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Alte întreprinderi
cu planul

ÎNDEPLINIT

GALATI

ÎN

Duminică 5 decembrie 1965

BAIA MARE

petrochimic 
să producă 

și azot.

CONSTANȚA
Din bilanțul încheiat o dată cu îndeplinirea planului pe șase 

ani de către chimiștii de la Năvodari, se remarcă triplarea ca-

Un mare număr din știrile transmise sîmbătă de corespon
denții regionali ai Agerpres informează despre îndeplinirea de 
către numeroase fabrici și uzine din țară a sarcinilor din planul 

. șesenal.

DEVA
întreprinderilor din regiunea Hunedoara care au îndeplinit pînă 

acum planul șesenal li s-a alăturat Trustul minier Deva, Dintre 
cele mai importante realizări ale minerilor de aici în această 
perioadă este sporirea cu aproape trei ori a producției de mine
reu cuprifer.

E timpul optim pentru trans
portul îngrășămintelor orga
nice la cîmp. Tractoristul 
Vasile Lepădatu de la G.A.S. 
Aiud folosește in executarea 
acestei lucrări fiecare clipă 

prielnică.'

Foto: IONEL CUCU

parității uzinei, o productivitate sporită cu aproape 150 la sută 
și realizarea unor produse chimice noi ca : florură de sodiu, 
arid fluorosilicic.

în șesenal portul Galați a cunoscut o largă dezvoltare. Au fost 
construite sau amenajate platforme de încărcare și descărcare, s-au 
construit cheiuri noi și s-a dezvoltat mecanizarea lucrărilor por
tuare. Flota a fost și ea dotată cu noi nave. Toate acestea au făcut 
ca traficul portuar să crească în acești ani de 1,43 ori, iar al 
transportului 
respectiv cu

fluvial de mărfuri și călători cu 1 330 000 tone și 
16 101 000 c&lători-km față de pian.

De la întreprinderea „1 Septembrie“ din Satu Mare, care a 
îndeplinit planul pe șase ani cu aproape 30 de zile înainte de 
termen, aflăm și unele amănunte. Economiile suplimentare rea
lizate în - - - —
de gătit 
celor de

acești ani se ridică Ia 21 milioane lei, calitatea mașinilor 
cu gaze lichefiate a fost mult îmbunătățită. Ponderea 
calitatea I a sporit de Ia 87 la sută la 99,7 Ia sută.

INDUSTRIA CONSERVELOR
Din industria conservelor fabricile Valea Roșie — regiunea 

București, Munca — Constanța, Rîureni —- Rîmnicu Vîlcea, fac 
parte din cele 10 unități care au raportat pînă acum îndeplinirea 
planului.

ia toiiiMnatuI petrochimic Ploiești a intrat în funcțiune

Fabrica de oxigen și azot

O FLACĂRĂ

ARDE
DE UN SECOL

p

s trăbătind Oltenia de 
la Dunăre la Pa
ring și de la Olt la 
Cerna întîlnești o 
întreagă diversitate 
de tipuri de sol și 
configurații de te
ren, de la cernozio
murile foarte fertile

sau terenurile brun - roșcate, 
pînă la nisipurile abia stabilizate 
sau încă zburătoare și de la te
renurile plane formînd cîmpii în
tinse, pînă la dealurile .cu pante 
de peste 45 de grade. Fiecare 
cu particularitățile sale produc
tive, cu cerințele și ofertele sale 
față de o lucrare aplicată, o 
plantă cultivată sau un îngrășă- 
mînt administrat. Cunoscînd a- 
ceste constraste, oamenii caută și 
experimentează multiple metode 
prin aplicarea cărora fiecare hec
tar să producă mai mult grîu, 
mai mult porumb, mai multe 
plante tehnice și nutrețuri.

Care sînt resursele, rezervele 
prin valorificarea cărora se , pot 
urca noi trepte pe drumul pro
ducției agricole ?

Ce inițiative cu valoare de 
generalizare s-au născut în acea
stă amplă acțiune ?

Care este aportul organizații
lor U.T.C., al tineretului ?

Ce rezultate s-au obținut 
pînă acum ?

Cu cîteva asemenea întrebări 
am pornit de-a lungul și de-a 
latul Olteniei. Dar cui să ne a- 
dresăm mai întîi ? Unuia dintre 
cei două mii și ceva de specia
liști, sau unuia dintre cei aproa
pe zece mii de tineri mecaniza
tori ? Vreunui brigadier din 
cooperativele agricole, sau 
președinte ? Unui director 
S.M.T. sau de gospodărie 
stat, ori'vreunui secretar al 
organizații U.'T.C. ? Căruia 
cei aproximativ uZZ ZZZ .. 
neri din regiune, care se ocupă, 
într-un fel sau altul, de agricul
tură, să ne adresăm mai întîi ? 
Ne-am oprit la cîțiva dintre cei 

(ale căror rezultate le dă autori-

tate să împărtășească din expe
riența lor.

★
„Aceasta este părerea mea, 

pe care rin susținut-o de multe 
ori și în adunările noastre, ale 
organizației de bază U.T.C., și 
pe care o subliniez încă o dată. 
Podzolurile nu sînt soluri incori- 
jibile — susținea cu mare con
vingere tînărul inginer agronom 
Marin Filote, de mai bine de 
patru ani tovarăș de muncă al 
țăranilor cooperatori din Bul- 
zești. Acest tip de sol nu este 
pentru totdeauna slab sau mediu 
productiv, ci„ printr-o activitate 
bine dirijată, poate fi transfor
mat într-un sol foarte productiv. 
Cînd spun acest lucru, uu am în 
vedere numai ceea ce cuprinde 
literatura de specialitate, ci și' 
constatările mele, rezultatele ob
ținute pe loturile demonstrative, 
adică pe acele parcele unde to
tul, dar absolût totul s-a reali
zat după criterii științifice. în 
punctul „Seciu“ am organizat 
anul acesta un lot experimental 
pentru grîu și, porumb. Acolo, 
după aprecierile specialiștilor de 
la O.R.P.O.T., există cel mai re
prezentativ tip de , podzol din 
regiune. Cu ani în urmă, oame
nii nici nu-1 mai lucrau pentru 
că, mai' ales la, porumb. nici 
măcar sămînța folosită n-o sco
teau. Noi am obținut însă pro
ducții de grîu pînă la 1 800 kg 
la hectar și de porumb, pînă la 
3 540 kg la hectar. Am urmărit 
trei variante : 1) teren amendat 
cu 2,5, tone spumă de defecație

și 100 kg azotat de amoniu la 
hectar; 2) teren neamendat și 
numai îngrășat cu îngrășăminte 
organice ; 3) teren nefertilizat și 
neamendat. Rezultatele obținute 
au fost următoarele : în prima 
variantă 1800 kg grîu și 3 540 
kg porumb boabe ia hectar ; în 
cea de a doua 1 470 kg grîu și 
3 200 kg porumb boabe la hec
tar, iar în cea de a treia aproa
pe 900 .kg grîu și cu mult sub 
1 000 kg porumb boabe la hec
tar. t

Oamenii s-au, convins astfel că 
podzolurile nu sînt soluri incori- 
jibile și că, prin investiții nu prea 
mari, pot deveni productive ca 
și cele mai apreciate cernozio
muri.

— Și care a fost efectul ace
stei convingeri ? Cum au acțio
nat organizația U.T.C., tinerii ?

— Prompt și cu un aprecia
bil interes. Nu o dată și cu am 
fost solicitat să explic importan
ta economică a lucrărilor amin
tite, să vin și eu cu sugestii pen
tru organizarea unor acțiuni la 
care să participe toți cei 320 de 
uteciști, toți tinerii țărani coope
ratori din brigăzile de cîmp. 
Firește că puteau participa toți 
și au participat toți, convinși fi
ind de necesitatea aportului lor 
la transportul și împrăștierea uni
formă pe cîmp a amendamente
lor și îngrășămintelor organice. 
Și astfel, la cele 100 de hectare 
amendate în anii precedenți se

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a Il-a)

De. curind, la Combinatul side
rurgic Hunedoara a intrat 
funcțiune o nouă fabrică 
oxigen. In imagine,. aspect 
interiorul noului obiectiv 

dustrial
Foto : AGERPRES

La Combinatul 
Ploiești a început 
fabrica de oxigen 
Noua unitate, a patra din ca
drul combinatului, va produce 
anual, la atingerea capacității 
prevăzute în proiect. 4,8 mili
oane mc oxigen și 16 milioane 
mc de azot. Oxigenul va fi 
folosit de unele întreprinderi 
din localitate, iar azotul va fi 
întrebuințat în întreprindere, 
îndeosebi pentru producerea

de etilena și glicolu-oxidului 
lui

Combinatul 
îmbogățește în continuare cu 
noi unități. în stadiul 
mergător începerii producției 
se află 
etilena, 
ftalică, 
bricării 
duse chimice valoroase, prin
tre care și monomerul fibre
lor de tip terilenă — tergal.

(Agerpres)

ploieștean se

pre-

fabricile de oxid de 
glicoli și de anhidridă 
produse destinate fa
unei serii de alte pro-

in 
de 
din 
in-
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Un nou S.M.T. în regiunea Argeș 
clădirii principale și se lucrează 
la montajul utilajelor din atelie
rul de repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole. S-a construit 
pe lingă acest S.M.T. un grup 
social cu 12 apartamente și o 
cantină destinată mecanizatori-

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru).

La cele 11 stațiuni de mașini 
.și tractoare din regiunea Argeș 
se va1 adăuga zilele acestea încă 
un S.M.T. modern, construit în 
comuna Scornicești, raionul Sla
tina. Pînă acum la acest S.M.T. 
s-a terminat finisajul exterior al

rezent în fieca
re zi printre su
netele care a- 
testă neîntrerup
ta activitate ti
monă, tovarăș in 
marea orchestră 
a creației cu 
sirena uzinei, cu

șuierul locomotivei, cu gongul 
teatrului, clopoțelul școlii rămî
ne duminica tăcut; în partitura 
sa, cea de a șaptea zi a săptă- 
mînii a trecut semnul pauzei. La 
o școală bucureșteană, însă, as
tăzi, duminică 5 decembrie, 
timpul a încredințat clopoțelului 
rolul de solist. Vibrațiile sale 
cheamă mai multe generații de 
elevi și profesori la o lecție me
morabilă.

Astăzi, duminică 5 decembrie 
1965, liceul „Mihai Viteazu“ 
sărbătorește 100 de am de la în
ființarea sa, chemarea clopoțelu
lui de astăzi . adresindu-se 
gostei și respectului nostru, 
tuturor, pentru învățătură, 
strecoară în inimi un sentiment 
înălțător, de o inegalabilă fru
musețe. O flacără care s-a aprins 
cu un secol în urmă a ars și a 
luminat necontenit, arde și lu
minează azi mai vie, mai tînără, 
mai proaspătă, veghind drumul 
fără sfîrșit al împlinirilor.

Primește modestul nostru oma
giu, iubită școală, și permite-ne 
să ne aplecăm fiîteva clipe, cu 
sfială și venerație, peste paginile 
povestind istoria, ta de ieri și de 
azi, adunată într-o carte de aur 
pe care timpul și-a pus pecetea 
unui secol...

...Toamna anului 1865. In chi
liile reci și întunecoase ale mî-

dru
di 
ne

unui 
de 
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unei 
din 

400 000 de ti-

Brazi din masă

plastică

Tradiționalul pom de iarnă 
tinde să devină un veritabil 
fiu al secolului nostru. Spe
cialiștii de la Fabrica 
mura Roșie'’ 
realizat
Numai

„Fla- 
din Sibiu l-au 
masă plastică, 
privire foarte 
deosebi brazii

,«
din 
o 

atentă poate 
artificiali de cei coborîți din 
munți. Pînă și mirosul lor 
specific a fost obținut în la
borator, dînd bradului din ma
să plastică și argumente ol
factive. In plus, brazii de Si
biu au și avantajul că se păs
trează „cu cetina tot verde“. 
Organele comerțului au apre
ciat această nouă realizare și 
au contractat pentru sărbăto
rile de iarnă 10 000 de bucăți.

(Agerpres) I

năstirii Sf. Saca, cițiva elevi și 
doi, trei dascăli încep să desci
freze împreună tainele „învăță
turii de carte“, într-un gimnaziu 
purtînd numele glorios al lui 
„Mihai cel Mare“. Au trecut. 47 
de ani de cînd, in. același loc, 
Gheorghe Lazăr așeza piatra de 
temelie a școlii românești, dar 
chiliile claselor sînt neschimbate, 
pereții sînt. doar ceva mai coș
coviți, „tabela“ mai roasă, me
sele și , scaunele mai ponosite. 
Este pricina pentru care, numai 
în opt ani, între 1867 și 1875, 
școala e nevoită să-și siringă pu
țina zestre, s-o încarce în căruțe 
și să se mute de patru ori, în 
alte localuri, dar nici unul cu 
mult mai corespunzător. Pregă
tirea, competența iluștrilor das
căli ai timpului se dovedește in
capabilă în domeniul strict al 
gospodăririi școlii. Citim într-un 
raport al profesorului Ion Mă- 
răscu, directorul de pe atunci al 
școlii, raport adresat ministeru
lui prin februarie 1870: „Silin
țele mele de a încălzi sobele ră- 
mîn deșarte. Elevii suferă greu 
de frig“. Și într-un alt raport, 
purtînd aceeași semnătură : „Vă 
rog să binevoiți a trimite de.ur
gență la gimnaziul „Mihai cel 
Mare“ două scaune și o masă, 
fie cit de mică... profesorii sînt 
acum siliți să stea în picioare“.

Schimbările de localuri devin 
aproape tradiționale, . cortegiul 
carelor cu mobilier și arhivă, 
urmat de profesori și elevi, în
cheiat de... alvițaii și covrigari, 
ncvoiți și ei să-și schimbe vadul, 
este semnalat pe ulițele Bucu
reștilor de nenumărate ori. Ace
eași rămîne doar setea de învă
țătură ; ea nu poate fi potolită 
nici cînd, prin 1889, gimnaziul 
purtînd acum numele „Mihai 
Viteazu“, ministerul îl blagoslo
vește cu un nou local, pe strada 
Rotari, în care sălile de clasă 
sînt niște foste grajduri...

1892 este anul cînd gimnaziul 
se transformă în liceu. Dar mai 
trec aproape 30 de ani și alte 
localuri schimbate nu aduc nici 
o îmbunătățire condițiilor de stu-

Studiu la violoncel

uce pașii cei mici

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru).

La Tg. Mureș; s-a deschis re
cent șantierul unui mare combi
nat .de vin și alte băuturi alcoo
lice care va avea o capacitate de 
depozitare de 470 vagoane. Com
binatul, proiectat de specialiștii 
Institutului de proiectări alimen
tare din București, va fi înzes
trat cu 2 linii modeme care vor 
permite îmbutelierea zilnică a cir
ca 40 000 de sticle de vin și do 
alte băuturi spirtoase naturale. 
Combinatul va ocupa, o suprafață 
de circa 2,5 hectare și urmează 
să fie dat în folosință pînă la 
sfîrșitul anului viitor.

OCTAV PANCU-IAȘI

■ (Continuare in pag. a lll-a)

C. /. L. Galâufaș :

Uit nou uscător

de furnire

...Dar știe s-o facă cum trebuie ?

în spimni, meni »
Foto : AGERPRES

Un
o ï 1

dialog despre 
profesie“ grea

scrisoare despre

Mai întîi.

dialogul...

0
neînțelegerea acestei 

profesii“...

0 pledoarie pentru 
îndrumare, compe
tenta, cunoaștere f 7 i

Am discutat de curind cu un 
părinte aflat de mult în această 
„profesie“. De peste 16 ani. Con
vins că „profesia“ lui, de părin
te, nu e ușoară de loc și infinit 
mai grea... cui i se pare ușoară. 
„Că nu e totul, spunea, să-ți în
veți copilul să meargă, ci să-și 
găsească un drum...“

— O profesie — i-am sugerat 
noi, invitîndu-1 spre o anumită 
concretizare. Să-și aleagă o pro
fesie...

— Un drum I a persistat cel 
în cauză.1 Că în privința profe
siei, cum să vă spun... îi place 
fiului meu, matematica, dar zeci 
de profesii solicită azi mate
matica. îi place electronica, dar 
orice operator de la un panou 
modern de comandă trebuie să 
fie un bun electronist. îi place, 
simt, să citească, ori îi place 
geografia, istoria, dar care me
serie nu implică un fond de cul
tură temeinică ?

— Dacă v-am înțeles exact, 
considerați că notele bune obți
nute : în școala generală, ori in 
liceu, nu sînt neapărat (sau nu

1) N. S„ 43 de ani, mecanic tur- 
binist inițial, promovat maistru in 
1951, devenit inginer în 1957, cînd 
lini Iui era în clasa a doua pri
mară.

sînt totdeauna) criteriul unei' vo
cații și, cu atît mai -puțin, al 
adevăratei vocații. Atunci :

Ce importanță acordați pre
gătirii și, în general, notelor ?

Le considerați un criteriu ? In 
ce măsură pot defini viitoarea 
profesie ?

— Notele sînt un criteriu real 
al felului cum un elev învăță și, 
în ultima instanță, al cunoștințe
lor sale. Dar aceste cunoștințe 
au devenit azi strict necesare.— 
asta susțin !---- nu numai. pen
tru a fi, în timp, un ilustru-cer
cetător, ci pentru a deveni în 
egală măsură, un sudor de înal
tă calificare, un tehnician spe
cializat în carotajul, radioactiv, 
un operator chimist, un meca
nic în stare să repare cele mai 
complicate utilaje agricole, șeful 
unei brigăzi zootehnice. Asta,

enumerînd -la întîmplare 
cîteva profesii ■ în care impor
tanța ■ specializării este absolut 
evidentă. Dai sînt convins că 
absolut toate profesiile solicită 
azi sau vor solicita, într-un viitor 
apropiat, o pregătire generală 
la nivelul. liceului, și o speciali
zare apoi, susținută, continuă.

— Sînteți, deci, împotriva 
ierarhizării“ profesiilor. • Totuși, 

unii părinți ,n-ar accepta „sub 
nici un motiv“ ca fiii lor să nu 
devină... intelectuali.

— Nu unii, destui... Și asta 
pentru , că în tinerețea acestor 
părinți — Ca și a mea de altfel — 
terminarea liceului însemna, mai 
mult sau mai puțin (de obicei 
mai puțin) crearea unei
ții“ ; un „bacalaureat“ era 
viitor, funcționar, un mic șef 
birou, ulterior un mic șef

„situa-
un
de
de

serviciu... De atțmci, însă, au 
trecut ani. Profesiile concret lu
crative presupun azi un grad 
avansat de cultură, cunoștințe 
specializate. Au apărut, în plus, 
zeci de profesii'noi pe care pă
rinții despre care vorbim le cu
nosc mai mult din auzite. Și . cum 
să-și. îndrume copiii spre aceste 
profesii cînd nu le cunosc ? Cum 
pot ei ști de ce aptitudini tre
buie să facă dovadă mecanicul 
unei locomotive Diesel electrice 
și ce cultură tehnică, avansată, 
trebuie să aibă un tehnician a- 
gricol specializat în distribuirea 
rațională a îngrășămintelor chi
mice ?

— Atunci care ar fi, după 
dumneavoastră, datoria principa-

TG. MUREȘ (de la coreșpon- 
, dentul nostru).

La Complexul de industrializa
re a lemnului din Gălăuțaș a in
trat recent in funcțiune cel de 
al patrulea uscător de furnire. 
Utilajele, fabricate în întregime 
în țară, au fost montate într-un 
termen scurt de membrii echipei 
de lăcătuși, sudori și instalatori 
ai echipei de electricieni și ai ce
lei de tinichigii.

Pînă nu de mult uscătoria era 
un „loc îngust“ în producția de 
furnire. Prin punerea în funcțiu
ne în cursul lunii noiembrie a 
celui de al patrulea uscător de 
furnire s-a lichidat acest „loc în
gust“, ceea ce va permite folosi
rea deplină a capacităților de 
producție în secția placaje.

TELEGRAME

Cu ocazia încetării din viață 
fostului emir al Kuweitului, 

al-Salem al-Sa-

DOREL DORIAN

(Continuare in pag. a lll-a)

a
șeic Abdullâh
bah, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, a transmis 
o telegramă de condoleanțe nou
lui șef al statului kuweitian, Șei- 
cul Sabah al-Salem al-Sabah.

In răspunsul său. Sabah al-Sa
lem al-Sabah a mulțumit pentru 
condoleanțele arbesate.
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„Chiar „legalizată
risipa tot risipă ramine

Cu privire la articolul „Chiar 
„legalizată“, risipa tot risipă ră- 
mine“, publicat în „Scînteia ti
neretului“ nr. 5 090, Direcția do
tării și aprovizionării din Minis
terul învățământului ne răspunde 
următoarele :

Ministerul învățământului, Di
recția dotării și aprovizionării, 
se preocupă permanent de apro
vizionarea unităților de învăță- 
mînt superior cu materialele ne
cesare, din stocurile supranorma- 
tive existente la alți beneficiari.

In ceea ce privește școlile de 
cultură generală și liceele, apro
vizionarea cu materialele necesa
re se face numai de către sfatu
rile populare — secțiile de învă
țământ.

Pe această linie, stocurile su- 
pranormative comunicate de mi
nistere, de întreprinderi etc. sînt 
difuzate unităților care, în mă
sura nevoilor și a posibilităților 
de plată, adresează comenzi 
direct unităților deținătoare ale 
stocurilor.

în baza comunicărilor- noastre, 
unele unități de învățământ su
perior ca: Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“-Bucu- 
rești, Institutul de Științe Eco
nomice „V. I. Lenin“-București, 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu“-București, Institutul Agro
nomic „N. Bălcescu“-București 
și altele, au ridicat direct de la

Comitetul de radio și televiziune: 
bandă de magnetofon, peliculă 
cinema de 16 mm, becuri de pro
iecție etc.

Menționăm totuși că Ministe
rul învățământului nu poate im
pune unităților sale de învățământ 
superior să-și cheltuiască fondu
rile bugetare pentru achiziționa
rea de materiale care nu sînt ne
cesare în procesul de învățămînt.

Ministerul învățământului a 
achiziționat și direct de la Co
mitetul de radio, materialele de 
care avea urgentă nevoie : corzi 
pentru instrumente muzicale 
care, fiind refuzate de unitățile 
de Învățământ ca necorespunză
toare, au fost returnate depozi
tului de materiale al Comitetu
lui de radio și televiziune.

Susținem propunerea tovarășei
Margareta Minea, contabil șef al s 
Uzinelor „Electronica“, de a se 
desface materialele supranorma- 
tive la prețul de achiziție și nu 
Ia prețul din comerț, ca fiind o 
soluție bună pentru lichidarea 
acestor stocuri.

De asemenea, și traducerea in 
fapt a propunerii de a se înființa 
un magazin de desfacere a ma
terialelor supranormative cu pre
țuri reduse 
bună măsură 
acestora.

•> «

Unul plinge, altul ride -, așa-i la bătaia cu zăpadă

științifică

(Urmare din pag. I)

mai adaugă, într-un singur an 
(1965), alte 600 de hectare“, . _

Este un succint tablou dintr-o 
singură unitate. Extinzîndu-1 la 
nivelul întregii regiuni, el se 
prezintă astfel: au fost admi
nistrate amendamente calcaroase 
pe aproximativ 80 000 de hec
tare ; pînă în primăvară va spo
ri productivitatea altor 20000 de 
hectare prin tratament cu spumă 
de defecație și îngrășăminte or
ganice.

bună calitate. Astfel tinerii au 
contribuit la terasarea unei su
prafețe de 37 de hectare. Nu-i 

.. . prea, mult și nici plusurile de 
recoltă nu-s prea mari. Dar 
ceea ce s-a realizat a dovedit tu
turor că în felul acesta pămîn- 
turile de pe coastă pot deveni 
mai productive și eforturile de
puse pentru amenajarea lor sînt 
răsplătite din plin".

de hectare de terenuri nisipoase 
pot produce de nenumărate ori 
mai mult“.

...Și tovarășul Voinea Florea, 
primul secretar al Comitetului 
raional Vînju Mare al U.T.C., ar
gumentează prezentînd cîteva 
din rezultatele acestui an.

La Jiana Mare s-au obținut 
1 911 kg porumb boabe la hectar, 
la Gogoșu peste 2100, iar pro-

efectuarea lucrărilor recomandate 
de specialiști.

La luarea în cultură a 4 500 
hectare de terenuri nisipoase (din 
cele cinci mii) tinerii au adus'o 
contribuție importantă, care, 
foarte sumar, s-ar prezenta ast
fel : peste 100 000 ore de mun
că patriotică la curățirea de ar- 
boreți și mărăcinișuri a acestor 
terenuri; peste 600 000 tone de 
gunoi de grajd, composturi, ma
terii vegetale din culturile de 
sfeclă de zahăr, grădini și din 
păduri transportate act Dar cele 
mai evidente rezultate sînt recol
tele de pe aceste terenuri care 
mai înainte nu produceau a- 
proape nimic“.

★

Am încheiat ancheta noastră 
oprindu-ne numai la unele uni
tăți cu tipuri diferite de soluri 
neproductive. Nu ne-am propus 
și nici n-am fi reușit să cuprin
dem în acest tablou succint ac
țiunile diverse care se întreprind 
la Gilort, Gorj, Tr. Severin, Ol- 
tețu, Balș, Caracal, Băilești, Ca
lafat.

Am vrut să subliniem numai 
cîteva inițiative interesante, cu 
evidentă valoare de generalizare.

economice★

Cooperativa agricolă Ionești, 
raionul Filiași, este o unitate 
care, în ultimii trei ani, a obți
nut cele mai bune rezultate de 
prin partea locului în ce pri
vește punerea în valoare a tere
nurilor altădată neproductive. 
Aici s-au amenajat, pentru prima 
dată în Oltenia, terase pe tere
nurile în pantă, care s-au culti
vat cu grîu și fasole. 20 de, hec
tare din „Dealul Viilor“ au fost 
terasate și cultivate în ultimii 
ani cu grîu, obținîndu-se în me
die 1000 kg la hectar, iar pe 
dealul dinspre Sușița alte 17 
hectare amenajate în terase au 
fost cultivate cu fasole, Mai 
mult de 80 la sută din volumul 
lucrărilor impuse de această ac
țiune de valorificare superioară 
a pămîntului a fost efectuat de 
tineri.

— Acum vreo patru ani lucra 
în cooperativa noastră agricolă 
un inginer agronom, Dumitru 
Hălălău, un specialist cu multă 
experiență și cu multă inițiativă 
— ne-a relatat tehnicianul agro
nom Dumitru Bogdan, secre
tarul organizației U.T.C. din coo
perativă. Acum lucrează la sta
țiunea experimentală Șimnic, 
dar nu trece o săptămînă fără să 
treacă pe la noi. Cu el ne-am 
sfătuit cînd am pornit o acțiune 
de mare importanță. Adunarea 
generală a țăranilor cooperatori, 
hotărîse să se înceapă ' lucrările" 
de amenajare a dealurilor. îii te
rase.. Aducînd această hotărîre laj 
cunoștința tinerilor, l-am rugat 
totodată pe tovarășul inginer să 
le explice importanța ei și să 
precizeze ce avem de făcut prac
tic. Este evident că perspective
le i-au entuziasmat pe ..tineri, 
i-au mobilizat. Zilnic, pe dealuri 
erau prezenți aproape toți. Orga
nizația U.T.C. a stimulat între
cerea pentru cel mai mare vo
lum de lucrări, pentru cea mai

la contrastele solului
„In raionul nostru, Vînju Mare, 

avem aproximativ 5 000 de hec- 
. tare terenuri nisipoase. Pînă a- 

cum doi-trei ani, în mare parte 
nu erau cultivate cu nimic. Rar 
întîlneai cîțiva butuci de viță 
de vie sau plante de tutun, pe 
aceste suprafețe. Specialiștii, pe 
baza unor minuțioase cercetări, 
S-au pronunțat; cele cinci mii

ducțiile de grîu pe nisipuri au 
depășit anul acesta 1560 kg la 
hectar. Cunosc bine toate ace
stea pentru că ne-am ocupat de 
popularizarea acestor experiențe 
bune în toate organizațiile 
U.T.C., pentru că toate rezulta
tele amintite au constituit tot a- 
tîtea argumente care au asigurat 
o largă participare a tinerilor la

Sesiune

a unei flori albe, de ginerică

ar contribui într-o 
și la valorificarea

P. SMEGNEA 
director

■

A fost odatăn

Emisiune de știință din studioul televiziunii

ii toarte serios, uită 
înainte ca acesta să

ca, prin intervenție 
să împiedicăm

CLUJ (de la corespondentul 
nostru), -

La. Cluj s-au deschis vineri lu
crările celei de a șasea sesiuni ști
ințifice a cadrelor didactice de 
la Institutul medico-farmaceutic. 
Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Aurel Moga, rec
torul Institutului medico-farma
ceutic. Apoi, cei prezenți, cadre 
valoroase ale școlii medicale clu
jene, invitați de la institutele de 
medicină din țară și de la insti-

tuțiile medicale din oraș au par
ticipat la simpozionul „Principii 
noi în reanimare“. In cadrul a- 
cestei importante reuniuni se pre
zintă un număr de 150 de co
municări care sintetizează mun
ca de cercetare teoretică și prac
tică a numeroase colective știin
țifice din diferite domenii: chi
rurgie, medicină internă, cerce
tări experimentale și de labora
tor, higiena, farmacie, chimie și 
științe sociale.

In biblioteca Institutului poIitehnie-Galati

I”
-,

■ / .

STELORIAN

Lucram într-un schimb de noap
te cînd, împreună cu colegii mei, 
în pauză, am citit articolul „Cu
loarea adevărată a unei flori albe, 
de ginerică" Cazul semnalat sea
mănă foarte mult cu unul petrecut 
aici, în Nehoiu si asta ne-a în
demnat să discutăm aprins despre 
răspunderea pentru soarta famili
ei, răspundere care revine fiecă
rui șoț. Se intîlnesc, intr-adevăr, 
prea multe cazuri de ușurință cu 
care se pleacă la întemeierea fa
miliei, căsătorii care se realizea
ză la vîrste foarte fragede, cînd 
singurul îndemn sînt impulsurile 
de moment lipsite de trăinicia pe 
care o dă dragostea, sentimentul 
real a] iubirii. Am discutat tot
odată și despre acele persoane 
care, fără nici o jenă morală, fără 
omenie, chiar, așa cum se spune 
în articol, abat de pe calea res
pectării familiei, a respectării so
lului sau soliei — bărbați sau fe
mei naive, oameni căsătoriți. For
ma aceasta de neomenie ia cu atît 
mai mult aspecte grave în momen
tul în care în familia respectivă 
există copii. Și în cazul pe care-l 
știm noi este o situație la fel, cea 
de a treia persoană dovedindu-se 
a fi lipsită total de scrupule. în 
amestecul ei.

Articolul amintit ne-a determi
nat să ne mai gîndim însă și Ia 
altceva: la faptul că, deseori,
deși sîntem unul foarte aproape

de altul, nu cunoaștem atît cit 
trebuie gîndurile, concepțiile des
pre iamilia, viata personală a ti
nerilor noștri.

Am să vă povestesc un caz: 
Comitetului U.T.C. din întreprin

derea noastră i s-a adresat o tî- 
nără — muncitoare foarte bună — 
cu rugămintea de a i se da o re- 
recomandare pentru a fi primită 
în organizația de parii). Cu oca
zia aceasta am discutat cu ea 
mai mult, mai atent. Că așteaptă 
un copil — vedeam, dar că fami
lia ei este pe cale de despărțire 
nu știam. Soțul ei era un băiat 
bun. A intrat însă într-un cerc de 
prieteni vicioși, care l-au îndem
nat și atras — zic ei — spre o 
„altă viață", a... plăcerilor. $1 
iată că, sub ochii noștri, un tînăr 
care putea 
copilul Iui 
nască I

Sperăm 
ultim moment, 
asemenea final al lucrurilor. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că 
trebuie să ne facem reproșuri 
rioase fiindcă, foarte des, nu 
cercăm să vedem ce face, 
gîndește, cum se comportă tînărul 
și dincolo de poarta întreprinderii, 
ba chiar dincolo de ușa propriei 
case.
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8,50 Gimnastica de inviorare 
la domiciliu. 9,00 Rețeta gospo
dinei. 9,30 Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar. 11,00 Emisiune 
pentru sate. 17,00 Duminica 
sportivă. Campionatul mondial 
do gimnastică artistică, 
misiune de la Praga. 
Jurnalul televiziunii (I). 
Dialog 
pă regiunile Dobrogea și Galați.

Televiziune
în încheiere : Jurnalul televiziu
nii (II). Telesport.

nă. 21,30 Film: „Decorații pen
tru copiii minune“, o producție 
a studiourilor din R.F.G. 22,50 
Jurnalul televiziunii (II), Sport. 
Buletin meteorologic.

la distanță.

LUNI 6 DECEMBRIE
MIERCURI 8 DECEMBRIE

i

LECTURA
„VIAȚA LUI DANTE" scrisă de Giovannj Boccaccio constiutie 

unul din documentele prețioase despre viața marelui florentin de la 
a cărui naștere se împlinesc 600 de ani. Scrisă dintr-un sentiment 
de pietate — Boccaccio este cel care l-a numit pe Dante divinul — 
cartea cuprinde aspecte ale vieții autorului Divinei comedii, nedrep
tățită de contemporanii săi, conține prețioase referiri la opera poe
tului.

Pana celui care a dat literaturii universale Decameronul schițează 
un emoționant portret a! uriașei personalități dantești. Comentariul 
și notele traducătorului sînt de un real folos înțelegerii biografiei 
vieții tumultoase a lui Dante.

Apariția acestei biografii cu prilejul comemorării a 600 de ani de 
la naștere, înseamnă încă un omagiu adus la noi marelui Dante 
Aligheri, iar recomandarea ei cititorilor o fac atît autorul ei cit, mai 
ales, personalitatea celui căreia îi este închinată.

MUZICA
Trei concerte pentru tineret într-o singură săptămînă este, desigur, 

un lăudabil record care trebuie subliniat înaintea oricăror altor 
referiri cu privire la programul muzical al săplămînii viitoare.

Primul dintre ele va avea loc marți seara în sala Ateneului, cind 
vom putea asculta alte două simfonii de Beethoven — a Il-a și a V-a 
— în ciclul tuturor simfoniilor Titanului, pe care Filarmonica bucu- 
reșteană Ie va dărui, în această stagiune studenților bucureșteni — 
ciclu pe care dirijorul Mircea Basarab — într-o recentă declarație, 
pe care ne-a făcut-o — II socotea unul dintre cele mai remarcabile 
evenimente ale stagiunii.

Din suita acestor manifestări educative, mai semnalăm inaugurarea 
(duminică seara în Sala Mică a Palatului) ciclului „Muzica și 
dansul" prin conferința compozitoarei Hilda Jerea. despre dansul 
epocii primitive, antichității. Evului Mediu Si baletului de curte.

După comemorarea a 15 ani de la moartea lui Dinu’Llpalti, (din 
păcate instituțiile muzicale din Capitală nu s-au gîndit să organi
zeze o manifestare specială dedicată acestui eveniment) muzicienii 
sărbătoresc în această săptămînă un veac de la nașterea marelui 
compozitor finlandez — .lan Sibelius. Orchestra Radioteleviziunii 
(deținătoare în această stagiune a primului loc în emulația pentru 
întocmirea unor programe inedite, deschizătoare de noi orizonturi 
muzicale — a programat pentru joi seara (partea a doua a concer
tului va fi șl televizat) un Festival Sibelius. In program : poemul 
simfonic „Tapiola", Concertul pentru vioară și Simofnia a V-a 
(Dirijor — Em. Elenescu. Solistă : C. Bronzetti). La Filarmonică, o

Trans-
19,00
19,30

Partici-

19.00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,15 Emisiune pentru tineretul 
școlar. 20,00 Colecții și colecțio
nari. 20,40 Telecronica economi
că : Pe planșetele arhitecților. 
21,00 Trei tablouri pe săptămî-

19.00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,15 Emisiune de știință și teh
nică pentru pionieri și școlari. 
20,00 Seară de teatru: „Casa 
inimilor sfărîmate“ de G. B. Shaw. 
23,00 Jurnalul televiziunii (II). 
Buletin meteorologic.

Ciuhrai e un regizor așteptat. 
Pentru că fiecare film al lui e 
altceva decît anteriorul, pentru 
că el cucerește, interesează spec
tatorul în orice gen s-ar desfă
șura. După tragedia în stil cla
sic Al 41-lea, Cer senin dovedea 
înfrigurate căutări nu numai de 
ordin tematic dar și artistic. O 
neliniște creatoare, o febră con
tinuă avea să-1 ducă pe tînărul 
cineast spre opera, de data a- 
ceasta de o construcție modernă, 
echilibru perfect între idee — 
îndrăzneață, inovatoare — și ex
presie cinematografică: Balada 
soldatului. A fost odată un moș 
și o babă marchează începutul 
unui alt drum. Ciuhrai po
vestește cu uimitoătea-i
iscusință, un basm cotidian, 
rezumat, în cîteva împrejurări- 
cheie din viața a doi bătrîni, fi
lozofia unor existențe, dobîndită 
în anii numeroși și, de bună sea
mă, de-a lungul unor întîmplări 
numeroase. Acești oameni apar la 
sfîrșitul unui drum, vorbesc de 
moarte cu seninătatea celui care 
și-a trăit înțelept, rodnic, viața. 
Și totuși... o singură dată par să 
fi greșit: cînd și-au impus punc
tul lor de vedere, ca pe o sen
tință ce nu mai trebuie anali
zată, fiicei lor, Nina. Și, ca orice 
constrîngere a voinței celuilalt, 
ca orice hotărîre ce satisface 
doar un principiu (oricît de 
drept) dar un principiu și nu un 
suflet de om, cu complexitatea, 
cu îndoielile, cu frămîntările lui, 
„lecția“ de intransigență a tatălui 
devine fetei și mai ales lui în
suși — fatală. Bătrînul e supă
rat pe Nina că și-a părăsit soțul 
și copilul. Cînd ea se întoarce, 
zdrobită sufletește, 
aibă cu bărbatul ei 
omenească, tatăl îi 
drept elementar și o alungă, fără 
s-o asculte. Atît de înțelegător, 
de înțelept cu ceilalți (ce atitu
dine evoluată și umanitară are el

față de tînărul fanatic pe care 
reușește să-l îmblînzească, să-l 
facă de folos societății) bătrînul 
nu găsește drum spre inima pro
priului copil. După Cer senin, 
Ciuhrai reia în discuție proble
ma răspunderii morale pe care o 
avem față de noi înșine dar mai 
ales față de ceilalți, în viața că
rora intervenim. Cineastul ple
dează cu patosu-i cunoscut pen-

SI o
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tru infinită grijă și delicatețe, 
tact și înțelepciune în raportu
rile dintre oameni, fie că ele se 
consumă la nivelul unor măsuri 
de stat, fie că e vorba de întîm- 
plări obișnuite, din viața fiecă
rui individ. Drama moșului sur
vine în acest ultim moment din 
viața lui cînd din exces de vo
luntarism strică viața Ninei, a 
soțului acesteia, și a fetei care

s-a îndrăgostit de el. Dar, spirit 
drept, cum s-a dovedit întotdea
una, bătrînul își recunoaște vina 
și remușcarea îi grăbește moar
tea. Desigur, ca să ajungi la mie
zul acestui puternic conflict de 
conștiință, trebuie să parcurgi în 
liniște cele două serii ale filmu
lui, compuse din întîmplărf'Se- 
cundare, unele părînd fără legă
tură cu axul povestirii. Ca de 
pildă secvențele aproape docu
mentare — de injectare a nervi
lor. Dar, înșirate ca niște măr
gele, faptele mărunte și cele im
portante, imprimă filmului ritmul 
vieții reale, acel curs cînd mol
com, cînd repede care antrenea
ză existența noastră.

O interpretare puțin teatrală » 
lui Ivan Marin (mai reușit în 
scenele de ironie, ușoară caricare 
a personajului) se completează 
cu sobrietatea, grația, firescul cu
ceritor al Verei Kuznețova, 
pe bună dreptate răsplătită la 
Cannes. Marea actriță își compu
ne personajele din micro-gesturi, 
sugerînd infinite tandreți și su
perbe resemnări ce rezumă înțe
lepciunea femeii de-a ști să ia 
viața și omul iubit așa cum sînt. 
într-un rol mai ingrat tînăra ac
triță care ne-a vizitat țara, Gali- 
na Polshi, are grație și persona
litate.

ALICE MÄNOIU

CINEMATOGRAFE
încercînd să 
o explicație, 
refuză acest

ECRANUL

violonistă laponeză — Hisako Tsuji va interpreta, sub conducerea 
lui Mircea Basarab, Concertul de Ceaicovski (în restul programului, 
Simfonia „Fraga" de Mozart și prima audiție 
Feldman).

în sfîrșit, cu prilejul acestui ghid am vrea 
acfiune cu totul remarcabilă (în condițiile în 
renunțat de cîteva stagiuni la săptămlnalele

a Simtonietei de

Cadru din iilmut „Fata lui Bube

EXPOZIȚII

să amintim drept 
care Filarmonica 

. _________  sale concerte-lecfii)
ciclul de audiții organizat vineri seara la Biblioteca Centrală de 
Stat. în săptămînă aceasta. în prezentarea lui Radu Stan vom putea 
asculta, printre altele, impunătoarea Simfonie ..a celor o 
(a VIII-a) de Gustav Mahler în interpretarea Filarmonicii 
Rotterdam dirijată de Eduard Flipre.

„Fata lui Bube“. O tulburătoare poveste de dragoste în Italia pri
mului an de după război. Regizorul Luigi Comencini, pe care l-am 
cunoscut pînă acum din comediile „Cu toții acasă“, „Comisarul" si 
„Soții în oraș" se dezvăluie ca o personalitate cu totul remarcabilă 
în filmul cu temă socială.

Inspirat după romanul lui Carlo Cassola, filmul aduce în prim 
plan lupta eroică a partizanilor și comuniștilor italieni împotriva 
teroarei fasciste și a asupritorilor hitleriști. Claudia Cardinale reali
zează un rol magistral. (De altfel a și fost distinsă cu „Panglica de 
argint“ care se acordă celei mai bune interprete a anului). Evoluția 
fetei cochete spre înțelegerea gravă și majoră a vieții este redată 
de talentata actriță într-o gradație emoționantă. Este un film străbă
tut de omenesc și patos, pe care trebuie neapărat să-1 vedeți.

„Ultima cavalcadă spre Santa Cruz“. O coproducție a studiourilor 
din Austria și R.F.G., aduce pe ecran cavalcade și împușcături ca 
într-un veritabil western. Dacă aveți timp în plus, puteți să-l vedeți 1

„Expresul Paris-München“. Iubitorii filmului de aventuri vor fi mul
țumiți în această săptămînă. încă un film de aventuri ! O producție 
DEFA care folosește cu abilitate întregul arsenal al genului, în acți
uni palpitante, pline de neprevăzut.

„în compania lui Max Linder“. Pentru cei care au citit în ziarul 
nostru la rubrica „Cu foarfecă de montaj prin kilometri de peliculă" 
evocarea vieții lui Max Linder, filmul constituie o excelentă exem
plificare a uriașei personalități artistice și cinematografice a aces
tuia. Pentru cei care n-au citit, va fi o plăcută descoperire a unui 
mare actor de comedie. Și pentru toți, un minunat prilej de a rîde 
așa cum se rîdea pe vremea cînd comedia era cel mai desăvîrșit 
gen al cinematografiei.

RELUĂRI : la Cinematecă rulează „Clochemerle" o admirabilă 
pagină de antologie în domeniul satirei cinematografice.

Dacă mergeți la cinematograf însoți de copii, puteți viziona ur
mătoarele filme . „De-aș fi... Harap Alb". „Sașa", „Laleaua neagră", 
„Unchiul meu", „Căpitanul zero".

Nu pierdeți aceste filme : „Cartierul veseliei", „Bocceluța", „Prima 
zi de libertate", „Cine ești dumneata, domnule Sorge?", „Joe Li- 
monadă".

OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic) 

rulează la Patria (orele 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

DINCOLO DE BARIERĂ 
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21).

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Grivița (orele 10; 
12; 14; 16,15; 20,15).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30), Festiva) (orele 9,45-, 
12; 14,15; 16,45; 19; 21), To- 
mis (orele 8,15; 10,15; 14,45; 
17; 19,15; 21,15). Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Flamura (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20). Excelsior 
(orele 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19, 21,15). Feroviar (orele 
9; 11,15, 13,30; 15,45, 18;
20,15).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval — 

rulează la București (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Floreasca (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 10; 12; 14; 16, 18,15; 
20,30 — completare — Sport 
nr. 5/1965).

CAMERA ÎN FORMA DE „L** 
rulează la Central (orele 9; 
11,30, 14, 16,30, 19; 21,15).

VESELIE LA ACAPULCO — 
Sport nr. 5/1965

la Doina (orele 
13,45; 16: 13,15;

— VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 
40 — UN CROS NEOBIȘNUIT 

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare). 

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30 — duminică 
ora 12), Dacia (orele 9; 
13,30 în continuare — 15,45; 
18,15; 20,45).

FURTUNA DEASUPRA ASI
EI — completare — Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș 

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,30)

FEMEIA NECUNOSCUTA — 
completare — Călătorie în pa
radisul păsărilor

rulează la Cultural (orele 
10,30: 15, 17,45; 20,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Buzești (orele 12; 
14: 16.15; 18,30; 20,30).

LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop — completare — Vezi 
rînduneiele se duo

rulează
12,30, 

MISTERELE 
cinemascop 

rulează 
11: 16:

ta Bucegi (orele 10; 
15; 1745. 20,30).
PARISULUI —

A. T.

• Recent, s-a deschis la Galeriile Fondului Plastic din Calea 
Victoriei nr. 132 expoziția de graiică a Nataliei Matei Teodorescu. 
Artista expune mai multe lucrări în tehnica gravurii în lemn ce se 
remarcă printr-un desen viguros și limpede, compoziție echilibrată 
și o paletă cromatică vie. Stilizările sale se mențin în limita unui 
figurativ de esențe, neîndepărtat de natură și viață, bogat în rezo
nante și sugestii. Din lucrările prezente în expoziție cităm: „Amurg 
la Bicaz" 
dron" cu 
lui.

• Mai

și „Pădure", de o delicată poezie a naturii ori „Philoden- 
sensibila și emoționanta sa pace a interiorului, a căminu-

.._ _ recomandăm iubitorilor de artă plastică și expoziția de
grafică a Corinei Beiu Angheluță care e găzduită de Galeriile Fon
dului Plastic din Bulevardul Magheru nr. 20. Creatoarea expune 
aproape 40 de lucrări executate în cele mai variate tehnici. (Gravu
ră cu acul, xilogravură și litografie în culori, aguatinta, desene în 
tuș, tempera sau pastel). Artista sondează cu același interes atît 
un univers rustic și folcloric („Dobrogeancă", „Taraf". „Căni", din 
vechiul folclor — „Irozii", „Capra", „Paparudele" și altele), cit și 
unul industrial și urban („Cariera de piatră", „Trecători", „Pe 
chei" ș.a.). Mai izbutite ni se par lucrările în alb-negru (gravură cu 
acul și aguatinta) de cit cele în care artista își încearcă posibilită
țile de colorislă.
• Reamintim amatorilor de interesanta retrospectivă a sculptoru

lui Ion Gr. . Popovici organizată în sălile Muzeului Simu din Str. 
Biserica Amzei nr. 5—7.

C. R. C.

— completare

rulează
11,30; 
20,30).

RUNDA 6
Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Cluj 

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30), Cosmos 
(orele 16; 18; 20).

A FOST ODATA UN MOȘ ȘI 
O BABĂ

rulează la Victoria (orele 
9,45; 14,15; 16,30; 18,45;

. 21).
WINNETOU — cinemascop, 
COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop

rulează Ia Arta (9,15; 12,45; 
16,30; 20,15).

JUDEX — Sport nr. 5/1965 
rulează la Rahova (orele 
10,30; 16; 18.15; 20.30).

CĂLĂTORIE IN PARADISUL 
PĂSĂRILOR — O CĂLĂTO
RIE EXPERIMENTALA IN 
MAREA ROȘIE — cinemascop 
— CÎNTECUL YMEI SUMAR

la Unirea (orele 
18,15; 20,30).

BOCCELUȚA - completare 
Poveste despre ceasuri

rulează la Flacăra (orele 
10; 15,30, 17,45 ; 20).

LA ORA 5 DUPA-AMIAZĂ 
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20.30)

MARILYN — cinemascop — 
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Maramureș

rulează la Miorița
9,45; 12; 14,15;
18,45; 21). Volga
9,45. 12; 14,15; 16,30;
21).

PINA LA ORAȘ NU E DEPAR
TE — completare — Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj

rulează la Munca (orele 16; 
18, 20)

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE — completare — 
nașterii: 1805

rulează la Popular
10,30; 16: 18,30; 21) 
tari (orele 10: 16: 
20,30 — completare 
nr 5/1965)

UNCHIUL MEU — Pionieria 
nr. 5/1965

rulează Ia Moșilor (orele 
13,30; 18; 20,30).

(orele 
16,30; 
(orele 
18.45;

Anul

(orele 
Feren- 
18,15: 
Sport



COORDONATELE
TIMPULUI LIBER
raș industrial 
(aici se află 
vestitul șantier 
naval în care se 
construiesc car
gourile româ
nești, întreprin
deri textile, un 
laminor de ta

blă șl tot aici se construiește gi
gantul combinat siderurgic), 
Galațiul a devenit în anii noș
tri și un centru universitar avînd 
o politehnică și un institut pe
dagogic în care peste 2 600 de 
tineri se pregătesc să devină 
constructori de mașini, specia
liști în industria alimentară 
sau cadre în învățămînt.

Tinerii gălățeni, muncitori, 
elevi și studenți au adus o con
tribuție apreciată la realizările 
înfăptuite în oraș. Peste 9 500 
de tineri muncitori gălățeni sînt 
cuprinși în întrecerea socialistă. 
Numai la sfârșitul anului 1964 
un număr de 1194 de tineri au 
primit titlul și insigna de fruntaș 
în întrecerea socialistă, iar de la 
1 ianuarie 1964 și pînă acum au 
fost aplicate în producție 633 
inovații și raționalizări realizate 
de tinerii muncitori, obținîndu-se 
economii în valoare de peste 3,5 
milioane lei.

Sînt succese relevate în confe
rință o dată cu căile care au 
condus la obținerea lor. Ne pro
punem însă să ne oprim în ar
ticolul de. față, asupra unei alte, 
probleme pusă în atenția confe
rinței : organizarea timpului liber 
al tineretului.

Dezvoltarea vertiginoasă a Ga- 
lațiului a făcut ca aici să -fie 
atras de industria puternică . a 
orașului, de școli, institute de 
învățămînt superior și alte in
stituții, un mare număr de tineri. 
Pentru orele de Odihnă, ca și ce
lorlalți oameni ai muncii, Gala- 
tiul oferă tineretului importante 
baze cultural-artistice printre 
care Teatrul de stat, Teatrul mu
zical, numeroase cluburi și case 
de cultură, rețeaua cinematogra
fică etc. Cele 180 formații de ar
tiști amatori din oraș, cuprind 
6 100 tineri și au susținut peste 
760 de spectacole la care au par
ticipat aproximativ 550 000 de oa-

meni ai muncii. In colaborare cu 
Consiliul sindical local și clubul 
sportiv, comitetul orășenesc . al 
U.T.C. a organizat serbări, în 
aer liber la pădurea Gîrboavele, 
pe stadioane au avut loc dumi
nici cultural-sportive, iar în clu
burile orașelor — seri cultural- 
artistice, joi ale tineretului, car
navaluri, concursuri pe diferite 
teme.

Pentru a-i îndruma pe tineri 
să-și folosească cit mai bine 
orele de după programul de 
muncă sau învățătură, pentru a 
veni în sprijinul lor prin organi
zarea unor activități interesante, 
educative, numeroși delegați au 
făcut propuneri care merită a fi 
studiate de noul comitet orășe
nesc al U.T.C, S-a propus, ast
fel, să fie invitați mai des acti
viști de partid și de stat, oameni

însemnări 
de la Conferința 

organizației 
orășenești Galați 

a U. T. C.

de știință, academicieni, care să 
vorbească tinerilor despre cele 
■mai diverse aspecte ale vieții 
contemporane. Pentru elevii li
ceelor s-a. sugerat . organizarea 
unor concursuri cultural-artistice 
locale, intitulate eventual „Dia
log la mică distanță“, după mo
delul celor de la Televizune. Un 
loc important în discuții l-au 
ocupat referirile la calitatea 
spectacolelor profesioniste, : care 
au o măre însemnătate în edu
carea estetică a tinerilor. ■ Au fost 
criticate unele spectacole super
ficiale, de scăzută ținută artistică, 
în genul celui organizat de 
O.S.T.A., cu concursul unei 
obscure cîntărețe italiene; adusă 
cu mare pompă, dar a cărei evo-, 
luție a fost sub cea a amatorilor 
locali. A fost criticat, de aseme
nea, formalismul din activitatea 
unor comitete U.T.C., citîndu-se 
spre exemplificare faptul că 
s-au distribuit în mod mecanic

elevilor din clasele a Xl-a bilete 
pentru spectacolele „Mușcheta
rii măgăriei sale“ sau „Cocoșelul 
neascultător", destinate, după 
cum se știe, preșcolarilor sau 
școlarilor mici.

Comitetului orășenesc i s-a 
eerut în același timp să ajute 
mai concret organizațiile de 
bază pentru a se evita situații 
ca cele de pînă acum, cînd — 
așa cum se arăta în darea de 
seamă — numeroase organizații 
de bază U.T.C. din oraș nu în
treprind nimic pentru a-i ajuta 
pe tineri să-și organizeze bine 
timpul liber. La aceasta se mai 
adaugă și faptul că în activita
tea cultural-artistică de masă nu 
sînt folosite cu pricepere și per
severență posibilitățile generoase 
existente în oraș.

Că problema îndrumării ti
nerilor pentru a-și organiza 
timpul liber a fost analizată în- 
tr-o bună parte a participărilor 
la cuvînt este de hun augur, ca 
și numeroasele obiective desti
nate acestei probleme cuprinse în 
planul de măsuri. In conferință 
s-a atras pe hună dreptate atenția 
comitetului orășenesc să colabo
reze pe viitor mai organizat cu 
consiliul sindical și U.C.F.S, 
pentru a folosi cit mai judicios 
multiplele posibilități pe care le 
oferă orașul Galați pentru orga
nizarea activității sportive.

Așa cum just se sublinia și în 
darea de seamă, organizațiile 
U.Ț.C, din Galați sînt chemate 
să aibă mai mult în vedere făp
tui că oricâte eforturi s-ar face, 
cea mai mare parte a timpului de 
care dispune tînărul va trebui 
să și-l organizeze singur. De 
aceea, activitățile la care este 
invitat să participe să fie în așa 
fel concepute incit să constituie 
un sprijin direct, prin exemplul 
pe care-l oferă, în autoorganiza- 
rea timpului liber, în cultivarea 
discemămîntului. Organizațiile 
U.T.C. să-și propună ca, alături 
de activitățile cultural-educative 
întreprinse, să se ocupe de în
drumarea tînărului, prin cele 
mai diferite căi, pentru a-și pe
trece folositor orele libere.

ATANASIE TOMA

O ultimă operație și noul aparat de proiecție, fabricat la I.O.R. București, va lua în curind 
drumul cinematografelor sătești

Foto: GR. PREPELIȚĂ
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Vizita delegației Marelui 
Hural Popular al R. P. 

Mongole

Ambasadorul R. P. Mongole la 
București, Togoociin Glienden, a 
oferit sîmbătă la amiază o re
cepție în cinstea delegației Ma
relui Hural Popular al R. P. 
Mongole, condusă de acad. Ba- 
zarîn Șirendîb, care face o vi
zită în țara noastră.
- Au participat Emil Bodnaraș, 
Ștefan Voitec, Ianoș Fazekaș, 
acad. Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai Consi
liului de Stat, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, mem
bri ai guvernului, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., 
deputați, oameni de știință și 
cultură, generali, ziariști.

★

Delegația de deputați ai Ma
relui Hural Popular al R. P. 
Mongole, condusă de acad. Ba- 
zarîn Șirendib, a vizitat sîmbătă 
dimineața Institutul de inframi- 
crobiologie al Academiei Repu
blicii Socialiste România, unde a 
fost primită de acad. Șt. S. Ni- 
colau, directorul institutului.

în după-amiaza aceleiași zile, 
deputății mongoli au avut o con
vorbire prietenească cu pre
ședinții comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale și cu

deputați. Ei au fost salutați de 
tovarășul Gheorghe Nccula, vice
președinte a] Marii Adunări Na
ționale.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie/

Totodată a fost vizitată Fa
brica de confecții și tricotaje 
București, unde oaspeții mongoli 
au fost întîmpinați de tovarășul 
Ion Popescu, adjunct al mini
strului industriei ușoare.

Trecerea prin țara noas
tră a vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Bulgaria, 
Stanko Todorov

în drum spre patrie, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, Stanko Todo
rov, care a participat la lucră
rile celei de a XX-a ședințe a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. 
de la Moscova, a făcut un po
pas în Capitală. La aeroportul 
Băneasa oaspetele a fost întîm- 
pinat de tovarășii Ilie Verdeț, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
extetne, și de alte persoane ofi
ciale.

La convorbirea prietenească 
ce a avut loc cu acest prilej a 
asistat Ivan Mangov, însărcina-- 
tul cu afaceri ad-interim al R. P. 
Bulgaria la București.

(Agerpres)

Tip superior de rinichi artificial

• Sîmbătă, în ziua a 
doua a campionatului 
balcanic feminin de 
baschet, care se desfă
șoară în sala Construc
torul din Galați, s-au 
disputat două întîlniri. 
în primul joc, echipa 
Bulgariei. a învins cu 
scorul de 56—50 (30—30) 
echipa secundă a Ro
mâniei. A urmat apoi 
jocul dintre echipele 
României și Iugosla
viei. La capătul u- 
nei partide spectaculoa
se, baschetbalistele ro
mânce. au reputat Vic
toria cu scorul de 74-50 
(40—-25). Racoviță (21 
puncte) și Dumitrescu 
(18 puncte) au fost cele 
mai bune jucătoare ale 
formației. române. De la 
iugoslave s-au remarcat 
îndeosebi Kalenic (31 
puncte) și Radovanovici 
(11 puncte).

Astăzi, în ultima zi a 
competiției figurează 
meciurile : România-Bul- 
gărîa. și România (B)-. 
Iugoslavia. -

• , în Aaz/mi/
acoperit da la Floreasi a 
a avut loc a doua în- 
tîlnire internațională de 
polo pe apă dintre e- 
chipele Progresul Bucu
rești și Chemie Halle 
(R.D.G.). Jucătorii bucu- 
reșteni au terminat 
vingătoii cu 
5—1.

scorul
în
de

Za-orașul 
retur pen-

loc al treilea joc. Acest 
joc decisiv va avea loc 
astăzi dimineață, con
form regulamentului, la 
Zadar.

•în șase orașe 
din țară se dispută as
tăzi jocurile etapei res
tante (a V-a) din cam
pionatul categoriei A la 
fotbal. O deosebită im
portanță, în ceea ce pri
vește configurația clasa
mentului, prezintă me
ciul de la Iași, dintre 
C.S.M.S. și Rapid Bucu
rești, precum și cel de 
Ia Ploiești dintre Pe
trolul și Știința Craiova.

în restul partidelor se 
întîlnesc formațiile : Si- 
derurgistul Galați — Di
nam» Pitești, Farul Con
stanța — Crișul Oradea, 
Știința Timișoara — 
Steaua București, Stea
gul Roșu Brașov — U.T. 
Arad. . Meciul Dinamo 
București —■ Știința 
Cluj a fost amînat pen-

• Continuindu-și tur. 
neul în R. F. Germană, 
echipa masculină de 
handbal Știința Bucu
rești . a susținut două 
meciuri în orașul Le
verkusen. Handbaliștii 
români au învins 
14—8 echipa Tus

cu
04

Leverkusen și au dispus 
cu 15—8 de formația 
Bayer 04, fostă campi
oană a R. F. Germane.

etapă a 
republi- 
progra- 
întîlniri

șah, 
de 
se

can masculin de 
sîmbătă a fost zi 
odihnă. Competiția 
reia astăzi după-amiază 
de la ora 16,30 cu des
fășurarea partidelor din 
cea de a 11-a rundă. 
Programul este următo
rul : Georgescu-Gheor
ghiu ; Veisman-Neamțu s 
Rădulescu-Mititelu -, Cio- 
cîltea-Reicher i Ungu-
reanU-Botez ; Szabo-
Șuta) Voiculescu-Par- 

, toș ,i. . Nachț-Bondoc i
Drozd-Nacu ; Moisini- 
ȘOos și . Pavlov-Ghițes- 
Cu. Reamintim, în frun
tea clasamentului se 
află Florin Gheorghiu 
cu 9,5 puncte din 10 
posibile.

(Agerpres)

Un colectiv de medici specia
liști a realizat un nou aparat 
care înlocuiește funcțiile rinichiu
lui în timpul intervenției chirurgi
cale.

După cum ne informează dr. Ro
méo Drăgoescu, șeful biroului dg 
invenții și inovații din Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
aparatul sa caracterizează prin 
dimensiunile sale foarte mici, for
ma plată, cu o suprafață Variabilă' 
care poate fi mărită sau micșorată 
în funcție de necesitățile cazului 
la care se aplică. Printr-o simplă 
adăugire de elemente sa mărește, 
după necesitate, suprafața de 
dializă. Aparatul este confecționat 
dintr-o serie de elemente din oțel 
inoxidabil, suprapuse, inelare, ci-

lindrice și separate între ele prin 
membrane plate de celofan indus
trial.

Rinichiul artificial prezintă deo
sebită importanță și în studiile 
privind menținerea in viață a di
ferite organe izolate de organism- 
ca : ficat, inimă etc., în vederea 
t nsplantării lor.

'rimele aplicații experimentale 
au fost făcute cu noul aparat 
cadrul clinicii Fundeni din Ca

de organe 
este 

existente

( 
în 
pitală, în la' iratorul 
artificiale, au dovedit că el 
superior celor similare 
în țară, asigurînd prelungirea vie
ții organului izolat un timp foarte 
îndelungat.

(Agerpres)

„Eveniment fericit" în rezervația din Hațeg
în rezervația naturală din pădu

rea Slivuț (Hațeg) s-a petrecut un 
eveniment i zimbroaica Romanța a 
dat naștere unui pui. Și astiel nu
mărul zimbrilor care trăiesc în 
țara noastră B-a ridicat la 10. Dis
părut in secolul XVIII din fauna 
țării, o dată cu uciderea ultime
lor exemplare în pădurile Buco
vinei și mun|ii Bîrgăului, zimbrul 
—■ legendarul animal carpatin —

a reapărut la noi în anul 1958, o 
dată cu colonizarea unei perechi 
aduse din Polonia. Crearea rezer
vației din Hațeg, ca și a altora 
din țara noastră, se încadrează în 
efortul general al oamenilor de 
știință de a păstra vii o serie de 
specii de animale, considerate 
monumente ale naturii.

(Agerpres)

URMĂRI
DIN PAQ. I

pin nou „elevi" Ia învăță- 
mînlul agrozootehnic de trei 

ani
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• Ieri în 
dar în meci 
tru „Cupa campionilor 
europeni“ la baschet 
(masculin) echipa iugo
slavă Zadar a învins cu 
scorul de 70—56 (37—28) 
pe Dinamo București. 
Cel mai bun jucător al 
gazdelor a fost Djrdja, 
care a marcat 25 de 
puncte. Albu a fost cel 
mai eficace jucător al 
oaspeților, mareînd 20 de 
puncte. Cum în primul 
meci echipa bucureștea- 
nă a repurtat victoria 
tot Ia o diferență de 14 
puncte, urmează să aibă

tru data de 8 decem
brie.

Posturile noastre de 
radio vor transmite as
pecte din desfășurarea 
tuturor întîlnirilor.
Transmisia se va face 
pe programul I, înce- 
pînd cu ora 13,30 în 
cadrul emisiunii „Sport 
și muzică“.

• In sala Dinamo din 
Capitală a luat siîrșit 
ieri campionatul repu
blican de lupte greco- 
romane. Titlul de cam
pioană a revenit echipei 
Dinamo 
urmat 
Steaua 
Brașov.

Bucureștl. Au 
în clasament 

și Steagul roșu

• Penultima 
campionatului 
can de rugbi, 
mează astăzi 
deosebit de interesante.
Dintre jocurile ce se 
dispută în Capitală se 
detașează partida dintre 

,. Steaua și. Dinamo, care 
are loc pe terenul 
Ghencea, cu începere 
de. Ia ora. 12. Pe terenul 
Progresul, de la ora 
10,30, Progresul întîl-
nește formația Știința
Cluj. în provincie sînt 
programate partidele : 
Știința Timișoara — 
Rulmentul Bîrlad și Ști
ința Petroșeni — Glo
ria București.

de 
va 

vii- 
in- 
de-

• Reprezentativa 
box a țării noastre 
susține săptămîna 
toare două întîlniri 
ternaționale. La 9
cembrie boxerii români 
vor întîlni, la Glasgow, 
formația Scoției, iar la 
11 decembrie vor, avea 
ca adversar la Dublin 
selecționata Irlandei.

Lotul român cuprinde, 
printre alții, pe N. Gîju, 
C. Stanef, V. Antonio, 
I. Dinu, M. Dumitrescu, 
Gh. Chivăr, I. Monea, 
V. Mariuțan etc.

• în turneul 
campionatului

final al 
republi-

Scenă din spectacolul Teatrului de Stat din Oradea cu piesa 
Mihai Viteazu—Călugăreni <te O. Desilla

Concerte
• Violonistul lgor Po, 

litkovski din U.R.S.S.,. 
laureat al mai multor 
concursuri internațio
nale, a fost sj[pj)ălă 
seara solistul concertu
lui simfonic extraordinar 
dat de Filarmonica de 
stat „Banalul” în sala 
„Modern" din Timi
șoara.

• Tînărul pianist au
striac Peter Lana, 
oaspete al Bucuresliulul, 
a interpretat sîmbătă 
seara, în compania or
chestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat 
„George Bnescu' dirija
tă de Mircea Cristescu. 
Concertul pentru pian 
și orchestră . în Mi 
bemol major de Mozart. 
Concertul de muzicii 
clasică de la Ateneu a 
mai cuprins . Suita a 
II-a pentru flaut și or
chestră de Bach, solist 
Nicolae Maxim, și Sim
fonia a Il-a In Re major 
de Beethoven.

( Agerpres)

0 flacără arde 
de un secol
v _..... ■ '

din. în 1921 însă, unul dintre 
eminența profesori care s-au 
succedat la conducerea școlii, 
Ion Roman, izbutește, la capă
tul unei lupte crîncene cu nepă
sarea guvernelor, cu inerția și 
demagogia edililor Capitalei, să 
obțină fondurile necesare con
struirii localului necesar. La 
bucuria așezării pietrei funda
mentale ia parte însă și amără
ciunea acumulată în 57 de ani 
de așteptare... Construcția du
rează — da, citiți bine, nu s-a 
strecurat nici o greșeală I — 
timp de 15 anii

La sărbătoarea de azi a liceu
lui se rostesc cu o nemărginită 
stimă numele unor profesori din 
acea vreme, siliți să predea fo
losind un material didactic rudi
mentar în săli insalubre, în frig, 
dar care nu și-au trădat nici o 
clipă menirea, daruindu-și școlii 
nu numai vastele cunoștințe, ci 
tot ce aveau mai bun, mai ge
neros : patriotismul lor fierbinte, 
încrederea lor în progres, în ma
rea forță a învățăturii. Aici șl 
în acea vreme au predat Spini 
Ilaret, dr. Istrati, Ion Popa-Bur- 
că, G. G. Longinescu, I. Can- 
drea, Anghel Marinescu, M. 
Dragomirescu, M. Zeletin, Eu
gen Lovinescu, I. Cartojan, Tu- 
dor Viănu... Aici și în acea vre
me au fost elevi, oameni repre
zentând astăzi nume prestigioase 
ale vieții noastre politice, științi
fice, culturale.

Anii puterii populare, revolu
ția culturală socialistă, acordând 
școlii, în general, cea mai înaltă 
prețuire și rezervîndu-i un loc 
cu o pondere uriașă în ansam
blul vieții, a creat și acestei ve
nerabile instituții de învățămînt, 
Liceului „Mihai Viteazu", condi
țiile unei dezvoltări pe cit de 
vertiginoase, pe atît de armo
nioase, depășind pînă și visurile 
cele mai îndrăznețe ale foștilor 
profesori și elevi. S-a mărit ne
contenit spațiul de școlarizare și 
s-a îmbogățit an de an baza 
materială a școlii. Azi procesul

instructiv-educativ se desfășoară 
sub atenta și competenta grijă a 
peste 100 de cadre didactice, 
numărul elevilor trecînd de 160(1. 
Întreg mobilierul a fost moderni
zat ; laboratoarele, sala de sport, 
biblioteca au cunoscut investiții 
din fondul statului cifrîndu-se la 
sume de ordinul zecilor de mi
lioane. Pe Ungă liceu funcțio
nează un internat spațios, o can
tină, un cabinet medical. Demni 
continuatori ai tradiției liceului, 
profesorii și elevii de azi se stră
duiesc să prefacă școala lor iu
bită într-o instituție de învăță
mînt exemplară, pe măsura ex
cepționalelor condiții de care se 
bucură întreg învățămîntul nos
tru din partea partidului, a sta
tului socialist. Sărbătoarea cente
narului prilejuiește Liceului „Mi
hai Viteazu", profesorilor și ele
vilor săi de acum un bilanț însu- 
flețitor. In decursul ultimelor 
două decenii, multe clase n-au 
cunoscut nici un repetent si nici 
un corijent, înscriindu-și numele 
printre fruntașele pe țară, O 
mărturie a neobositei activități 
care se desfășoară aici o consti
tuie, fără îndoială, și rezultatele 
obținute de elevii liceului la 
olimpiadele științifice, la con
cursurile cultural-artistice și 
sportive. In această privință, si
tuația unui singur an, 1964, este 
grăitoaret la olimpiade și con
cursuri, școala a fost distinsă cu 
140 de premii în faza raională, 
35 premii în cea regională și, 5 
premii pe țară. Încetățenită aici 
cu zeci de ani în urmă, tradiția 
cunoașterii și studierii vieții nu 
numai din cărți și prin experien
țe de laborator, ci împletind stu
diul științific cu profunde son
daje în realitatea patriei, este 
continuată și dezvoltată astăzi cu 
o atenție deosebită. Aproape că 
nu există obiectiv important ăl 
construcției României socialiste 
sau colt pitoresc al patriei în care 
să nu fi poposit drumețiile orga
nizate de școală. Și cît de emo
ționante apar aceste mărturisiri 
ale elevilor în jurnalele lor de 
drum ■ „Bicaz, Ne întîlnim cu u- 
riașa hidrocentrală, însemnată 
victorie a poporului nostru, con
dus de partid, în acești ani de 
buourie ai vieț socialiste. Ni se 
spune că printre inginerii con
structori se numără și mai

mulji . foști elevi ai liceu
lui ' nostfti. Răspundem cu mîn- 
drie : peste ani, abia așteap
tă să lucreze aici actualii elevi 
ai liceului nostru, viitorii ingi
neri". Sau : „Ultima zi a înde
lungatei; neuitatei noastre ex
cursii pe drumurile patriei. Am. 
adunat atîtea imagini răscoli
toare prin frumusețea și măreția 
lòfi lùbit'partid, scumpă țară, 
bună și înțeleaptă școală, vă 
mulțumim din suflet și primiți 
mulțumirea noastră ca pe un sin
cer și ferm angajament al unor 
tineri comuniști : nu vom precu
peți nimic și niciodată pentru a 
duce mai departe această măre
ție și frumusețe".

Clopoțelul Liceului „Mihai Vi
teazu" adună laolaltă astăzi, 5 
decembrie, mai multe generații 
de profesori și elevi pentru a 
asista la o lecție memorabilă. La 
catedră, urcă glorioasa tradiție a 
trecutului, prezentul care o con
tinuă și o dezvoltă în condițiile 
vieții socialiste, ale vieții în care 
verbul „a învăța" a devenit sino
nimul lui „a trăi", „a lupta", „a 
construi" și, în același timp, me
sager în lumea întreagă al reali
tății că România socialistă se 
numără printre cele mai avan
sate țări ale globului în domeniul 
organizării învățământului. La 
aceeași catedră urcă viitorul. 
Ochii lui mari, larg deschiși scru
tează anii ce vin și în care, prin 
școală, își vor găsi împlinirea vi
sului alte, mereu alte generații 
de tineri. Să reținem de la fie
care măcar o frază, un gest. De 
la trecut pe cea rostită cu aproa
pe 50 de ani în urmă de profe
sorul Ion Roman : „Ne zbatem 
în mari greutăți. Ne zbatem, dar 
nu ne dăm bătuți, pentru că 
școala aceasta e casa noastră, 
bunul nostru cel mai de preț, 
bucuria și nădejdea noastră în 
propășire". De la prezent, cuvin
tele din amintitul jurnal școlă
resc : „Iubit partid, scumpă țară, 
bună și înțeleaptă școală... nu 
vom precupeți nimic și niciodată 
pentru a fi demni de dragostea 
și grija voastră..." Iar de la vii
tor, gestul simbolic al mîinii în
tinse înainte, peste vreme, gestul 
ferm și bărbătesc indicînd certi
tudini, largi perspective, pe care

Foto: AGERPRES

viața noastră și școala în primele 
rînduri ale vieții, l-a învățat de 
la partidul comunist.

O flacără s-a aprins cu un se
col în urmă, a împlinit un secol 
de lumină. Centenarul Liceului 
„ Mihai Viteazu" ne prilejuiește 
tuturor astăzi o sărbătoare a dra
gostei pentru învățătură, un cald 
omagiu adus școlii, omului drag 
de la catedră, pasiunii de a cu
noaște, de a se pregăti, atît de 
caracteristică tinerei noastre ge
nerații.

în spiritul, 
respectul 

și exigența 
muncii

lă a părinților ? în măsura în 
care, firește,

Se poate vorbi de o datorie 
principala a părinților ?

— Da ! Să-și formeze copiii 
în spiritul muncii și al respec
tului pentru muncă și să nu le 
întrețină în mod absurd prejude
cata că există două sau trei pro
fesii „nobile“ și „frumoase“, iar 
celelalte ar fi o adevărată „ne
norocire“. Să-i învețe, deci, cu 
răbdare și să-i învețe de mici 
SĂ PREȚUIASCĂ MUNCA. Și 
nu orice muncă: MUNCA BINE 
FĂQUTĂ! Ierarhia adevărată 
existînd doar înăuntrul fiecărei 
profesii, în funcție de compe
tență, pasiune, dăruire. Și, ceea 
ce vă rog neapărat să sublimați, 
să nu se opună aspirațiilor fi
rești ale copilului, în numele 
unor idei preconcepute, ale lor, 
să nu-i îndrepte cu înverșunare 
spre profesii considerate „inte
lectuale", (după părerea lor mai 
ușoare sau mai interesante) dar 
pe care copiii nu le simt ale lor, 
pentru care nu dovedesc nici o 
vocație., Și încă ceva : să nu-și 
deprecieze propria lor muncă.

Pentru că depreciind o profesie 
le subapreciază, în realitate, pe 
toate. Descoperind în fiecare 
„zece“ al copilului, un sîmbure 
de genialitate nu fac decît să 
cultive vanități și orgolii pericu
loase. „Zece“ înseamnă o muncă 
bună. Și munca trebuie aici elo
giată. Iar dacă un copii e mai 
slab la o materie nu trebuie 
„ajutat“ să treacă „oricum“ dar 
să scape. Trebuie ajutat să-și 
depășească, • învățînd și prin 
muncă, propriile limite. Altmin
teri riscăm să-1 obișnuim pe de 
o parte cu drumul minimei re
zistențe, iar pe de alta cu ideea 
că oricum părinții le vor crea 
într-un fel sau altul o situație. 
„Oricum“, în contextul societă
ții noastre, înseamnă, în fond, 
drumul spre nerealizare. Și rezu- 
mînd : să nu se opună în numele 
unei situații „privilegiate“, apa
rent avantajoase — caută-ți o 
muncă ușoară, într-un birou, la 
oraș — unei realizări hotărîtoare, 
de conținut. Alegeți, deci, o pro
fesie oricît de grea, în care, prin 
datele tale să te simți „ca acasă“, 
o profesie în care să ai senti
mentul că ești util, cel mai util, 
societății și în care să te poți 
afirma, nelimitat prin calitatea 
muncii.

Scrisoarea... 
care nu a fost 
scrisă la timp

Scrisoarea, semnată cu un 
pseudonim — Rivas — ne rela
tează următoarea situație: Un 
tînăr, cu aptitudini consecvent și 
repetat confirmate pentru stu
diul și, eventual, predarea lim
bii române, manifestîndu-și în 
diferite ocazii dorința de a urma 
o școală pedagogică și de a 
ajunge învățător, este solicitat 
imperios de familie „să-și mute 
gîndurile" de la această „feno
menală prostie“ care l-ar fi pu
tut arunca, cel mult. ..învățător 
într-un sat“. Faptul că tînărul 
este îndeajuns de nepregătit la 
alte materii nu constituie pen
tru părinții în cauză — învăță-

tori și ei — un argument serios. 
Este ajutat să promoveze, folo
sind și abuzînd de diferite rela
ții, bunăvoințe, mici slăbiciuni 
„omenești“, multă îndurare și 
milă. Final, tînărul își termină 
liceul și este împins spre o fa
cultate — la care nu avea șanse 
de admitere, — dar i-ar fi acor
dat prin specificul diplomei o 
profesie „cu profil orășenesc“, 
împingerea spre facultate pentru 
a fi mai convingătoare a fost 
însoțită, ca și în alte prilejuri, 
cum ne relatează scrisoarea, de 
„bătăi crunte“.

Tînărul nostru, pentru că al lor 
nu era, cade la un examen de 
admitere — părinții nu se descu
rajează — mai cade și la un al 
doilea examen... pînă cînd tînă
rul, înțelegînd în sfîrșit absurdi
tatea tentativei se hotărăște să 
se încadreze în producție. Părin
ții, însă, află de această înca
drare în cîmpul „inadmisibil“ al 
muncii și, la primul prilej, pen
tru a nu fi definitiv „compro
miși“ îl închid în casă, luîndu-i 
pentru orice eventualitate și hai
nele... (casa avea și ferestre). De 
data aceasta, tînărul se înverșu
nează, rezistă, bătăile curg, pînă 
cînd, spre „norocul“ lui cum 
reiese din cuprinsul scrisorii, se 
îmbolnăvește de nervi, face un 
sindrom depresiv, e la un pas de 
o hotărîre funestă și atunci pă
rinții, nemaiavînd încotro, îi în
găduie să se angajeze învățător 
suplinitor la școala din sat.

Cazul relatat este, neîndoios, 
unul din acele cazuri extreme în 
care nici nu se poate vorbi atît 
de o educație greșită cît de 
o concepție absolut retrogradă. 
Și regretăm că semnatarul scri
sorii nu ne-a dat numele celor 
în cauză pentru că „discreția“, 
cel puțin în acest caz, îi absolvă 
pe „iubitorii părinți" de judeca
ta opiniei publice. Ceea cs s-ar 
cuveni însă reținut din cuprinsul 
acestei scrisori este tocmai pe
ricolul acelor „bune intenții“ 
care pot avea adesea un efect 
discutabil dacă nu unul contrar. 
Și pericolul, totodată, al disimu
lării aptitudinilor, negarea aspi
rațiilor reale ca să nu mai vor-

bim de sistemul falimentar: 
„atinge-1 ca să înțeleagă mai 
bine“.

E oare atît de greu de înțeles, 
că fiecare meserie privită din 
lăuntrul ei — atunci cînd o stă- 
pînești cum se cuvine și munca 
devine un act creator ■— este 
cea mai frumoasă din toate ?

Și acum ple
doaria pentru 
exigență, 
competență, 
cunoaștere

Am doi copii — ne mărturi
sește inginerul proiectant S. A. 
Unul de 16, altul de 10 ani. Am 
trecut, cum s-ar spune, prin 
două experiențe decisive ca pă
rinte, sau mai exact prin trei, 
dacă adaug și propria mea expe
riență. Pentru că orice părinte a 
fost înainte de toate un copil 
care punea întrebări și aștepta 
un răspuns. Deci, trei experiențe, 
deși condițiile de viață și impli
cațiile educative sînt azi radical 
diferite față de cele cunoscute 
de mine cîndva, și ar fi absurd 
să-mi închipui că băieții mei ar 
trebui sau ar putea să repete, 
absolutizîndu-mi experiența de 
viață, etapele (și situațiile pro
prii) evoluției mele. E vorba, evi
dent, de o altă generație, cu par
ticularități determinate de epocă 
și de momentul istoric, o generație 
chemată să răspundă unor alte 
solicitări. De aici prima dificul
tate și grijă a oricărui părinte: 
aceea de a-și cenzura mereu ex
periența proprie (ceea ce nu-i 
ușor) și de a reține judicios și pe 
cît posibil... obiectiv ceea ce i-ar 
putea ajuta real pe copii. Cît 
privește „avantajele“ unei seve
rități excesive despre care une
ori se vorbește... Cu băiatul cel 
mare am fost foarte sever, în 
sensul unor permanente restric
ții și a imnunerii voinței mele — 
cu sau fără argumente (mai frec
vent însă fără). Astăzi știu, evi

dent, ca această severitate se în
temeia pe o mare comoditate, pe 
oarecare lipsă de timp (într-un 
domeniu în care nici nu avem 
voie să intrăm în criză de timp), 
pe o abordare simplistă și sim
plificatoare a educației. Mai e 
nevoie să spun că severitatea 
mea excesivă a închis porțile 
comunicării firești dintre mine ;i 
el și că mi-a fost mult mai greu 
să-i cunosc datele reale, frămîn- 
tările, gîndurile și ca nici azi nu 
sînt convins că le cunosc sufi
cient ?

Pentru a îndruma un copil 
Irebuie neapărat să-l cunoști, iar 
cunoașterea aceasta începe da la 
o mare și reciprocă încredere.' 
Severitatea excesivă, severitatea 
bazată pe formule și scheme 
prestabilite arbitrai (menite să 
no ascundă inexperiența și co
moditatea) nu pot decît să-i în- 
frîngă copilului dorința de a se 
exterioriza, de a vorbi, de a 
pune întrebări cît și posibilitatea, 
esențială, de a primi la timp un 
răspuns. A forma un copil, a-l 
îndruma spre muncă și a-l creș
te în spiritul ei cere o foarte 
mare răbdare, o foarte mare exi
gență și o atenție exersată la 
personalitatea reală a copilului. 
Simplificările, în această zonă de 
infinite subtilități pedagogice, 
sînt mai mult decît periculoase. 
Iar problemele devin cu atît mai 
dificile, cu cît ni se par mărun
te, puțin importante, ușor de re
zolvat. Pentru a-l îndruma spre , 
o profesie corespunzînd aptitudi
nilor sale reale și pentru a-l 
educa în spiritul muncii e ne
voie deci, în afara sentimentelor 
părintești, de exigență, seriozi
tate, cunoaștere și, din nou, ele 
reciprocă încredere. lai atunci 
cînd, uneori, ne e greu și nu gă
sim dintr-o dată soluțiile să avem 
o răbdare... cu adevărat părin
tească. Pentru că răspundem de 
schimbul de mîlne al societății 
noastre, pentru că exemplul bun 
al părinților trebuie continuat, 
desăvîrșit și dus mai departe și 
pentlfi că trăsăturile omului de 
mîine se formează prin eforturile 
noastre comune din trăsăturile 
adolescentului de azi.
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Ambasadorul român
in Uruguay și-a prezentat
scrisorile de acreditare

MONTEVIDEO 4 (Agerpres). 
La 2 decembrie 1965, Dumi

tru Fiara, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Republica Orientală a Uru- 
guayului, a prezentat scriso
rile sale de .acreditare preșe
dintelui Consiliului Național 
de Guvern al Republicii Uru
guay, dr. Washington Beltran.

Din partea uruguayană au 
fost de față la prezentarea 
scrisorilor de acreditare mi
nistrul afacerilor externe 
Luis Vidai Zaglio, secretarul 
Consiliului Național de Gu
vern, Modesto Burgos Mora- 
les și funcționari superiori 
din cadrul Consiliului Națio
nal de Guvern și Ministerului 
Afacerilor Externe. Au fost 
de față și membri ai ambasa
dei Republicii Socialiste Ro
mânia din Montevideo.

După prezentarea scrisori
lor de lacreditare, președintele 
Consiliului Național de Gu
vern al Republicii Orientale 
a Uruguayului a avut o con
vorbire cordială cu ambasa
dorul român.

Rezoluții
Ș

in problemele
dezarmării
adoptate

Puternică explozie
în centrul Saigonului

Corespondenții din Saigon ai agențiilor occiden
tale de presă anunță că sîmbătă dimineața s-a pro
dus o puternică explozie Ia o clădire în care se 
aflau încartlruiți soldați și ofițeri americani, situa
tă chiar în centrul Saigonului. Explozia afirmă 
agenția Reuter, a fost auzită în întreaga capitală 
sud-vietnameză. Corespondentul agenției ameri
cane U.P.I. relevă, de asemenea, că explozia a fost 
atît de puternică incit întreaga fațadă a clădirii 
atacate și mai multe etaje ale acesteia au fost com
plet distruse.

Comentatorii iui „New York

Herald Tribune" recunosc

dificultățile S. U. A.

in Vietnamul de sud

In ședința de vineri 
după-amiază 
Generală a

Adunarea 
O.N.U. a 

dezbătut unele rezoluții 
privind problemele de
zarmării, care au fost 
aprobate anterior de Co
mitetul politic.

Potrivit datelor oficiale, în ur
ma exploziei care s-a produs 
sîmbătă în zorii zilei la hotelul 
„Metropol", din Saigon, ocupat 
de militari americani, au fost 
ucise zece persoane și rănite 
129. Se reamintește că aceasta 
este a șasea explozie pusă la 
cale în Saigon de către patrioji 
în decurs de un an.

★

In Vietnamul de sud au fost 
semnalate sîmbătă mai multe 
ciocniri militare între forțele 
patriotice și trupele america- 
no-saigoneze. La sud de orașul 
Quang Ngai s-a desfășurat o

bătălie de proporții ale cărei 
rezultate nu sînt încă cunos
cute. Unitățile de patrioți au 
atacat un post militar in regiu
nea deltei Mekongului, la apro
ximativ 120 km sud de Saigon. 
O altă acțiune importantă a pa- 
trioților a avut loc in imediata 
apropiere a capitalei sud-viet- 
narneze unde o companie 
vernului de la Saigon a 
intr-o ambuscadă.

Se anunță, pe de altă 
că aviația militară

a gu- 
cazut

parte, 
a efectuat 

numeroase bombardamente a-
supra unor regiuni din Vietna
mul de sud.

Poziția Africii însemnări
' Iz • f.. - -X?»’ M.-V 1

p Cărțulia de\ *

pupitru
pupitrele lor o 
nu era un dar

Recent, ziarul „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE“ a organi
zat o consfătuire a comentatori
lor acestui ziar din Washington, 
New York și Vietnamul de sud 
pentru analizarea situației create 
de sporirea angajamentului mi
litar american în Vietnam. în- 
tr-un prim articol după, această 
discuție, unul dintre comentato
rii ziarului, Tom Lamber, se re
feră la protestele împotriva ac
tualei politici în problema viet
nameză. „Efortul implicat de ac
tuala politică, scrie comentatorul, 
s-a dovedit dureros și costisitor, 
atît în ce privește fondurile res
pective cit și numărul de oa
meni. însă ceea ce constituie as
pectul cel mai deprimant al răz~! 
boiului este că nimeni nu-i poa- 

• te prevedea sfîrșitul. Anumite 
persoane oficiale recunosc de ■ pe 
acum că el va fi „îndelungat și 
greu“. Exprimată în știri despre 
pierderi și cheltuieli' bănești, a- 
ceastă declarație ar putea însem
na încă mii de alți americani 
uciși și alte sute de milioane de 
dolari ’risipiți“.

„Și în tot timpul 
tinuă manifestațiile 
de protest ale celor 
acestei politici. Toți
mai concrete-de a deschide tra
tativele de pace, încetarea focu
lui, încetarea bombardamentelor 
asupra Vietnamului de nord, 
oprirea măsurilor de expediere a 
trupelor americane în Vietnam, 
mai multă dorință practică de a 
obține soluționarea problemei, 
eventual în cadrul O.N.U.“.

In această friguroasă 
duminică de decembrie, 
28 850 000 francezi sint 
chemați în fața urnelor 
pentru a alege președin
tele țării. Probabil, în
ceputul de iarnă cu zăpadă 
și gerurile care îl înso
țesc pe continent va re
ține la domiciliile lor pe 
unii alegători (să nu ui
tăm cele 15 000 000... 
votante mai sensibile la 
meteorologie). Atmosfe
ra pasionantă a ultime
lor ceasuri de competiție 
electorală ne face însă să 
credem că abținerile nu 
vor cîntări prea greu în 
balanța finală.

oziția Angliei în problema Rhode
siei promite deschiderea unui con
flict acut cu țările africane. în po
fida opoziției cercurilor largi . ale 
opiniei publice din Marea Britanie, 
a protestului mondial împotriva ac
țiunilor guvernului rasist și a atitu
dinii britanice de sprijinire indirectă 
a acestora, la Londra politica de

„neamestec" în problemele Rhodesiei de sud pre
valează. O declarație recentă a ministrului de 
externe Stewart, arăta că „sancțiunile economice“ 
rămîn singurul capitol spre care Marea Britanie 
este înclinată în problema rhodesiană. Ministrul 
de externe englez s-a pronunțat împotriva apli
cării unor „măsuri mai violente“ față de guver
nul lui Smith. Mai mult decît atît, Michael Ste
wart s-a pronunțat împotriva adoptării de către 
statele africane a ceea ce a numit el „măsuri 
mai severe“ față de Rhodesia.

Ultimele zile au sintetizat însă o puternică opo
ziție a statelor africane față de această atitudine 
a Londrei. Este vorba, printre altele, de lucrările 
preliminare și de începutul dezbaterilor în ca
drul conferinței extraordinare a O.U.A., care are 
loc la Addis Abeba. înaintea deschiderii lucrări
lor, comitetul militar al O.U.A. a propus confe
rinței aplicarea nu numai de sancțiuni economice, 
ci și politice împotriva Rhodesiei, precum și creș
terea substanțială a ajutorului acordat mișcărilor 
de eliberare din Rhodesia de sud. De asemenea, 
rezoluția comitetului militar a recomandat folosi
rea forței împotriva guvernului rasist al lui 
Smith.

în general, opinia reprezentanților guvernelor 
africane în legătură cu măsurile ce trebuie luate 
in actualul stadiu al problemei rhodesiene înclină 
în gradul cel mai înalt spre măsuri militare și 
politice. „Dacă Africa nu vrea să piardă pentru 
totdeauna, ea trebuie să răspundă la forță cu 
forța în Rhodesia — a declarat reprezentantul 
Ghanei, Alex Quaison Sackey, ministru de exter
ne. Sancțiunile economice, a continuat el, sînt 
absolut inadecvate. Trebuie să folosim mijloace 
importante pentru a face față conspirației rasiale 
care se întinde din Africa de sud spre Rhodesia, 
trecînd prin Angola și Mozambic“.

Actuala sesiune a Organizației Unității Africane 
constituie a doua sa confruntare cu probleme 
majore care au loc pe continentul african. După 
cum se știe, „examenul congolez“ nu a constituit 
un element favorabil pentru O.U.A. Actualmente 
situația din Rhodesia de sud prezintă, după pă
rerea observatorilor, un moment mai complex, 
care ar putea să ducă la o unificare â eforturilor 
între grupul de țări de obicei calificate „mode
rate“ și cele „ferme“ — pentru adoptarea unor 
acțiuni comune. Pe acest plan în primele decla
rații făcute în cadrul sesiunii Consiliului de mi
niștri s-a înregistrat o anumită unitate de păreri 
în legătură cu necesitatea adoptării de măsuri 
hotărîte față de Rhodesia. împăratul Haile Sel- 
lassie, deschizînd conferința extraordinară, a ară
tat că „statele africane trebuie să dovedească că 
sînt demne de misiunea lor“. Vicepreședintele 
Tanzaniei, Rashidi Kawawa a preconizat în de
clarațiile sale adoptarea unor măsuri de forță 
ca o dovadă de acțiuni concrete. în sfîrșit, pre
ședintele Consiliului de miniștri al O.U.A., Kodjo 
Botsio (Ghana), a arătat că obiectivul conferinței 
este de a pune la punct o mobilizare a tuturor 
forțelor africane împotriva rebeliunii minorității 
albe din Rhodesia.

Observatorii politici cxaminînd posibilitățile ce 
există în fața O.U.A., își exprimă, totuși, rezerva 
în legătură cu eventualitatea creării unei forțe 
africane susceptibile de a acționa în mod eficace. 
Probabil că de aceea prima măsură anunțată de 
la tribuna conferinței extraordinare a O. U. A., 
după o ședință închisă de cinci ore, s-a referit la 
relațiile statelor africane cu Anglia. Rezoluția 
adoptată sublinia că dacă guvernul britanic nu 
va pune capăt rebeliunii rhodesiene și nu va res
tabili în țară ordinea și legea, deschizînd calea 
pentru un guvern al majorității, pînă Ia 15 de
cembrie, toate statele membre ale O.U.A. vor rupe 
relațiile diplomatice cu guvernul britanic. în a- 
celași timp, rezoluția a enumerat o serie de mă
suri privitoare la suspendarea relațiilor econo
mice, comerciale și financiare ale statelor afri
cane cu Rhodesia ; blocarea conturilor rhodesiene ■ 
în băncile africane ; refuzarea oricăror mijloace 
de transport inclusiv a dreptului de survol Rho
desiei etc.

Bineînțeles nu lipsesc în aceste zile nici „ri
postele" lui Smith. Printre altele, este vorba de 
declarația făcută de primul ministru rhodesian 
și- reluată de săptămînalul WEEKLY EXPRESS 
care apare la Salisbury, potrivit căruia Rhodesia 
va arunca în aer centrala electrică din Kariba, 
care alimentează și Zambia.

între timp guvernul englez se limitează la con
vorbirile pe care le-a avut la Lusaka Arthur Bot- 
tomley, ministrul însărcinat cu relațiile cu Com- 
monwealthul, în problema sosirii unor contingente 
limitate în Zambia. Bineînțeles', această proble
mă (a contingentelor „simbolice“), nu are și nu 
poate avea nimic,comun cu sarcina înăbușirii re
beliunii de la Salisburv .

Elevii australieni au găsit pe 
cărțulie destul de firavă. Tipăritura 
oferit cu ocazia sărbătorilor de . iarnă si, distribuit, 
dintr-o neglijență, prea devreme. Nu era nici 
măcar un manual pe care autoritățile s-au decis 
să-l împartă gratuit tineretului școlar. Băieții și 
fetele; au aflat „secretul" volumașului imediat ce 
au trecut'de copertă ; primiseră o culegere. Poezii? 
.Schițe? Cîntece ? Nimic din toate acestea. Culege
rea fusese realizată din... cuvîntări. Discursuri 
alese cu grijă și retipărite. Deci, istorie ? Iarăși 
nu ! Cuvîntările aparțin actualului prim-ministru_ și 
colegului său de la externe. Toate au drept temă... 
Vietnamul.

„Manualul" a fost tipărit prin generozitatea Mi
nisterului de Externe al Australiei pentru a in
fluența starea de spirit din școlile secundare, in 
care crește opoziția față de angajarea țării în 
aventura americană din Vietnam. Cheltuielile s-au 
dovedit inutile : elevii nu s-au lăsat convinși de 
acest „manual" și nu s-au sfiit să o afirme.

Dacă-i vorba de lecții, le-au primit (și încă în
tr-un mod sever) cei care au avut nefericita inspi
rație de a lansa ideea tipăriturilor pentru 
școlărimii.

acesta con- 
și expresiile 

care se opun 
cer încercări

Avertismentul lui
„Union Miniere
„Union Miniere“ pre

ferase 
nările 
viile 
sale sub cele mai bune 
auspicii și trustul, cu o 
experiență îndelungată, 
nu rîvnea la publicitate 
într-un moment de în
cordare. Dar înainte ca 
jocurile congoleze să se 
fi încheiat, „Union Mi
niere“ rupe tăcerea pe 
care și-o irripusese. 
Directorul general al 
marelui trust a intrat in 
scenă acordînd un in
terviu agenției congole
ze de presă. Experi
mentatul om de afaceri 
a socotit necesar să 
atace fără întîrziere. 
Încotro ?

Nervozitatea lui „U- 
nion Miniere“ a fost 
declanșată de o decla
rație oficială a guvernu
lui congolez (dictată de 
nevoia aparentă de a 
nu se desolidariza 
celelalte 
potrivit 
întreține 
un fel- 
ilegale __ __
Smith". Aceasta înseam
nă, înainte de toate, o 
ruptură pe plan econo
mic; Dar această ruptu
ră va afecta beneficiile

tăcerea. Răstur- 
de Ja Leopold- 

plasau afacerile

de 
lari africane) 

căreia nu va 
relații de nici 
cu „instituțiile 
ale lui Ian

lui „Union Miniere". 
Simplu : trustul achizi
ționează din Rhodesia 
mari cantități de cocs și 
de cărbune iar 20 la 
sută din exportul lui 
„Union Miniere" trece 
pe teritoriile Zambiei și 
Rhodesiei. Experții mo
nopolului au calculat că 
aducerea cărbunelui din 
Europa ar costa de 3—4 
ori mai mult. Ca urma
re; profiturile monopo
liste s-ar micșora. De 
aceea directorul generat 
al lui „Union Miniere" 
nu a mai tăcut. El a 
lansat un drastic aver
tisment ; sancțiunile îm
potriva Rhodesiei — 
spunea dumnealui — 
vor submina economia- • 
Cnngoului (punînd, fără 
ezitare, semnul "" 
ții între Congo 
nion Miniere").

Avertismentul 
auzit. în sferele 
Rămîhe de văzut 
vor reacționa deținătorii 
puterii 
viile.
pentru 
„Union 
rează 
solidaritatea

A fost adoptat un proiect 
de rezoluție, propus de dele
gația Ciprului, care ia act de 
raportul Comitetului celor 18 
pentru dezarmare și recoman
dă continuarea eforturilor în 
vederea realizării unor pro
grese pe calea încheierii unui 
acord în problema dezarmării. 
S-au înregistrat 102 voturi 
pentru, printre care și al Re
publicii Socialiste România.

Apoi, adunarea a trecut la 
votarea rezoluției adoptate de 
Comitetul Politic, privind ex
tinderea încetării experiențe
lor nucleare la mediul subte
ran. Rezoluția a fost adoptată 
cu 92 de voturi pentru, prin
tre care și al reprezentantului 
Republicii Socialiste România.

Rezoluția privind denuclea- 
rizarea Africii a fost adoptată 
cu 105 voturi pentru, nici u- 
nul contra și două abțineri.

De asemenea, Adunarea 
Generală a aprobat fără obiee- 

: ții. recomandarea Comitetului 
politic ca problema convocării 
unei conferințe în vederea 

. semnării unei convenții pri
vind interzicerea folosirii ar
melor nucleare și termonu
cleare să fie transferată Co
mitetului celor 18 pentru de
zarmare și să fie prezentată 
spre examinarea Adunării 
Generale în sesiunea din 1966.

Comitetul Politic al Adună
rii Generale a început exa
minarea punctului de pe or
dinea de zi . „Inadmisibili- 
tatea intervenției în afacerile 
interne ale statelor și apă
rarea independenței și suve
ranității lor“.

în' Comitetul de tutelă s-a 
discutat vineri dimineața si
tuația din Oman. Au luat cu- 
vîntul delegații Cehoslovaciei, 
Iordaniei, Albaniei, României 
și ai altor țări.

n sondaj menționat de LE MONDE 
«demonstra că 64 la sută din alegă

tori au urmărit emisiunile electo
rale ale televiziunii, ceea ce — se 
povestește — a determinat la un 
moment dat și pe organizatorii unei 
reuniuni de box să aducă în preaj
ma t ringului televizoare dînd posi
bilitatea spectatorilor să privească, 

concomitent. întrecerea pugilistică și cea electo
rală. Sute de mii de francezi au umplut sălile 
întrunirilor organizate de candidați, afluența cea 
mai entuziastă înregistrînd-o Mitterrand. Reuniu
nile. candidataului stîngii au atras numeroși ale
gători în marile centre urbane ca și în așezări 
mai puțin populate. De fiecare dată. în ambianța 
caracteristică adunărilor populare, răsuna aceeași 
lozincă : „Unitate !“ Jean Lecanuet a încercat să 
desfășoare o campanie în stil american și să re
colteze voturile din mediul rural ale nemulțumi- 
ților de gaullism. Exponentul extremei drepte 
Tixier-Vignancour a repetat cu ridicolă perseve
rență că cel puțin fiecare al patrulea alegător îl 
va vota.

Generalul de Gaulle își pro
pusese o prezență electorală li
mitată. Investigațiile întreprinse 
în opinia publică (cu toate lacu
nele lor inerente, datorită meto
delor practicate) indicau, însă, o 
înmulțire a preferințelor pen
tru opoziție. Lecanuet părea cel 
mai primejdios deoarece se a- 
dresa acelor sectoare care pînă 
în prezent au optat pentru gau
llism. Daca Mitterrand face apel 
la alegătorii care se . pla
sează de la centru spre extrema 
stingă, Lecanuet solicită voturile 
tuate de la,centru către. extrema dreaptă, adică 
în zona principalelor resurse electorale ale gau- 
llismului. De aci, atacurile virulente ale frunta
șilor guvernamentali la adresa celui mai tînăr din
tre candidați. LA NATION, organul U.N.R., îl 
înțepa pe Lecanuet pentru faptul că la Stras
bourg a evoluat pe scena unui... varieteu, apariția 
sa înlocuind, într-o seară, spectacolul de revistă 
prezentat de o trupă vieneză.

La Elysée s-au semnalat două fenomene neli
niștitoare :

1). Anchetele în opinia publică îi dădeau pi 
ședintelui de Gaulle la începutul lui noiembrie 
66 la siltă din voturi, puține zile mai tîrziu doar 
57 la sută, iar la mijlocul lunii -.— 51 la sută (LE 
MONDE).

2). O săptămină înainte de. vot, potrivit dease- 
menea sondajelor, 38 la sută din corpul electoral 
nu își stabilise opțiunea. (FRANCE PRESSE).

Consilierii Iui de Gaulle, colaboratorii săi cei 
mai apropiați, l-au determinat pe general să-și 
intensifice efortul electoral. Fruntașii politici gau- 
lliști își multiplicau aparițiile în fața viitorilor 
alegători, fiind îngrijorați de activa campanie a 
celor cinci candidați opoziționiști. Marți (ca și 
vineri) președintele a fost prezent pe ecranele 
televiziunii. El a întocmit un bilanț al politicii

sale interne și externe, subliniind că „Franța ră- 
mînînd aliata aliaților săi și prietena prietenilor 
săi“ nu mai dorește să practice față de vreunul 
din ei „o subordonare care nu ar fi demnă de ea 
și care ar putea, în anumite cazuri, să o arunce 
automat în conflicte pe care nu le-ar dori“. De 
Gaulle a cerut alegătorilor să-l voteze afirmînd 
că „președintele republicii nu poate fi confun
dat cu nici o fracțiune. El trebuie să fie omul în
tregii națiuni, să exprime și să servească numai 
interesul național“. De Gaulle a evitat să apară 
ca exponent al unui partid și, de aceea, nu a în
credințat partidului U.N.R. grija campaniei sale 
electorale.

Bilanțul întocmit de președinte a suscitat cri
tici, contestațiile privind cu precădere sectorul 
intern. Waldeck Rochet, secretarul general al 
Partidului.Comunist Francez, declara: „Din 1957, 
producția industrială a crescut cu peste 45 la 
sută iar productivitatea muncii cu 35 la sută, dar 
puterea de cumpărare a salariului a rămas simți
tor aceeași, ea chiar a regresat pentru numeroase 
categorii de oameni ai muncii defavorizați“.

Observatorii parizieni apreciază ca bătălia, elec
torală se va consuma între de Gaulle și Mitterr
and. Sondajele îi acordă candidatului unic al 
stîngii peste 25 la sută din voturi. Faptul că for
țele. de stingă (P.C.F., S.F.I.O., Partidul radical, 
P.S.U„ C.G.T. și cele mai importante organizații 
democratice) se prezintă unite în aceste alegeri 
reprezintă evenițiientul cel mai semnificativ din 
viața politică franceză a ultimelor decenii. Candi
datura unită a stîngii creează premize pentru în
cheierea unui pact electoral între partidele de 
stingă în alegerile legislative din aprilie 1967. 
Mitterrand s-a declarat decis să întreprindă efor
turi în acest sens „întinzînd mîna întregii stingi“. 
Secretarul general al P.C.F., Waldeck Rochet, 
sublinia : „Principalul merit al. candidaturii lui 
Mitterrand este de a crea condiții favorabile unei 
înțelegeri pozitive a tuturor partidelor de stingă 
și organizațiilor democratice, în jurul unui pro
gram de progres social, de pace și democrație“.

în cele din urmă apariții în fața celor ce vor 
hotărît soarta scrutinului, candidații au încercat

francezii
INEW URNELOR

acelor forte si-

•re-

să pună Ia bătaie întreaga putere de seducție,, 
dornici de a cîștiga simpatia auditoriului (Barbu, 
candidat fără șansă, promitea cîte doi miniștri 
la... fiecare minister plus un minister al dreptu
rilor omului, iar Tixier-Vignancour și-a pus un 
amic să-1 înfățișeze drept „cel mai mare avocat 
al secolului“).

Vineri seară, alegătorii au ascultat ultimele 
cuvîntări radiotelevizate ale celor șase candidați. 
De Gaulle s-a adresat direct celor ce se vor duce 
la urne : „încă o dată mi-am asumat răspunde
rea. Duminică, vă veți asuma și dumneavoastră 
răspunderea ce vă revine“. Mitterrand a încheiat 
energic : „A crede în justiție și a crede în feri
cire — acesta este mesajul stîngii“. Lecanuet a 
apărut optimist : „Nu -vă mai temeți de ce va 
urma după gaullism“. Pierre Marcilhacy s-a în
fățișat neîncrezător în șansele sale și a vorbit su
grumat de emoție : „Da, alegerea es!e îngrozitor 
de greu de făcut. Dumnezeu să apere Franța“.

Larma din sălile de întruniri s-a stins. Afișele 
de pe panourile electorale pîndesc tăcute pe tre
cători. Candidații au spus tot ceea ce au avut de 
spus. Acum, au cuvîntul urnele. In ceasuri de 
noapte, glasul lor va începe să se facă auzit...

EUGENIU OBREA
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Construcții noiCUBA :

Vedere în R. P. Bulgariadin Havana

alegerilor

iprăștierea antidăunătorilor la 
ilturile de fructe și legume.

Fotografia noastră înfățișează un aspect de ia o manifesta
ție a partizanilor păcii din Germania occidentală împotriva 

războiului agresiv din 'Vietnam

universitare“

• LA DEUTSCHE STAATSOPER din Berlin a fost 
prezentată opera „Don Carlos" de Giuseppe Verdi. 
fn distribuție au figurat cunoscuți artiști ai operei 
berlineze, precum și artiști străini. Baritonul 
Nicolae Herlea. artist al poporului al Republicii 
Socialiste România, a interpretat în limba italiană 
rolul marchizului de Posa. Publicul berlinez a 
aplaudat îndelung pe artistul român.
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• Convorbirea lui A. Novotny

cu reprezentanți ai tineretului s c
• DUPĂ CUM anunță agenția C.T.K., la 3 decem

brie, A. Novotny, președintele R. S. Cehoslovacia, 
prim-secretar al’c.C. al P.C. din Cehoslovacia,^a 
vizitat 
acest prilej 
ai tinerilor 
puse.

orașul Pelhrimov, din Cehia de sud. Cu 
el a avut o convorbire cu reprezentanți 

de la sate și a răspuns întrebărilor

Comitetul 
din Ger- 
de Stat, 

Germane și 
Consiliul Național al Frontului Național al Germa
niei democrate anunță că la 3 decembrie 1965 a 
încetat din viafă, la Berlin, Erich Apel, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G-, 
vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri și președin
tele Comisiei de Stat a Planificării. Funerariile lui 

: Erich Apel vor avea loc la 6 decembrie.

• AGENȚIA CHINA NOUĂ anunță că în ultimele 
trei luni 141 de soldați și ofițeri aparținînd rămă
șițelor forțelor ciankaișiste, care s-au refugiat 
dincolo de frontiera provinciei Iunnan, s-au predat 
garnizoanei de frontieră a Armatei Populare Chi
neze de Eliberare.

• DUPĂ 
Central 
mania, 
Consiliul

al 
Camera 

de

CUM transmite A.D.N., 
Partidului Socialist Unit 

Populară. Consiliul 
Miniștri al R. D.

în orașul Nova Zagora din R.P. 
Bulgaria se va construi o fabri
că’ de mașini și instalații pentru 
împrăștierea antidăunătorilor 
cu . „
Producția anuală a fabricii va fi 
de 20 000 mașini pentru stropitul 
viilor, două mii de generatoare 
de. aerosoli, mașini și dispozitive 
care împrăștie ântidăunatori sub 
formă de pulbere și altele.

Pe șantierul de construcție al 
Combinatului chimic din apropie
rea orașului Vrâța, din R. P. 
Bulgaria, se desfășoară pe scară 
largă lucrările de montaj, în pre
zent se montează o instalație de 
500 tone pentru sinteza amonia
cului, cazanele pentru apa amo- 
niacală, se asamblează utilajul la 
fabrica de reformare a gazelor 
naturale.

Studenții spanioli
• LA FACULTATEA de filologie din Belgrad, 

acad. prof. Alexandru Rosetti, decanul Facultății 
de limbă și literatură română din București, a con
ferențiat despre „Situația limbii române între limbi
le balcanice". In cursul vizitei în R.S.F. Iugoslavia, 
omul de știință român a mai ținut conferința „Locul 
limbii române între limbile romanice" la Faculta
tea de filologie din Belgrad și la Facultatea de 
filologie din Zagreb.

• „Luna — 8": 213 000 km. de Pămint

LANSAREA NAVEI

„GEMINI - 7"
Sîmbătă, la ora 19,30 GMT, 

la Cape Kennedy a fost lansață 
nava cosmică „Gemini-7“ avînd 
Ia bord pe cosmonauții, Frank 
Bonnan și James Lovell. Admi
nistrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic a anunțat că 
lansarea s-a desfășurat în con
diții normale și nava s-a plasat 
pe o orbită foarte apropiată l de 
cea stabilită prin calcul.

Ziarul „LE MONDE“ 
publică în ultimul său 
număr un articol în legă
tură cu acțiunile de 
boicot întreprinse de 
studenții spanioli față de 
„alegerile“ organizate de 
autorități pentru desem
narea noiloi reprezen
tanți ai studenților.

Boicotând alegerile, scrie zia
rul, peste 80 la sută din studenții 
universităților din Madrid, Bar
celona, Salamanca și Bilbao 
și-au manifestat în felul acesta 
opoziția față de recentele dispo
ziții guvernamentale privind în
vățământul superior. în majori
tate, studenții s-au abținut să 
voteze sau au introdus în urne 
buletine albe. în numeroase fa
cultăți studenții nu și-au desem
nat candidați, aceștia fiind nu- 

■ miți din oficiu de către deca
nate. La facultățile de medicină 
și'drept din Madrid candidații 
au obținut 30 la sută din vo
turi jar la alte facultăți numai 
10 la sută din studenți au parti-

cipat la vot și aceștia obligați. 
In celelalte universități numărul 
votanților a fost chiar și mai 
mic. Numeroși candidați aleși au 
hotărît să renunțe la aceste man
date, explicînd că au fost obli
gați să accepte să candideze. în 
continuare, ziarul arată că deca
nul Facultății de Științe Econo
mice din Bilbao a amenințat cu 
suspendarea cursurilor dacă stu
denții nu participă Ia alegeri, iar 
în unele universități studenții, 
sfidînd legile franchiste, au orga
nizat alegeri libere.

Pe de altă parte, agenția 
France Prefese relatează că gre
va de două zile a studenților din 
Barcelona a continuat vineri. 
Studenții nu s-au prezentat la 
cursuri în semn de protest față 
de intenția rectorului de a sus
penda cursurile în mod abuziv 
începînd de la 6 decembrie. Din 
surse bine informate se anunță 
că trei studenți. între care preșe
dintele tineretului studențesc 
catolic din Barcelona, ’ au fost 
sancționați în legătură cu inci
dentele de joi.

• LA 4 DECEMBRIE, in jurul orei 18 (ora Mos
covei), stația cosmică sovietică „Luna-8", lansată 
vineri in direcția Lunii, se afla la o distanță de 
213 000 Jcm de Pămînț.
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NORD-ESTUL Greciei continuă lucrările 
realizarea proiectului de irigare a clmpiei 

Lucrările, care urmează să fie termi- 
permite irigarea a 61 600 ha.

• M
pentru
Salonicului.
nate în 1967, vor .......... ___ _ _____
Datorită importanței pe cate 6 ocupă agricultura 
în economia Greciei, realizarea acestui proiect va 

regiunecontribui la dezvoltarea tării. In această 
trăiesc peste 80 000 de persoane.

Picasso 
vezica

• CUNOSCUTUL pictor și sculptor Pdblo 
a fost operat în urmă cu o săptămină la 
biliară, într-un spital clip Paris. Operația a reușit 
și Picasso se simte bine!

• REGIZORII DE FILME din Italia își îndreaptă 
atenția în prezent asupra creației literare italiene 
contemporane; ei pregătesc turnarea a două filme 
după romanele unor cunoscuți scriitori. Pier Paolo 
Pasoiini pregătește filmul „Atenția", după ultimul 
roman al lui Alberto Moravia. „Atenția“ nu este 
primul film după o lucrare de Moravia. Pînă în 
prezent s-au mai făcut filme după „Agostino", 
„Indiferenții“, „Ciociara" și „Plictiseala" (La Noia). 
Regizorul Valerio Zurlini pregătește turnarea filmu
lui „Grădina Finzi-Contini" după romanul cu ace
lași nume, de Giorgio Bassani.


