviei, cucerind titlurile respecti
ve. Formația masculină a I 
noastre a obținut victoria cu 
5—3, iar cea feminină cu 3—0.

La feminin, jucătoarele Maria 
Alexandru și Ella Constantines- 
cu au cîștigat toate cele trei par
tide susținute cu i 
și Stajcevic.

Sîmbătă seara, în ultimul meci, 
la masculin, echipa română a în
vins cu 5—0 Grecia.

Clasamentele finale : masculin: 
1- — România 2, — Iugoslavia; 
3. — Bulgaria ; 4. — Grecia,
5. — Turcia.

Feminin : 1.România ; 2. ■ 
Iugoslavia ; 3. — Grecia ; 4. - 
Bulgaria ; 5. — Turcia. Astăzi 
vor fi desemnați campionii bal
canici la individual.

•: Congresul Comitetului in
ternațional olimpic a primit ca 
noi membre ale C.I.O., comite
tele olimpice din Guineea, Togo, 
Republica Africă Centrală, Ara- 
bia Saudiță și Singapore.

Participanții la lucrări au apre
ciat ca satisfăcătoare rapoartele 
prezentate de delegatul francez 
și de cel mexican privind orga
nizarea Jocurilor Olimpice de iar
nă de la Grenoble și a celor de 

-vară de la Ciudad de Mexico.
Au avut loc discuții în 1 

ră cu. eventualitatea includerii u- 
nor sporturi _ ca boxul, halterele, 
scrima, T ' 
le (sporturi care se practică 
sală), în programul Jocurilor de 
iarnă. Comitetul olimpic consi
deră însă ca sporturi de iarbă 
numai acele sporturi care se 
practică pe zăpadă și gheață. Co
mitetul internațional olimpic a 
adresat o scrisoare comitetului 
olimpic al S.U.A., protestînd îm
potriva i 
diferendul care opune Uniunea
atletică de amatori și reprezen
tanții sportului universitar din 
S.U.A.
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Cel de-al IX-lea Congres al Asociației 

Internaționale a Filmului Științific
Filmul științific}

Incepînd cu prima zi a acestei 
luni, Bucureștiul, binecunoscut 
pentru ospitalițatea-i tradițională, 
găzduiește cel de-al IX-lea Con
gres al Asociației Internaționale 
a Filmului Științific și Festivalul 
Internațional al Filmului de Popu
larizare Științifică.

în cadrul celor trei secții ale 
asociației — cercetare științifică, 
știință popularizată și film desti
nat învățămîntului superior — 
vor fi. vizionate , peste o sută de 
filme de scurt metraj și metraj 
mediu, urmate de rodnice discuții 
în cadrul ședințelor de lucru. în 
cadrul Festivalului sînt prezente 
41 de filme, urmînd ca la sfîrșitul 
reuniunii, adunarea generală a 
A.I.C.S. să decearnă diplome ce
lor mai reușite producții din com
petiție. Țara noastră prezintă în 
cadrul festivalului 6 filme. „Temă 
cu variațiuni" constituie un inte
resant studiu asupra mimetismului 
la diferite viețuitoare, „Călătorie 
imaginară“ este un scurt metraj 
înrudit cu povestirile de fantezie 
științifică, ce-și propune să facă în
țeleasă publicului larg teoria rela
tivității, iar „Simetria* relevă le

gile simetriei în lumea minerală 
(cristale), vegetală și animală. 
„Prietenul meu Max" realizează o 
interesantă experiență cu un cim
panzeu crescut în captivitate, că
ruia îi sint redate, prin înregistra
re magnetică, sunete specifice iun. 
glei. „Plante acvatice" aduce pe 
ecran lumea vegetală din apele 
dulci, iar ,,Pe poteci de munte“ se 
ocupă de bogăția și frumusețea 
pădurilor din munții noștri. Nume
roase alte filme de știință popu
larizată, cum sînt „Noi și soarele", 
„Miniaturi în tehnică“, „Șopîrle", 
„Callatis", „Pădurea și nisipul", 
altele destinate învățămîntului su
perior cum sînt „Chimizarea ga
zului metan”, „Energia mecanică 
și transformările ei". „Plasticita
tea globulelor roșii", „Fiziologia 
și fiziopatologia renală“, filme de 
cercetare științifică — „Capul izo
lat", „Fenomene de regenerare și 
vindecare în blastodermul embri
onului de găină", „Pinocitoza toxi
nelor de către leucocite" — vor 
reprezenta, de asemenea, țara 
noastră la lucrările secțiilor spe
cializate. Utile s-au dovedit pînă 
acum lucrările comune ale celor

trei secții împreună cu grupul de 
televiziune ca și ședința experi
mentală de la spitalul Fundeni, a- 
vînd drept obiectiv o transmisie 
de televiziune în culori în timpul 
unor examene medicale de specia
litate și a unei dificile intervenții 
chirurgicale. Printre filmele pre
zentate pînă acum în cadrul fes
tivalului multe producții au fost 
întîmpinate de asistență cu viu 
interes. (La lucrările congresului 
și vizionările din cadrul festivalu
lui participă pe lingă cineaștii ro
mâni și de peste hotare, numeroși 
oameni de știință, cercetători, in
gineri, tehnicieni, cadre didactice 
etc.). Printre peliculele notabile se 
numără „Uvertura“ (o producție a 
cineaștilor maghiari care realizea
ză un adevărat poem din metamor
fozele embrionului de ou ce ajun
ge pui de găină, totul pe muzică 
de Beethoven), „Prietenul meu 
Max" (realizat de regizorul Ion 
Bostan), „Fotografiile suprafeței 
lunare, televizate de Ranger IX" 
(S.U.A.), „Călătorie imaginară" 
(regie M. Popescu), „Este oare o- 
mul acesta necesar ?“ (Polonia, o
Interesantă metodă de testare •

facultăților psihice și intelectua- 
le ale candidaților la o meserie 
oarecare), „Domnul Plateau" (Bel- a 
gia, evocare a vieții inventatorului B 
primului aparat care a realizat ” 
sinteza mișcării), „Atenție, opera- _ 
ție 1“ (U.R.S.S., despre recupera- H 
rea bolnavilor de hyperceneză, ma- 
ladie nervoasă pînă acum nevin
decabilă) și altele. Proiecțiile în F 
cadrul festivalului continuă însă, fl 
și abia duminică seara vom cu- “ 
noaște producțiile distinse cu di- g 
plome. Un moment semnificativ al S 
proiecțiilor din cadrul secțiilor de 0 
lucru l-a prilejuit proiecția din zi- „ 
ua de 6 octombrie. A fost prezen- fe 
tată producția britanică „Fabrica- 0 
rea bombei" (retrospectivă din is
toria fabricării, primelor bombe a- g 
tomice și a masacrului nuclear de 3 
la Hiroșima și Nagasaki), alături 8 
de filmul ceh „A fi sau a nu fi" = 
(o lucidă pledoarie pentru folosi- H 
rea energiei atomice în scopuri | 
pașnice). Lucrările Congresului 
A.I.C.S. și ale Festivalului Inter- R 
național al Filmului de Populari- 0 
zare Științifică continuă.

A.T. I

★
Președintele Republicii In

dia, dr. Sarvepalli Radha
krishnan, membru de onoare 
al Academiei Republicii So
cialiste România, a fost sîm
bătă la amiază oaspetele U- 
niversității din București. 
Aici, președintele Indiei a ți
nut o conferință în fața unei 
numeroase asistențe — cadre 
didactice și studenți.

Au luat parte Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, George 
Macovescu- și Eduard Mezin- 
cescu, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, Șerban Ți- 
țeica, vicepreședinte al Aca
demiei, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului; 
Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia șl 
Africa, academicieni, profe
sori universitari.

Deschizînd festivitatea, rec
torul Universității București, 
acad. Gheorghe Mihoc, a sa-' 
lutat pe înaltul oaspete, pre- 
zentînd totodată personalita
tea președintelui Indiei.

Expunerea făcută de dr? 
Sarvepalli Radhakrishnan a 
fost urmărită cu interes de a-i; 
sistență.

în încheierea vizitei, pre
ședintele Indiei s-a întreținut 
cordial cu membrii Consiliu
lui științific al Universității , 
bucureștene.

DECORĂRI
Cu prilejul „Zilei petrolis

tului“, Consiliul de Stat al Re- ’ 
publicii Socialiste România a 
emis un Decret privind confe
rirea de ordifie și medalii u- 
nor muncitori, tehnicieni și ip-: 
gineri din cadrul Ministerului 
Petrolului, Comitetului Geo- . 
logic și Ministerului Mineldr. 
Au fost conferite „Ordinul 
Muncii“ clasa a IlI-a, „Ordi
nul Steaua Republicii Socia
liste Rorpânla“ clasa a IV-a, ' 
„Ordinul Steaua Republicii : 
Socialiste România“ clasa a 
V-a și „Medalia Muncii“ uniri ‘ 
număr de 1 295 de tovarăși,: 
pentru merite deosebite în ac
tivitatea desfășurată în dome
niul forajului sondelor, ex
tracției țițeiului, gazelor, pre- ' 
cum și în prelucrarea aces
tora. ț

(Agerpres) ,
----- o—— !INFORMAȚII

Sîmbătă la. amiază a plecat 
spre Pekin o delegație condu-. 
Să de Dumitru Simulescu, mi
nistrul transporturilor și tele
comunicațiilor care, la invita
ția ministrului poștelor și 
telecomunicațiilor al R. P. 
Chineze, va face o vizită în a- 
ceastă țară.

La plecare, delegația a fost; 
condusă de. Adrian Dimitriu,; 
ministrul justiției, Eduard Me-' 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri 
ai conducerii Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri-, 
lor Externe.

Au fost de față Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București și membri ai am
basadei.

Sîmbătă a luat sfîrșit in Capitală: 
lntjlnirea reprezentanților uniuni
lor ^compozitorilor din Bulgaria,: 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Iu-, 
goslavia, Polonia, România, Ungă-' 
ria și Uniunea Sovietică.

In cuvîntul de închidere, Ioni 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
compozitorilor din Republica So- , 
cialistă România, a mulțumit oas-,, 
petilor pentru participare, arătînd,., 
printre altele, că înlîlnirea a prile
juit un interesant schimb de pă
reri în problemele muzicii ușoare 
și ale activității muzicale de mase.

In aceeași zi, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a oferit uȘ 
dejun în cinstea participantilor Ia 
întîlnire.

(Agerpres)



Lucrările Adunării Generale
a 0. N. U

în ședința de vineri după-a- 
miază a lucrărilor Adunării Ge
nerale a O.N.U., primul a luat 
cuvîntul ministrul de externe al 
Camerunului, Simon Nko’o Eto- 
ungou. Referindu-se la probleme
le organizării și funcționării 
O.N.U., el s-a pronunțat pentru 
„sporirea numărului locurilor re
zervate în organismele O.N.U. 
țărilor mici“ și a subliniat că 
pentru ca organizația să devină 
mai eficientă în eforturile de 
menținere a păcii „este necesa
ră îmbunătățirea colaborării din

Dejun
de șeful delegației 

române
NEW YORK 9. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu transmite :

La 8 octombrie, Cornelia Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, șeful delegației române la 
cea de a 20-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a oferit,. la 
sediul Misiunii permanente a. 
țării noastre la O.N.U., un dejun 
la care au participat: Amintore 
Fanfani, președintele celei de-a 
20-a sesiuni a Adunării Genera
le, U Thant, secretar general al 
O.N.U., Ilias Tsirimokos, vicepre
ședinte al guvernului și ministrul 
afacerilor externe al Greciei, Va- 
clav David, ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, 

J. Luns. ministrul afacerilor ex
terne al Olandei, M. Dughersu- 

■■ ren, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Mongole, Katoma Yifru, 
ministrul afacerilor externe al 
Etiopiei, Alimed Yussuf Dualeh, 
ministrul afacerilor externe al .. 

< Somaliei, Arthur J. Goldberg, șe
ful delegației S.U.A., reprezen
tant permanent la O.N.U., repre
zentanții permanenți ai Cehoslo
vaciei — Jiri Hajek, Danemarcei 
— Hans R. Tabor, Greciei — A. 
Liatis, Olandei — cir. J. B. De 
Beus, Mongoliei — L. Toib și 
adjunctul secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele poli
tice — A. Nesterenko.

Din partea română au partici
pat : Mircea Malița, Mihail Ha- 
șeganu și alți membri ai delega
ției României.

tre Consiliul de Securitate și A- 
dunarea Generală“.

Abdul Rahman al-Bazzaz, pri
mul ministru și ministru de ex
terne al Irakului, a subliniat în 
intervenția sa că „un progres în 
problema dezarmării va fi dificil 
de realizat atît timp cît nume
roase dispute majore rămîn ne
soluționate și uneia din marile 
puteri ale lumii — Republica 
Populară Chineză — nu îi sînt 
restabilite drepturile în Organiza
ția Națiunilor Unite“.

Ultimul care a luat cuvîntul, 
ministrul de externe al Somaliei, 
Ahmed Yusuf Dualeh.

•Ar

în cursul aceleiași zile au fost 
reluate lucrările unor comitete. 
Astfel Comitetul pentru probleme
le de tutelă și teritorii neautono
me a continuat dezbaterile pe 
marginea problemei „îndeplinirii 
declarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și po
poarelor coloniale“. La discu
țiile asupra situației din Rhode
sia de sud, au luat cuvîntul re
prezentanții Sudanului, Româ
niei, Noii Zeelande și Statelor 
Unite.

în Rhodesia de sud, a subliniat 
în intervenția sa reprezentantul 
țării noastre, Mihai Magheru, „se 
încearcă substituirea regimului 
colonial cu un alt regim care, la 
rîndul său, poseda toate caracte- 
risticile colonialismului.

• La lucrările Comitetului pentru 
problemele juridice, pe marginea 
adoptării rapoartelor Comitetului 
de drept internațional privind des
fășurarea ultimelor sale două se
siuni, reprezentantul român, Con
stantin Flitan, vicepreședinte al 
comitetului, împreună cu repre
zentantul Ghanei, au prezentat 
un amendament, care recomandă 
permanentizarea seminariilor or
ganizate în vara trecută de comi
tet, cu participarea unor studenți 
care s-au remarcat prin buna lor 
pregătire și unor tineri funcțio
nari guvernamentali. I

Însemnări

„Muntele 

a născut 
un șoarece"

anevrele mag
naților presei 
provoacă neli
niște în rînduri- 
le opiniei publi
ce din Anglia, 
care vede cum 
în ultimele de
cenii ziarele și

editurile britanice sînt înghi
țite de cîteva mari concerne.

Încă în 1949 a fost institui
tă o comisie parlamentară 
specială pentru a cerceta si
tuația din domeniul presei. 
După îndelungi cercetări, co
misia „și-a exprimat regretul 
că unele concerne, și așa rami
ficate, au tendința de a-și 
extinde sfera de control“ și 
a arătat că „orice reducere 
viitoare a numărului ziarelor 
naționale ar constitui un mo
tiv de îngrijorare“. Nu s-au 
luat însă nici un fel de mă
suri concrete. In perioada 
1960—1964 au dispărut 17 co
tidiene și ziare de duminică 
cu vechi tradiții, iar numă
rul revistelor a scăzut la ju
mătate.

In decembrie anul trecut a 
fost creată o nouă comisie 
specială de studiere a „peri
colului concentrării presei“. 
După aproape un an de acti
vitate comisia a dat, în sfîr- 
șit, publicității recomandările 
sale. Dar nici de data aceasta 
nu s-au elaborat măsuri reale 
împotriva monopolizării pre
sei. Comisia a primit de la di
ferite asociații ale ziariștilor, 
de la sindicatele muncitorilor 
din poligrafie, numeroase pro
puneri și sugestii concrete 
pentru apărarea presei de a- 
saltul concernelor. Totuși, sin
gura măsură recomandată de 
comisie este crearea unei 
instanțe juridice speciale pen
tru problemele fuzionării or
ganelor de presă. In raportul 
comisiei se face însă dinainte 
rezerva că instanța va admi
te achiziționarea ziarelor de 
către concerne „în cazul cînd 
cumpărătorul va convinge 
justiția că tranzacția respecti
vă va salva ziarul de dispari
ție și nu va influența libera 
exprimare a opiniilor“. A- 
ceastă clauză, evident, nu 
schimbă cu nimic situația. 
Faptele au arătat că mai în- 
tii marii magnați ai presei, 
prin diverse manipulații, \își 
aduc noua victimă într-o si
tuație fără ieșire, iar apoi, a- 
caparînd ziarul, dau asigurări 
că o fac pentru a-l salva, 
bineînțeles în numele „liberei 
exprimări a opiniilor“.

Ceea ce l-a făcut pe cores
pondentul din Londra al coti
dianului vest-german Die 
Welt să noteze : „Rezultatele 
îndelungatei activități în două 
reprize a comisiei speciale sînt 
destul de modeste. Muntele 
a născut un șoarece“.

E. R.
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Republica Socialistă 
că. Noi blocuri de 

orașul Banska

Evoiufia situației
Cehoslova- 
locuințe in 
Bystrica din Indonezia

Congresul Sindical Mondial
La 9 octombrie, în sala Seimu

lui R. P. Polone, au început lu
crările celui de-al VI-lea Congres 
Sindical Mondial. Sînt prezenți 
aproximativ 600 de delegați, re
prezentanți ai organizațiilor sin
dicale din 98 de țări.

Înainte de începerea lucrărilor 
au fost alese prezidiul alcătuit 
din 32 de membri și secretariatul 
Congresului. In prezidiu a fost 
ales și tovarășul Constantin Dra
gau, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, conducătorul 
delegației sindicatelor din Repu
blica Socialistă România.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de ~ 
ședințele 
Mondiale. In 
adoptată ordinea de zi, care cu
prinde. probleme importante ale 
mișcării sindicale mondiale și ale 
consolidării unității acesteia.

Congresul a fost salutat de că
tre Edward Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Po
lone.
. A luat apoi cuvîntul Louis Sail
lant, secretar general al F.S.M. 
care a prezentat raportul cu pri
vire la examinarea aplicării pro-

M

Renato Bitossi, pre- 
Federației Sindicale 

continuare a fost
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„riscul"

gramului de acțiune sindicală și a 
inițiativelor de acțiuni unitare ale 
F.S.M., evoluția și dezvoltarea ac
tuală a F.S.M., noile posibilități 
pentru unitate, solidaritate și rela
ții sindicale internaționale.

Intr-o declarație făcută presei, dr. Subandrio, 
prim-vice-prim-ministru al Indoneziei, a subliniat 
că președintele Sukarno a adresat un apel la uni
tate pentru ca „forțele colonialiste, neocolonialis- 
te și imperialiste să nu exploateze 
săptămîna trecută“.

evenimentele de

El a avertizat că „aceste forțe 
așteaptă să începem să ne lup
tăm între noi pentru a intra în 
țară“. Subandrio a reamintit că 
președintele Sukarno a cerut tu
turor acelora preocupați de criză

o atmosferă calmă și 
seama lui să găseas-

a fost destituit
La Atena a fost dat publicită

ții un comunicat în care se a- 
rată că Consiliul Suprem al Apă
rării a aprobat numirea generalu
lui G. Spandidakis în funcția de 
șef al statului major general al ar
matei grecești în locul generalului 
Ghenimatas.

Totodată s-a anunțat și numi
rea generalului Tsolakas în func
ția de șef de stat major în mi
nisterul apărării naționale. Cuno
scut ca un simpatizant al fostului 
premier Papandreu, Tsolakas a 
deținut pînă în prezent postul de

comandant al corpului de armată 
din Grecia de nord considerat cel 
mai important post în ierarhia 
comandanților militari greci.

Referindu-se la aceste schim
bări în cadrul comandamentului 
suprem al armatei grecești agen
ția France Presse relevă că gene
ralul Ghenimatas a fost destituit 
de către Consiliul Suprem al Ar
matei pentru a se pune astfel ca
păt acuzațiilor forțelor democra
tice din Grecia în legătură cu a- 
mestecul său direct în falsificarea 
alegerilor din 1961, care au dat 
cîștig de cauză lui Karamanlis. 
După cum se știe, problema în
locuirii lui Ghenimatas a consti
tuit de. fapt, motivul neînțelegeri
lor care au izbucnit în iulie a.c., 
între fostul premier Papandreu și 
fostul ministru al apărării Garu- 
falias, neînțelegeri care s-au sol
dat în cele din urmă cu înlocuirea 
lui Papandreu.

„să creeze 
să lase în 
că o soluție politică“.

Tntr-o declarație radiodifuzată, 
ministrul coordonator al Depar
tamentului Relațiilor publice, dr. 
Ruslan Abdulgani, și-a exprimat 
încrederea că, sub conducerea 
președintelui Sukarno, Indonezia 
va învinge actuala criză. El a 
adăugat că țara trebuie să înțe
leagă că neocolonialiștii, colonia
liștii și imperialiștii vor folosi 
orice prilej pentru a o ataca.

Agențiile de presă și postul de 
radio Djakarta anunță că, atît 
în capitala Indoneziei, cît și în 
alte orașe din țară au loc de
monstrații la care participă, prin
tre alții, și reprezentanți ai parti
dului „Mașumi“ interzis de mai 
multă vreme în Indonezia.

Postul de radio Djakarta a a- 
nunțat că elemente aparținînd 
partidelor „Nahdatul Ulama“ și 
„Mașumi“, s-au dedat la manifes
tări îndreptate împotriva Parti
dului Comunist din Indonezia. 
Același post de radio a anunțat 
că vineri dimineața a fost incen
diat sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Indo
nezia. Agențiile de presă anunță 
că autoritățile militare au arestat 
cinci conducători ai organizațiilor 
comuniste de tineret și au între
prins percheziții la sediul unor 
organizații obștești.

Agenția Reuter anunță 
Djakarta că în insula Jawa con
tinuă ciocniri între diferite gru
pări ale armatei.

DUPĂ eșecul tratativelor an- 
glo — sud-rhodesiene, evenimen
tele par să evolueze spre procla
marea unilaterală a independen
ței Rhodesiei de sud. Premierul 
rhodesian, Smitb, nu a lăsat nici 
o îndoială în această privință. EI 
a declarat fără echivoc în cadrul 
unei conferințe de presă ținută 
sîmbătă la Londra : „Dacă nu 
putem obține independența prin 
tratative, nu văd altă ieșire decît 
de a o proclama în mod unilateral. 
O hotărîre definitivă în legătură 
cu proclamarea unilaterală a in
dependenței va fi luată cu repe
ziciune după întoarcerea mea la 
Salisbury“. Referitor la consecin
țele pe care un asemenea act 
le-ar avea, Smith a afirmat că 
este conștient de gravitatea lor 
„dar că rhodesienii (albi — n.r.) 
sînt gata să-și asume acest risc“. 
El a spus că accesul majorității 
populației țării spre viața poli
tică și conducerea statului nu ar 
putea fi luat în considerație de
cît într-un termen de 15—50 de 
ani, în nici un caz mai devreme.

Guvernul britanic a publicat 
sîmbătă o notă în care averti
zează guvernul rhodesian asupra 
„urmărilor unei condamnări in
ternaționale masive la care se ex
pune dacă va rupe legăturile cu 
Marea Britanie“. „Nu trebuie în
treținută nici o iluzie în Rhodesia 
asupra capacității și hotărîrii gu
vernului britanic de a trata 
cea mai mare fermitate 
de rebeliune din partea 
lui rhodesian“ se spune

Se așteaptă ca Smith
nă la Londra pînă luni. Nici un 
fel de întrevedere oficială nu a 
/ost însă programată.

cu 
orice act 
guvernu- 
în notă, 
să rămî-

din

In paginile presei americane și-a făcut loc cu 
persistență, în ultima vreme, îngrijorarea în legătu
ră cu ceea ce NEW YORK TIMES denumește „creș
terea resentimentelor față de S.U.A. în Japonia“.

ultimii
de guvern, agriculturii

•N

D care pînă acum sprijineau foarte 
activ apropierea de Statele Uni
te.

In acest sens merită relevată 
și poziția unei mari părți a pre
sei japoneze. Cu puține excepții,

BIRMANIA. In 
măsurilor luate 
i-au iost redate noi suprafețe. In fotografie: 

un aspect din munca țăranilor birmani

o AGENȚIA B.T.A relatează că 
în urma convorbirilor care au avut 
loc Ia Solia cu delegația econo
mică belgiană, condusă de Emile 
Racon s-a semnat un document 
care prevede dezvoltarea relații
lor comerciale și economice și a 
colaborării tehnico-științifice din
tre cele două țări. E. Rașon l-a 
invitat pe lvan Budinov, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Bulga
ria. să iacă o vizită în Belgia.

ani, ca, urinare a o
e cînd au început 
să cadă bombele a- 
mericane în Viet
nam — notează co
respondentul la To
kio al revistei 
U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT 
— sentimentele anti

americane ale japonezilor s-au 
întărit amenințător“. La rîndul 
său revista NEW REPUBLIC 
constata : „Se creează și se pre
cizează o stare de spirit antia- 
mericană poate pentru prima oară 
în asemenea proporții în actua
la perioadă postbelică. Prestigiul 
moral al Americii pare să fi a- 
tins nivelul cel mai scăzut în re
lațiile, dintre S.U.A. și Japonia“.

Demonstrațiile și manifestațiile 
populare din Japonia împotriva 
politicii S.U.A. în Vietnam au 
luat o amploare crescîndă. Simp- 

1 tòrrìàtic și important de subliniat ' 
este faptul că mișcării populare 
de protest i s-au alăturat în ulti
ma - vreme - unele cercuri politice 
și unele cunoscute personalități

9 AGENȚIA algeriană de presă 
anunță că Comitetul de pregătire 
al celei de-a 2-a Conferințe afro- 
asiatice la nivel înalt a fost con
vocat pentru joia viitoare Ia Alger. 
Mouloud Kassim, directorul pro
blemelor politice din Ministerul 
Afacerilor Externe algerian a în
ceput vineri consultări cu repre
zentanții diplomatici ai celor 14 
țări care, împreună cu Algeria, al
cătuiesc comitetul pregătitor — 
Cambodgia, R. P. Chineză, Etiopia,

Ghana, Guineea, India, Indonezia, 
Iranul, Malawi, Marocul, Pakista
nul, R.A.U., Tanzania și Zambia.

• LA BUDAPESTA a fost sem-| 
nat protocolul comercial ungaro- 
danez pe anul 1966, care prevede 
dezvoltarea continuă a schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări.

Potrivit protocolului, Ungaria va 
exporta în Danemarca țevi de oțel, 
medicamente, textile și va importa 
pește și conserve de pește, diferite 
mașini, dispozitive și chimicale.

• CU 262 voturi pentru, 197 
contra /socialiștii, comuniștii, ra
dicalii și M.R.P.) Adunarea Națio
nală Iranceză a adoptat bugetul pe 
anul 1966.

Inceplnd de luni vor Ii discu
tate în parlament diferitele capitole 
bugetare. Sînt așteptate impor
tante dezbateri politice în legătură 
cu capitolele educației naționale și 
cheltuielilor militare.

o Presa din R.D.G. consacră arti
cole spectacolului prezentat de 
Teatrul „C. Tănase“ în fața pu
blicului berlinez. „Neues Deut-

schland“, după ce notează că 
premiera a constituit un succes 
scrie că toate numerele sînt bine 
interpretate și prezentate cu mult 
talent și gust. „Berliner Zeitung" 
publică o cronică în care se a- 
rată că în dansuri, în stilul său 
modern, în tot ce prezintă „re
vista românească are avînt și ni
vel artistic ridicat. Aplauzele au 
fost la premieră fără sfîrșit". 
„Dacă ai vrea să enumeri soliștii 
cu calități, în multe cazuri ex
cepționale, scrie „Berliner Zei
tung“, ar trebui amintiți foarte 
mulți. Revista bucureșteană me
rită să fie văzută".

• LA 9 OCTOMBRIE, la 
Praga a fost semnată o înțele
gere cu privire la colaborarea în
tre Uniunea artiștilor plastici din 
Republica Socialistă România și 
Uniunea artiștilor plastici din 
R. S. Cehoslovacă pe perioada 
1965—1966.
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Din viața

tineretului lumii

p e străzile principale ale capitalei guatemaleze, întră 
clădirile facultății de drept și facultății de medicină a 
avut loc recent o puternică demonstrație a studenți
lor. Organizată la chemarea Asociației studenților 
guatemalezi (A.E.U.) manifestația a avut drept scop 
să exprime protestul celor ce învață în institutele de 
învățămînt superior față de ultimele atacuri ale re
gimului militar la adresa autonomiei universitare cu
cerire a revoluției clin 1944. Trecînd printre șirurile

de polițiști și care blindate, mobilizați în grabă pentru a veghea 
la. „respectarea ordinei", studenții au condamnat, în special, atitu
dinea rectorului Universității din Ciudacl de Guatemala, inginerul 
Jorge Arias, care depune eforturi și exercită presiuni pentru apli
carea așa-zisului „Plan Michigan“ privind reorganizarea învăță
mîntului superior din Guatemala.

Planul a fost calificat de A.E.U. drept „un cal troian imperia
list“ care urmărește „să transforme pe studenți în indivizi ce nu se 
mai preocupă de problemele social-economice și culturale ale 
țării“. Elaborat în baza recomandărilor unui grup de „experți“ ai 
programului nord-american de ajutor denumit „Alianța pentru pro
gres", autorii „Planului Michigan“ caută, după cum se subliniază 
într-o declarație a A.E.U. „să introducă schimbări în structura edu
cației universitare, după modelul învățămîntului superior din 
S.U.A., schimbări care nu reflectă de fel realitatea noastră națio
nală, ci permite numai pătrunderea experților și propagandei nord- 
americane în Universitățile latino-americane“.

Aspect de la demonstrația studenților guatemalezi
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Ofensiva cercurilor de dreapta împotriva Universității din Gua
temala are un caracter precis. La fel ca și în multe alte țări latino
americane, studenții guatemalezi au fost întotdeauna alături de 
muncitori în sprijinirea și apărarea ideilor progresiste, opunîndu-se 
politicii reacționare promovate de juntele militare. Or, tocmai acest 
lucru nu vrea să-l permită actualul guvern condus de colonelul 
Peraita Azurdia.

La ce rezultate vor duce „reformele“ propuse prin acest plan ? 
Despre aceasta se vorbește intr-un apel adresat de Asociația stu
denților guatemalezi studenților din toate țările latino-americane 
în care le solicită sprijinul și solidaritatea lor. Enumerînd „grave
le consecințe ale planului pentru reorganizarea învățămîntului su
perior în țară“ apelul arată că aplicarea sa va permite „restringe- 
rea posibilităților tinerilor proveniți din clasele populare de a intra 
în Universități" și, în același timp, „va prelungi cu doi ani peri
oada de învățămînt universitar deși în țară se manifestă o lipsă 
acută de cadre specializate pentru industrie și agricultură". „In 
baza acordurilor de integrare a învățămîntului superior în țările 
din America Centrală — subliniază totodată documentul A.E.U. — 
Consiliul superior centro-american (C.S.U.C.A.) intenționează să 
introducă în universitățile noastre o „reformă" care urmărește să 
imprime studenților o tendință favorabilă politicii de dominație 
nord-americană“.

Deocamdată măsurile propuse nu au fost încă aplicate. Puterni
cele acțiuni de protest ale studenților guatemalezi au arătat însă, 
așa cum a declarat unul din conducătorii A.E.U. că „tineretul uni
versitar din Guatemala nu va permite ca in țară să fie instaurată 
dictatura intelectualismului medieval“.

ï. RETEGAN

Alegeri in Turcia
Azi au loc în Turcia, pentru a doua 

oară de la răsturnarea în 1960 a regi
mului reacționar condus de Menderes, 
alegerile legislative. 13 699 112 ale
gători, dintre care aproape 7 milioane 
de temei, sînt chemați la urne pentru 
a desemna cei 950 de deputați ai A- 
dunării naționale.

La această confruntare iau parte 6 partide po
litice. Principalele partide care își dispută întâie
tatea sînt Partidul dreptății (guvernamental) și 
Partidul republican al poporului.

Partidul dreptății se pronunță în favoarea în
treprinderii particulare și a investițiilor de capital 
străin pe plan intern, iar politica sa externă este 
pro-occidentală. Partidul republican al poporului

tru că acestea criticaseră bom
bardamentele americane în Viet
nam.

Semnificative, în contextul a- 
mintit, sînt declarațiile fostului 
premier Yoshida, cunoscut pen
tru vederile sale pro-americane 
(denumit, de altfel, „Adenauerul 
Japoniei“) care a afirmat 
Washingtonul „nu înțelege 
rientul și acest fapt e îl.

că
O- 

ilustrat

o componență mixtă, numărind printre mem- 
săi atît oameni de afaceri cît și lideri sindi-

are 
brii_____
caii, ofițeri în retragere și studenți.

în afară de aceste două partide, celelalte trei, 
care fac parte din coaliția guvernamentală con
dusă de premierul Urgilplu, se străduiesc să se 
afirme prin obținerea unui număr mai mare de 
locuri în parlament.

Pentru prima oară își face intrarea în arena 
electorală Partidul Muncitoresc din Turcia, creat 
jn anul 1961 de mai mulți lideri sindicali și condus 
de Mehmet Aii Aybar. în programul său, parti
dul cere naționalizarea tuturor industriilor impor
tante, o reformă agrară cuprinzătoare și în gene
ral crearea unei economii independente, bazate 
pe valorificarea resurselor proprii și nu pe ajuto
rul străin.

dezangajare față de politica 
Washingtonului în general. „Im
portante cercuri de afaceri japo
neze — semnala corespondentul 
lui DIE WELT la Tokio — se 
tem că războiul din Vietnam 
implică pericolul unui mare răz
boi în Asia și că un asemenea 
război ar distruge piețele și ar 
accentua tensiunea politică și so
cială în Japonia“. Evident, mo-

Tendințe semnificative

ra strînsă cu S.U.A. e deci încă 
convenabilă pentru moment, dar 
s-ar putea să nu mai fie conve
nabilă dacă o asemenea legătură 
ar implica contralovituri în co
merțul cu alte regiuni ale lumii. 
Intr-un sens mai larg, aceste noi 
realități și dileme își pun am
prenta pe cerințele tot mai insis
tente ale unor personalități din 
însuși partidul liberal-democrat 
(de guvernă mint). Este vorba de 
cerințe pe care revista japoneză 
JIYU le definea astfel : „O 
orientare mai independentă, mai 
flexibilă și chiar neutralista, care 
n-ar ține cont de interesele stra
tegice și economice americane, ba 
chiar s-ar opune în mare măsură

ziarele japoneze au adoptat o a- 
titudine critică față de politica 
Washingtonului în Viătnam. Con
damnarea publică a politicii a- 
mericane a determinat încercă
rile unor diplomați americani 
de a influența sau intimida une
le ziare japoneze. S-au semnalat 
astfel atacurile subsecretarului 
de stat George Ball și ale altor 
funcționari superiori americani 
care au condamnat ziarele japo
neze „Asahi“ și „Mainichi“ pen-

prin felul în care își duce poli
tica în Vietnam“. Aceste decla
rații — releva NEW REPUBLIC 
— au constituit un șoc pentru 
oficialitățile americane care cu
nosc scena politică japoneză și 
influența lui Yoshida în anumite 
cercuri politice din țara sa.

Fapt este că în rîndurile unor 
influente cercuri japoneze se fac 
simțite curente, tendințe spre o 
dezangajare de politica america
nă în Vietnam și spre o oarecare

dificările in poziția unora dintre 
cercurile influente politice și 
economice trebuie înțeleasă în 
lumina schimbărilor intervenite 
în ultimii ani. Elementul funda
mental — din punctul de vedere 
al acestor cercuri — este că pia
ța americană, care absorbea după 
război aproape 60 la sută din ex
porturile japoneze, absoarbe azi 
doar 30 la sută. Țările asiatice 
absorb acum aproape 40 la sută 
din exporturile Japoniei. Legătu-

chiar s-ar opune în mare 
acestora“.

Desigur, nu trebuie să 
că asemenea tendințe ca 
siunile opiniei publice ar

credem 
și pre- 

putea 
acționa imediat asupra politicii 
japoneze. Rămîne de văzut în ce 
măsură cerințele noi se vor im
pune.

Oricum, nu se poate spune că 
îngrijorările exprimate în presa 
americană ar fi lipsite de justifi
care.

EM. RUCÄR

S.U.A. (St. Petersburg). Locuitorul Dominick Mangione a obținut 
o ciupercă In greutate de 1,800 kg

• AGENȚIA A.D.N. relatează 
că la propunerea R. D. Germane 
la 8 octombrie au avut loc în 
Berlinul occidental tratative în
tre reprezentanții guvernului R.D. 
Germane și a senatului vest-ber- 
linez în legătură cu încheierea 
unui acord cu privire la elibera
rea autorizațiilor de trecere a 
cetățenilor vest-berUnezi care vor 
să-și viziteze rudele din capitala 
R. D. Germane, în perioada săr
bătorilor de iarnă.

Secretarul de stat al R. D. 
Germane, Michael Kohl a invitat 
pe reprezentantul Senatului vest- 
herlinez, Horst Korber, să ia parte 
la o nouă întîlnire, în capitala 
R. D. Germane. Korber a acceptat 
invitația.

• POSTUL de radio Sanaa a 
anunțat că în decurs de nouă zile 
se va întruni la Janad, în pro
vincia Taez, o adunare populară 
la care vor participa reprezen
tanți din toate provinciile yeme- 
nite.

Se crede că adunarea va de
semna pe cei 25 de reprezentanți

ai forțelor republicane la Confe
rința de la Haradh din 23 noiem
brie, preconizată în acordul în
cheiat între președintele R.A.U. 
Nasser, și regele Arabiei Saudi
te, Feisal, cu privire la proble
ma yemenită.

• DUPĂ măsurile excepționale 
instituite joi de guvernul Urugua
yan, împotriva mișcării revendica
tive din tară, la Montevideo, ca
pitala țării, situația continuă să 
rămînă încordată. Sindicatele 
muncitorilor au organizat vineri 
demonstrații cerînd anularea aces
tor măsuri. Un grup de studenți au 
manifestat pe străzile orașului re- 
clamînd eliberarea celor arestați. 
Agenția Associated Press constată 
că deși în cursul acestor manifes
tații nu s-au semnalat incidente 
majore, este foarte probabil ca în 
următoarele zile situația să se
agraveze.
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