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r- PUNCT DE REPER

FRUNTAȘII !
Privită acum, la sfîrșitul a- 

nului, Hunedoara apare mai 
împlinită, contururile sale 
mai puternic reliefate. în 
ultimii ani potențialul său e- 
conomic a crescut considerabil 
prin punerea în funcțiune a 
noi obiective industriale cum 
sînt cele cinci cuptoare Si- 
mens-Martin de 400 tone 
fiecare, furnalul nr. 7 de 
1 000 m.c. — fanrica de aglo
merare a minereurilor, 5 linii 
de laminare, fabrica de oxi
gen, Uzina de preparare a mi
nereurilor de la Teliuc etc.

în efervescența acestor mari 
prefaceri, tinerii hunedoreni 
au fost o prezență mereu ac
tivă. Pe platformele cuptoare
lor încinse, pe schelele înal
te ale noilor construcții, în a- 
batajele și galeriile minelor, 
pretutindeni unde se hotărăș
te soarta producției, entuzias
mul și priceperea lor se afir
mă neîntrerupt. Recenta con
ferință a organizației orășe
nești Hunedoara a U.T.C. a 
subliniat faptul tă a crescut 
an de an contribuția tinerilor 
antrenați în întrecerea socia
listă, organizată de sindicat 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
economice.

în antrenarea celor peste 
12 500 de tineri la întrecerea 
socialistă, organizația U. T. C. 
a avut în vedere în primul

rind necesitatea cunoașterii 
temeinice de către toți tinerii 
a sarcinilor concrete de pro
ducție. ce revin întreprinderii, 
secției, echipei în care lucrea
ză. O experiență pozitivă în 
această privință au acumulat

inițiem și alte acțiuni pentru 
aprofundarea cunoașterii a- 
cestor sarcini, precum și a pla
nurilor de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice stabilite de con
ducerea combinatului și a 
secției.

ÎNSEMNĂRI DE LA CONFERINȚA

ORĂȘENEASCĂ HUNEDOARA A U.T.C

organizațiile U.T.C. din Com
binatul siderurgic. în a- 
ceste organizații o primă in
formare a tinerilor asupra sar
cinilor viitoare se face cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan, spunea în conferință Ra- 
țiu Cornel — secretarul comi
tetului U.T.C. pe secția oțelă- 
rie nr. 2. în continuare însă noi

S-au dovedit eficiente în a- 
ceastă privință adunările ge
nerale ale U.T.C., la care au 
fost invitați șeful secției, mg. 
Nicolae Sîntimbreanu și alți 
ingineri care au explicat în a- 
mănunt tinerilor 
sarcinilor și mai 
înfăptuirii lor.

în același scop.

conținutul 
ales căile

al cunoaș-

Cititi „Declarația cu privire la promovarea in rinduriie 

tineretului a idealurilor de pace, 
în pagina a

respect reciproc și înțelegere intre popoare“

adoptată de Adunarea Generală a O. N. U.

terii precise a sarcinilor ce le 
revin în producție, spunea 
Cătană Iulian — secretarul 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea de construcții side
rurgice, am inițiat perio
dic consfătuiri ale tineri
lor pe meserii: zidari, par- 
chetari. montori etc. care 
de obicei preced înce
perea de noi lucrări. în ca
drul acestor consfătuiri, șeful 
șantierelor este invitat să vor
bească tinerilor despre noul 
obiectiv, despre importanța 
sa, despre cerințele de calitate 
ale lucrării respective, este 
solicitat să dea îndrumările 
cuvenite, pentru ca tinerii să 
pornească la treabă înarmați 
nu numai cu cunoașterea atri-

LAL ROMULUS
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* Proletari din toate

cintela
tineretului
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Rectiticatorul Ion Nuță de la Uzina de utilaj 
petrolier din Tlrgoviște se ocupă cu multă 
dragoste de caliiicarea viitorilor lui tovarăși 
de muncă — în prezent elevi la Școala pro
fesională Ion Gilmeanu și Petre Păun îi as

cultă cu interes sfaturile

sg
ș

Selaru Valeria și Pavis Elena, 
două tinere țesătoare de la 
fabrica textilă „Dorobanțul"- 
Ploiești, evidențiate in Întrece

rea socialistă

TELEGRAMĂ
Tovarășei 

DOLORES IBARRURI 
Președintele Partidului 
Comunist din Spania

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român vă trimite 
dv., militant de seamă al P.C. 
din Spania și al mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, cele mai calde urări și 
cordiale felicitări, cu prilejul 
celei de-a 70-a aniversări a zilei 
de naștere.

Viața și activitatea dv. sînt in
disolubil legate de lupta parti
dului comunist pentru realizarea 
celor mai arzătoare aspirații ale 
oamenilor muncii spanioli, pen
tru o Spanie democratică, libe
ră și fericită.

Vă dorim din toată inima, 
dragă tovarășe Dolores Ibarruri, 
viață îndelungată, multă sănă
tate și; noi succese în activitatea 
dv. rodnică pusă - în slujba in
tereselor vitale ale poporului 
spaniol, ale păcii, democrației și 
socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

Oaspeți entuziaști,
gazde neprimitoare

Ci nd programa
De curînd, ia re

dacția ziarului nos
tru a sosit o scrisoa
re din partea tovară
șului MARIN DUI- 
CU, secretar al co
mitetului organizației 
U.T.C. dc la Grupul 
școlar de 
— Sibiu, 
pe care o 
pe scurt, în cele ce 
urmează.

„încă înainte 
începerea cursurilor, 
ne scrie coresponden
tul nostru din Sibiu, 
școala ia toate măsu
rile necesare pentru 
ca repartizarea elevi
lor ce urmează să-și 
desfășoare practica 
pe șantierele țării 
timp de un trimestru 
(15 septembrie — 21 
decembrie) să se 
facă intr-un mod cit 
mai judicios in așa 
fel incit viitorii mun
citori să poată învăța 
temeinic meseria. Ast
fel, pe baza unei în
țelegeri prealabile cu 
întreprinderile care 
au recrutat tineri și 
i-au trimis pentru 
pregătire la școala 
noastră, 
elevii pe șantierele 
indicate de respecti
vele întreprinderi. A- 
vem astfel elevi pe 
șantierele din Galați, 
Bacău, Iași, Cluj, Si- 
ghet, Tg. Mureș, Cra
iova, Tr. Severin, Ca
racal, Băilești, Bra-

construcții 
scrisoare 

publicăm,

de

repartizăm

șov 
rat 
sus 
vă 
mare 
unde elevii noștri fac 
practica de produc
ție. Pe cele mai mul
te din aceste șantie
re ei sînt primiți și 
îndrumați cu grijă, li 
se creează condiții 
pentru a-și funda
menta cunoștințele 
teoretice căpătate. în 
școală. Unul dintre 
aceste șantiere unde 
elevii noștri sînt aju
tați să învețe cu a- 
devărat. meserie, unde 
se ocupă totodată de 
educația lor muncito
rească este Întreprin
derea de construc
ții orășenești-Galați. 
Printre altele, aici e- 
levii sint convocați în 
fiecare săptămînă la 
conducerea tehnico- 
administrativă și 
face 
oasă 
puse 
ticii. 
lună 
care 
instruire 
conducerea șantieru
lui în legătură cu 
comportarea, prezen
ta la program, modul 
in care 
meseria 
realizat 
perioada respectivă. 
Ei au, de asemenea, 
condiții hune de ca-

etc. Am enume- 
orașele de mai 

cu scopul de a 
arăta numărul 

de șantiere

se 
o analiză scri- 

a activității de- 
în timpul prac- 
De două ori pe 
șefii de echipă 
au elevi pentru 

informează

își însușesc- 
și cîștigul 
de elevi în

zare, hrană etc. Sînt 
bine dispuși și mul
țumiți de contribuția 
lor în producție, de 
condițiile în care lu
crează și învață. Șan
tierul are club, tele
vizor, sală de sport, 
ceea ce le oferă un 
hun prilej pentru a 
petrece timpul liber 
cit mai plăcut.

Dar iată că se mai 
întimplă și altfel.

In urmă cu cîtva 
timp am plecat, de la 
Sibiu la Tr. Severin 
cu 40 de elevi și, în 
trecere prin Craiova, 
trebuia să las aici, 
la Grupul de șantie
re 213-Craiova, din 
cadrul Trustului 21 
Instalații Montaje- 
București, un număr 
de alți. 10 elevi din 
anul III.

După ce tovarășul 
Ion Tică, șeful ser
viciului personal și 
învățământ m-a asi
gurat, foarte amabil, 
că se va. ocupa de 
elevii rămași în gri
ja șantierului mi-am 
continuat, bineînțe
les, drumul spre Tur- 
nu Severin. Abia so
sit însă aici m-am 
pomenit cu cei zece 
practicanți atît de 
„bine primiți" la 
Craiova.

are rol de Irina

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

La Școala de șoferi din Bu- 
cov, de lîngă Ploiești, exame
nele bat la ușă. O nouă pro
moție de absolvenți va fi 
prezentată comisiilor. Pînă a- 
cum elevul ca să devină șo
fer dădea două examene : 
o dată la absolvirea școlii, exa
menul pentru obținerea carne
tului cu un singur talon, de 
ajutor de șofer și încă un 
examen, după trei luni, la fi
nele perioadei 
pentru carnetul 
de șofer 
priu-zis. înce- 
pînd cu acea
stă serie 
da numai 
examen și 
nume la absol- nnnală
virea școlii. Iar |J Mlldlu
carnetul de șo
fer se va obți- —
ne după trei 
luni de practi
că printr-o simplă caracte
rizare dată de autobază.

Școala de șoferi din Bucov 
are condiții favorabile ca să 
pregătească oameni ai vola
nului de nădejde. Numai în 
ultimul timp ea a primit 14 

“ _ ’ 6 
„Bucegi“ noi. Iar într-un vii
tor apropiat vor fi schimbate 
și cele cîteva mașini vechi 
care au mai rămas. în sălile 
de curs (atelier — clasă) am 
văzut mai multe mașini sec
ționate, realizate chiar în școa
lă, care reprezintă materiale 
didactice valoroase.

Școala fiind în vecinătatea

de practică,

pro-

se va 
un 
a-

însemnări de la

unui important centru indus
trial este avantajată față de 
alte școli și-n privința com
pletării corpului didactic (pro
fesori, tehnicieni, maiștri, in
structori), cu cadre bine cali
ficate. Săli de curs încăpă
toare, dormitoare luminoase, 
cantină bună — într-un cu- 
vint școala din Bucov are 
toate condițiile create să pre
gătească tineri vrednici pen
tru meseria volanului.

Și totuși, în 
ultimele serii, 
doar 77 la sută 
din numărul e- 
levilor au reu
șit să ia exa
menul de aju
tor de 
Serie de 
aproape 
sfert din
prezentați -sînt 
respinși de co

misii. Dacă ne gîndim că 
e vorba de o școală de 
șoferi profesioniști, iar pentru 
școlarizarea și întreținerea 
fiecărui elev este alocată o 
sumă importantă, procentul, 
într-adevăr e mic. „Beneficia
rii“, adică autobazele unde 
sint repartizați absolvenții 
pentru practică și apoi pentru 
exercitarea profesiei, se plîng 
că tinerii sînt slab pregătiți,

K3WJ

șofer, 
serie, 

un 
elevii

nului de nădejde. Numai

autocamioane „Carpați“ și

ȘTEFAN HARALAMB

(Continuare in pag. a IlI-a)

Primirea de către tovarășul

Nicolae
cu

Ceausescu a însărcinatului1

V

afaceri al U.R.S.S.
în ziua de 8 

varășul Nicolae 
secretar general al C. C. al 
P.C.R., a primit în audiență pe 

tovarășul V. S. Sîlkin, însărci-

decembrie, to- 
Ceaușescu.

nat cu afaceri al U.R.S.S. la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

I

Blocuri pe malul Bahluiului-Iașl

Da, așa lucrurile vor fi mai 
chibzuit organizate. Acesta 
a fost unul din primele gin
duri la citirea .proiectului 
noului Statut al cooperativei 
agricole de producție la 

Joița, raionul Răcari

CU PLANUL

I

ALTE ÎNTREPRINDERI

ÎNDEPLINIT
4

•> Colectivele întreprinderilor 
industriale de pe întreg cuprinsul 
țării obțin succese de seamă în 
întrecerea pentru îndeplinirea 
planului anual de producție la 
toți indicatorii și crearea unor 
condiții menite să asigure reali
zarea exemplară a sarcinilor pri
mului an al cincinalului.

Pe ansamblul industriei, pro
ducția globală și marfă prevăzută 
pentru cele 11 luni care au tre
cut din acest an a fost realizată 
și depășită. Succese însemnate 
s-au obținut în industria con
strucțiilor de mașini, în industria 
metalurgică, economia forestieră, 
in industria alimentară și în alte 
ramuri. în această perioadă s-au

realizat peste prevederile planu
lui cantități importante de pro
duse, printre care 72 000 tone 
fontă, 60 000 tone oțel, 100 000 
tone cărbune, 10 400 tone sodă 
calcinată, peste 4 300 tone plăci 
fibrolemnoase. In industria bu
nurilor de consum s-au dat peste 
plan, printre altele, mai mult de 
patru milioane m.p. țesături de 
bumbac, peste 750 000 perechi de 
încălțăminte cu fețe de piele, 
12 400 tone de zahăr, mai mult 
de 3 000 tone uleiuri comesti
bile.

* CLUJ (de la corespondentul 
nostru). întreprinderile din ca
drul D.R.E.F. Cluj, și-au reali-

Izal înainte de termen planul de 
producție pe acest an. S-au li
vrat peste plan 25 000 metri cubi | 
de bușteni, 7 000 metri cubi | 
lemn de mină și celuloză, 9 000 
metri cubi cherestea și alte pro
duse. Aceste realizări au fost po
sibile datorită dotării cu utilaje a 
bazinelor forestiere, i _ 
Ia un grad de mecanizare 
la sută mai mare decît în 1959. 
în anii șesenalului volumul pro- I 
ducției globale a crescut cu 57,3 | 
la sută, iar productivitatea mun
cii cu 35 la sută. Pînă în j 
mai bine de 10 întreprinderi in
dustriale din regiune și-au reali
zat planul anual.

I
ajungîndu-se I 
nizare cu 46 S

prezent I 
deri in- ■

I.

în satele patriei a fost primit cu viu interes proiectul de Statut al cooperativei agricole de pro
ducție, publicat în ziarele de ieri. Acest document, elaborat în lumina rezoluției Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965, pe baza indicației celui de al IX-lea Congres al partidului, are o în
semnătate deosebită pentru activitatea cooperativelor agricole. Proiectul noului statut asigură regle
mentarea vieții interne a cooperativelor agricole Și creează cadrul necesar pentru puternica dezvoltare 
economică și organizatorică a acestor unități, pentru sporirea producției și a veniturilor, pentru crește
rea bunăstării țărănimii și a întregului nostru popor.

în corespondențele primite la redacție, președinți de cooperative agricole, secretari al organiza
țiilor U.T.C., brigadieri, țărani cooperatori manifestă Interesul viu cu care a fost primit Ia sate acest 
document.

Publicăm două din scrisorile primite.

Cale sigură
creșterea producțiilor

Parte integrantă 
din vastul program 
de dezvoltare a e- 
conomiei naționale 
elaborat de cel 
de-al IX-lea Con
gres al partidului, 
măsurile stabilite 
de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 11—12 
noiembrie a.c asi
gură obținerea mor 
rezultate mereu mai 
bune în procet ul 
complex al dezvL - 
tării agriculturi:, 
noastre socialiste. 
Una din importan
tele indicații ale 
Congresului, expli
cate limpede la re
centa plenară, este 
și elaborarea unui 
nou statut al coope-

rativei agricole de 
producție, care să 
corespundă cerin
țelor actuale ale 
acestor unități și 
sarcinilor lor viitoa
re. Am în față pro
iectul 
tut,

rul
JUS 

largi 
muncesc pe ogoare. 
Ideile lui ne sînt 
cunoscute. Le-am 
desprins — mani- 
festîndu-ne senti
mentele de adezi
une totală la acea
stă idee însufleți- 
toare — din Rapor
tul prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Ple-

al

va 
să

DEOSEBITA

acestui sta- 
publicat în 
de astăzi, și 

dezbaterii 
a celor ce

nara din 11—12 no
iembrie a C.C. 
P.C.R.

Noul statut ne 
da posibilitatea
organizăm mai bine 
munca, producția, 
să lărgim de la an 
la an baza materia
lă, în vederea ridi- 

a 
a

cării necontenite 
puterii economice 
unității noastre.

GRIGORE 
IVANOV 

Președintele coopera
tivei agricole de pro
ducție Bărcănești, re

giunea Ploiești

(Continuare 
în pag. a UI-a)

VALOARE
A UNUI SINGUR PROCENT

Elaborat pe baza indicației celui de al IX-lea 
Congres al partidului, proiectul noului statut al 
cooperativei agricole de producție sintetizează 
experiența agriculturii noastre cooperatiste și re
glementează problemele de bază ale dezvoltării 
acesteia.

Și în cooperativa noastră acest document a fost 
primit cu mult interes și cu deplină adeziune.

Experiența practică dovedește justețea prevede
rilor din fiecare capitol. Mă voi referi numai la 
unul dintre acestea — capitolul VI — care cu
prinde prevederea ca fondului de acumulare să 
i se repartizeze între 18 și 25 la sută din valoa
rea producției nete. Această idee vine să subli
nieze încă odată necesitatea dezvoltării fondului 
de acumulare — cale sigură pentru lărgirea în 
continuare a producției și, pe această bază, a re
tribuției mereu mai bune a țăranilor cooperatori.

Creșterea, an de an, a averii obștești, a creat 
condiții pentru intensificarea producției agricole, 
a constituit, așa după cum se subliniază și în 
raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie, 
una din căile de creștere a puterii economice a 
cooperativei noastre agricole și a bunăstării mem
brilor ei.

Cooperativa noastră este înființată de aproape 
15 ani. Câțiva ani însă, fondului de acumulări i 
s-au atribuit sume foarte mici. Din această pri
cină și ritmul dezvoltării unității noastre era lent, 
veniturile erau mici. Ințelegînd cauza acestor ne
ajunsuri și stabilind un raport mai rațional între 
fondul de consum și fondul de acumulare, în- 
cepînd cu anul 1954 sumele alocate fondului de 
acumulări s-au situat la limita maximă prevăzută 
de statut — 15 la sută și uneori chiar mai mult. 
La 980 de hectare teren arabil am ajuns să avem 
acum un fond de bază ce depășește 4 800 000 lei.

Alocarea unor sume mari'fondului de acumu
lări trebuie făoută însă în strînsă legătură cu' fo
losirea lor eficientă, cu investirea lor în obiective 
direct productive., Noi ne-am străduit să/folosim 
cit mai\chibzuit sumele alocate fondului de acu
mulări. i

CONSTANTIN N. STAN 
președintele. Cooperativei 

agricole de producție 
ă Dudeștî-—București

» 'Gprtinugre 1n pag. a III-a)
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r

legenilele 
si tradițiile 
poporului 

austru
d» Alexandru Mitru

n tradițiile 
noastre, Traian 
a căpătat un 
caracter oare
cum mitologic. 
Povestitorii ad- 
mirîndu-i pri
ceperea, vite
jia, spiritul de 
măreția, s-auorganizare și 

străduit de cele mai multe ori 
să uite brutalitatea cu care 
brațul lui de fier a cuprins 
Dacia.

Tradițiile s-au păstrat și 
datorită nenumăratelor măr
turii, ce se găsesc pe teritoriul 
patriei, despre civilizația și 
modul de viață, din timpul 
conviețuirii și apoi al contopi
rii elementelor dac și roman. 
Urmele construcțiilor romane : 
cetăți, castre, monumente, șo
sele, poduri, băi, așezăminte 
și opere de artă ne impresio
nează, în atîtea colțuri ale 
țării.

Alături de istorie sau împle
tită cu ea, legenda s-a îndes
tulat copios din gloria aceluia 
al cărui ultim lăcaș a fost 
ales în soclul coloanei, pe care 
sint povestite în marmură cele 
două războaie pentru cuceri
rea Daciei.

Numeroase localități au că
pătat numele lui Traian. Mai 
sus de Cozia pe malul celălalt 
al Oltului, se află o stîncă 
înaltă, izolată. Poporul a nu
mit-o Masa lui Traian. De pe 
culmea ei se zice că a coman
dat împăratul înaintarea oști
lor romane victorioase, spre 
Sarmizegetusa. Legenda mai 
spune că pînă în acest loc au 
izbutit romanii să-și taie dru
mul pe malul Oltului. Mai 
departe, înspăimîntîndu-se de 
tăria pietrei acestor munți, au 
făcut un drum ce ocolește 
muntele Cozia, revenind pe 
malul Oltului abia la Copă- 
ceni.

La sud de Cernavoda, avînd 
ca punct de hotar străvechiul 
Axiopolis, se păstrează pînă 
astăzi, și va dăinui probabil 
încă multe secole, așa-numi- 
tul Val al lui Traian.

Valul central — fiindcă sînt 
de fapt trei — lung de 54 km,

avînd șanțuri 
de amândouă 
părțile și 25 de 
puncte fortifi
cate, este re
produs de Co
lumna lui Tra
ian. Se crede 
că însuși împă
ratul ar fi di
rijat din acest 
loc o serie de 
operațiuni mi
litare împotriva 
dacilor dobro
geni.

In fața celui 
de-al treilea 
val — un „li
mes scyticus“ 
— se găsește, 
în chip grăitor, 
Valea Dacilor.

Narațiunile 
populare ne 
relatează chiar 

și o imaginară ascendență a 
lui Traian. Intr-o legen
dă plină de fantezie se 
povestește, bunăoară, cum o 
fată de împărat, răpită de un 
zmeu, dar salvată de Făt- 
Frumos, a născut doi gemeni. 
Alb și Negru. Ultimul i-a 
supraviețuit fratelui său, a să- 
vîrșit o seamă de vitejii șl, 
devenind Negru Vodă, a luat 
în stăpânire Rîmul, pe prun
durile căruia se născuse. Unul

Ceahlăul, unde fata se refu
giase, la fel în straie de păsto
riță. Cînd vrea însă s-o cu
prindă, Dochia — ca o altă 
Daphne a mitologiei eline — îl 
imploră pe zeul Zamolxe s-o 
scape. Cu ajutorul zeului, Do
chia se preface într-o stîncă.

Intre Piatra Detunată 
Ș-al Sahastrului Picior, 
Vezi o stîncă ce-au fost fată 
De un mare domnitor. 
Acolo de rea furtună 
E lacașul cel cumplit, 
Unde vulturul răsună 
Al său cîntec amorțit.
Acea doamnă e Dochie, 
Zece oi al ei popor 
Ea domnează-n vizunie 
Preste turme și păstori.

Vasile Alecsandri a fost is
pitit și el, precum se știe, de 
imaginea aceasta a unui Tra- 
ian îndrăgostit de fiica lui 
Decebal.

In colecția de poezii popu
lare a bardului de la Mircești 
se află de altfel un plugușor, 
în care, după tradiționalul: 
Aho, aho, copii argați / stați 
puțin și nu mînați, / lingă boi 
v-alăturați / și cuvîntul mi-as- 
cultați; / se spune :
S-a sculat mai an
Bădica Troian
ș-a încălicat 
p-un cal învățat,

TRAIAN
dintre urmașii săi ar fi — 
potrivit acestei narațiuni, care 
nesocotește, după cum se 
vede, cronologia istorică — în
suși împăratul Traian, cuceri
torul Daciei.

O altă legendă 
închipuita 
Traian cu o dăciță, . 
crai, care stătea ascunsă în 
Ceahlău,, refuzînd toți pețito
rii. După o urmărire asiduă 
de trei zile, Traian o convinge 
să devină soția lui.

Nu știm în ce măsură putem 
apropia legenda aceasta cu 
final atît de optimist de opera 
cărturărească „Dochia și Tra
ian“ a lui Gheorghe Asachi.

Dochia, cunoscutul personaj 
de legendă, s-a transformat, 
în poezia lui Gheorghe Asachi, 
dintr-o bătrînă urîcioasă și 
capricioasă în însăși frumoasa 
fiică a lui Decebal.

istorisește
căsătorie a lui 

fiică de

La frumusețe și la minte 
Nici o giună-i samana, 
Vrednică de-al ei părinte, 
De Deceval, ea era.
Dar cînd Dacia-au împilat-o 
Fiiul Romei cel mărit,
Pre cel care-ar fi scăpat-o. 
De-a iubi a giuruit.

Ca și în varianta populară, 
Traian află de frumusețea 
neobișnuită a fetei. Pornește 
în urmărirea ei, pe muntele

Laboratorul de optică al Facultății de iizică din București oferă condiții optime pentru 
cercetarea științifică a studenților

Foto : EMIL COJOCARII

Din agenda

Sesiune
științifică
a tinerilor
cercetători

La Institutul de filozofie al A- 
cademiei a fost organizată între 
1—3 decembrie o sesiune știin
țifică a tineretului, eveniment 
care a prilejuit proaspeților ab
solvenți, intrați de curînd în 
munca de cercetare, ca și ce
lorlalți cercetători stagiari, posi
bilitatea 
de la 
muncă 
sub 
a 
sub _
înscriindu-se în rindul manites- 
țărilor obișnuite de prim ordin ale 
cercetătorilor Academiei. Un merit 
deosebit al tinerilor participanți 
la această sesiune îl constituie 
orientarea spre o tematică actu
ală, desprinsă din sarcinile ime
diate ale științelor sociale din 
patria noastră.

Urmînd o altă indicație a do
cumentelor celui de al IX-lea 
Congres al P.C.R., referenții — 
îndrumați de conducerea institu
tului — au îmbinat în mod armo
nios temele de cercetare funda
mentală cu cele de cercetare a- 
plicativă. Dacă unele referate ca : 
„Asupra unității semniiicațiilor 
gnoseologice ale conceptelor de re
alitate fizică, reprezentare spațio 
— temporală și determinism țin 
interpretarea microfizicii)' de Gh. 
Vișineanu sau „Arta și matema
tica“ de Victor Mașek au răspuns, 
prin tematică, mai ales unor pro
bleme teoretice interne si de per
spectivă ale științei un mare nu
măr de alte referate, cu caracter 
sociologic, printre care : „Observa
ții asupra raportului intre meserie 
și activitatea de inovații' de 
Dumitrescu Victoria i „Categoria 
de interes șl formarea atitudinii 
sociale' de Ene Gheorghe sau 
„Rolul dreptului în formarea și 
dezvoltarea principiilor și normelor 
morale în viața de iamilie“*) de 
Popescu Vasile, încearcă să răs
pundă unor sarcini și cerințe ime
diate ale producției sau altor sfe
re ale vieții 
concluzii, a 
litote practică 
pala valoare.

Dezbaterile ample ce au urmat 
comunicărilor prezentate au mai 
accentuat meritul de pionierat al 
muncii multora dintre referenți.

afirma încă 
capacitățile de 

Desfășurată 
semnul tinereții, sesiunea

decurs în același timp și
cel al exigenței și calității,

de a-și 
început 
științifică.

tinereții, 
același

sociale, ducînd la 
căror aplicabili- 
le conferă prind-

V. M.

*) Au mai fost ținute comunicări
le ; „Îmbinarea pregătirii școlare și 
a vechimii în muncd în caracteri
zarea personalității inovatorului“ 

de Micu Maria , „Despre noțiunea 
de inițiativă' de Popescu Maria ; 
„Teoria adevărului a lui Louiz 
Rougier“ de Popa Liliana , „Neo
realismul lui Perry* 
guț Maria , „Încercări 
pretare a filozotiei lui 
de Vetișanu Vasile și
dintre libertate șl egalitate la NI- 
colae Bălcescu' de Epure Gh.

de Ne- 
de reinter- 
Nietzsche“ 
„Raportul

Punct de reper
fruntașii !

cu 
cu 
cu 
cit

nume de Graur, 
șaua de aur, 
frîu
vița

de mătasă 
de groasă...

majoritatea producții-Ca în 
lor poetice de acest fel se des
fășoară după aceea toate fa
zele muncii agricole, începând 
cu clipa cînd eroul s-a ridicat 
în scări, și / peste cîmpuri s-a 
uitat / ca s-aleagă-un loc 
curat / de arat și semănat.

Se seceră, se treieră, se ma
cină și carele se întorc scîr- 
țîind acasă.

Aici, mândra jupîneasă / 
Dochiana cea frumoasă / cer
ne făina, coace colacii, dăru
iește o parte din ei voincilor 
și copiilor, / iară 
bărbat / îi dădea un sărutat.

Și colindul din ajunul Anu
lui Nou se termină cu urarea : 
Cum a dat Dumnezeu an 
holde mîndre lui Troian, 
astfel să dea și la voi, 
ca s-avem parte și noi...

Simbolistica plugușorului 
este atît de evidentă, încît co
mentariul ni se pare de prisos.

O epopee bazată pe istorie, 
legendă șl tradiție, avîndu-l 
ca erou pe Traian — o „Tra- 
ianidă“ — a încercat să scrie 
entuziastul Dimitrie Bolinti- 
neanu. Dar încercarea a fost 
prea grea pentru puterile lui. 
Poetul nu a reușit să sfîrșeas- 
că decît șapte ciuturi.

corespondenților voluntari
Expoziție
de cărți

Recent, la Cobadin, raio
nul Negru Vodă, s-a deschis ex
poziția de cărți, prima de acest 
gen organizată în regiune care 
cuprinde numeroase standuri. 
Pe unul dintre acestea sînt ex
puse cărți destinate elevilor, din 
colecțiile „Biblioteca școlarului", 
„Biblioteca pentru toți“ și 
foarte multe lucrări adresate 

mândrului | preșcolarilor.
Elevii școlii medii din Coba

din, la îndemnul diriginților 
Cherim Altai și Grigorescu Ste- 
liana, și-au cumpărat cărți pen
tru a-și forma biblioteci perso
nale.

Încă din prima zi expoziția a 
fost vizitată de peste 500 de oa
meni. Cu prilejul acestei expo
ziții se va organiza și un schimb 
de experiență cu toți președinții 
cooperativelor de consum și li
brarii din i 
pentru extinderea celor 
bune metode de poț' rizare 
difuzare a cărții.

regiunea Dobrogea
_____ ..„’.„r mai

Și

G. MARDIROSIAN 
merceolog

de acest genîntreprinderea forestieră din Curtea de Argeș este una dintre marile unități
din regiunea Argeș. In cadrul ei funcționează o fabrică de cherestea ale cărei produse sint 
în parte exportate. Fotoreporterul a surprins un aspect de muncă de la operația de dimen

sionare a buștenilor înaintea intrării lor in bazinele de spălare.

Poto: AGERPRES

Sonde care

în cursul acestui an 
Ia Schela de extrac
ție Țicleni, regiunea 
Oltenia, s-a desfășu
rat o intensă activi
tate de reactivare a 
unor sonde din fondul 
inactiv.

Prin operații de re- 
săpare, retrageri la alt

În
In timpul liber ti

nerii din comunele 
Negreni și Tatărăști 
regiunea București, 
participă cu entu
ziasm la construirea 
barajelor pentru iri
gații. Ele cuprind o 
suprafață de 10 ha., și 
respectiv 7 ha. și au 
o adîncime de cca. 5

prmiuc

și reparări destrat
coloane au fost redate 
producției 19 sonde, 
de la care s-au obți
nut — pînă în pre
zent — peste 13 000 
tone de țiței. Printre 
acestea se numără 
sondele 293, 454, 164.

Un sprijin deosebit

«Ëâia bioio

1-au primit brigăzile 
de reparații din par
tea tinerilor ingineri 
Pojaru Florin, Davi- 
țoiu Dumitru și Al- 
descu Constantin.

timpul liber
astfel 
creș- 

în

m. Se creează 
posibilitatea de 
tere a culturilor 
hune condiții, indi
ferent de procentul 
precipitațiilor atmos
ferice ce vor cădea în 
timpul anului.

Tinerii Ion Buco- 
veanu, Vlad Tudor, 
Ioana Olteana,

(Urmare din pag. I) 
buțiilor lor, ci și cu sfaturile 
competente ale specialiștilor.

Comitetul orășenesc al U.T.C. 
a procedat bine trecind la ge
neralizarea în toate organiza
țiile U.T.C. de pe raza orașu
lui a experienței organizației 
din combinat și I.C.S.H. pri
vind sprijinirea tinerilor în 
cunoașterea sarcinilor de pro
ducție.

Cunoașterea sarcinilor este 
o primă etapă în antrenarea 
tinerilor la întrecerea socialis
tă. Urmează sprijinul perma
nent acordat tinerilor de că
tre organizația U.T.C., pentru 
îndeplinirea ritmică a acestor 
sarcini, accentul principal pu- 
nîndu-se pe stabilirea angaja
mentelor individuale lună de 
lună în întrecerea socialistă și 
mai ales pe îndeplinirea lor. 
Conferința orășenească a evi
dențiat și pe această linie ex
periența bună a unor organi
zații. în sectorul I al minei 
Teliuc lucrează 60 de tineri — 
spunea Matica Alexandru, se
cretarul organizației U. T. C. 
Unii dintre ei lucrează pe au
tocamioane de 10 tone, la 
transportul minereului din 
carieră la uzina de preparare, 
alții fac parte din echipele de 
mineri. Noi îi ajutăm la sfîrșit 
de lună pe fiecare în parte 
să-și stabilească angajamen
tele individuale 
ductorii auto) 
(pentru mineri), 
următoare. Pe 
baza evidenței sindicatului și 
a conducerii sectorului, luăm 
cunoștință de modul în care se 
îndeplinesc angajamentele și 
acordăm, cînd este necesar, în
treg ajutorul 
care tînăr 
cuvîntul dat 
tivului. Ca

(pentru con- 
și pe echipe 
pentru luna 

parcurs pe

GH. LUPU
funcționar

nelia Dumitrică, Ion 
Depărățeanu, Aurelia 
Gheorghe răspund la 
fiecare acțiune între
prinsă, menită să mă
rească producția agri
colă în cadrul coope
rativei de producție.

CORVIN ALEXE 
activist cultural

pentru ca fie- 
să-și respecte 
în fața colec- 
o ilustrare a 

acestui procedeu este fap
tul că din cei 60 de tineri 
din organizație, 45 sînt eviden- 
țiați de la o lună la alta, iar 
15 se mențin evidențiați în în
trecerea socialistă lună de 
lună.

O experiență asemănătoa
re a fost împărtășită și de că
tre Verbuncu Petru, secreta
rul comitetului U.T.C. pe 
combinat. El s-a referit la 
participarea tinerilor la con
sfătuirile de producție în care 
se analizează cu regularitate 
situația îndeplinirii angaja
mentelor.

După cum 
în darea de 
ganizații ale
la oțelăria I, transporturi, fur
nalul 7 din combinat, șantierul

s-a precizat însă 
seamă, unele or- 
U.T.'C. ca cele de

Cinematografe

Cadru din Ulmul „A odată un moș și o babă

12.30 ;
21.30) .
11.30 ;
20.30) ,

12,30 , 14,30 i
19, 21,15). București 

9,15, 11,30, 13,45,
18,45 , 21). Feroviar 
8 , 10,15 ,
17, 19,15,

OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic) 

rulează la Patria (orele 9) 
11.30, 14 16.30, 19,
21,30).

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Republica (orele 
8, 10.15, ’
16.45, 
orele
16,30 
(orele
14.45,
Melodia (orele 9,15, 
13,45 , 16 , 18,15 ,
Modern (orele 10, 12, 15,15: 
16,30 , 18,45 , 21).

PARDAIL-

4 construcții al întreprinderii 
de construcții siderurgice nu 
acordă întotdeauna și la timp 
ajutorul solicitat de către ti“ 
neri, pentru a-și îndeplini an
gajamentele luate în întrece
re, limitîndu-se doar la ține
rea evidenței unor rezultate 
ale întrecerii, deși aceasta nu 
este o atribuție a organizații
lor U.T.C.

Pentru dezvoltarea răspun
derii tinerilor față de calita
tea muncii lor, o atenție de
osebită acordă organizațiile 
U.T.C., stimulării fruntașilor, 
în afara stimulărilor ma
teriale acordate de conducerea 
întreprinderii, la îndemîna 
organizațiilor U.T.C. stau nu
meroase alte posibilități. Tova
rășul Vizitiu Ștefan, de la 
exploatarea minieră Ghelar, 
amintea printre acestea orga
nizarea serilor distractive 
cu program bogat, susținute 
de formațiile artistice ale 
clubului, dedicate mineri
lor fruntași, evidențierea 
fruntașilor in adunările ge
nerale ale U.T.C., expunerea 
fotografiilor tinerilor cu cele 
mai bune rezultate pe panou
rile de pe aleea fruntașilor, 
înmînarea de invitații gratuite 
la spectacolele și filmele pre
zentate la clubul sindicatului 
etc. Aceste forme și-au dove
dit eficacitatea, tinerii simt un 
imbold în însuși faptul că 
munca lor este apreciată ; ro
lul stimulator al acestor acți
uni dovedindu-i popularitatea 
de care ele se bucură în rîn- 
dul tinerilor. Din păcate ele 
sînt foarte puțin folosite 
în restul organizațiilor. Așa 
cum spunea în cuvîntul său 
tovarășul Ioachim Moga, se
cretar al comitetului ra- 
gional al P.C.R., este de dato
ria comitetului orășenesc al 
U.T.C. de a studia cu multă 
atenție experiența organizații
lor cu cele mai bune rezultate 
în diferite domenii ale acti
vității lor, de a se preocupa 
îndeaproape ca această expe
riență să devină un bun al în
tregii organizații.

Planul de măsuri adoptat de 
conferință este amplu și con
cret, stabilind direcțiile prin
cipale ale activității viitoare, 
ale organizației U.T.C. privind 
sporirea contribuției tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice. în esență, aceste mă
suri se referă la acordarea u- 
nui ajutor mai concret orga
nizațiilor U.T.C. de către ac
tiviștii comitetului orășenesc, 
la generalizarea experienței 
bune a unor organizații, la în- 
bunătățirea muncii politice în 
scopul întăririi disciplinei ti
nerilor în producție. îndepli
nirea sa integrală va face ca 
organizațiile U.T.C. din cel 
mai mare centru siderurgic al 
țării să obțină noi succese în 
munca de îndeplinire a sarci
nilor de producție, de educa
re comunistă a tineretului.

rulează la Cosmos (orele 16, 
18 , 20).

CARTIERUL VESELIEI
Unirea
20,30),
12.30 ,

I

ÎNDRĂZNEȚUL
LAN — cinemascop

rulează la Bucegi (orele 
10 , 12 i 14 , 16 , 18,15,
20.30) , Arta (orele 9,45 , 12,
14.15 , 16,30 , 18,45 , 21),
Munca (orele 10,30 ; 13,30.
După-amiază „Dulcea pasăre 
a tinereții" (orele 15,30 , 18 ,
20.30) .

FATA LUI BUBE
rulează la Luceafărul (orele 
9,15, 11,30, 13,45; 16,
18.15 , 20,30.

ÎN COMPANIA LUI I 
LINDER

rulează la Capitol 
9,30, 11,45, 14, 1
18,45 , 21).

DINCOLO DE BARIERA 
rulează la Victoria (orele 
10 , 12 , 14 , 16 , 18,15 ,
20.30) , Grivița (orele 10 ,
12 , 14 , 16 , 18,15 , 20,30), 
Central (orele 9,30 > 11,45 , 
14, 16,15, 18.30, 20.45),

EXPRESUL PARIS — MÜN
CHEN

(orei» 
Volga 
15,30 I

MAX

(orele
16,30 ,

rulează la
9.45 , 12 ,
18.45 , 21).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
rulează la Union (orele 9,30: 
12, 15,30, 18, 20,30).

BOCCELUȚA. — în comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Maramureș.

rulează
11.30 ,
20,30).
pii ora 10 dlm., Lira (ore
le 10,30 , 15,30 , 18 , 20,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Popular (orele
10.30 , 16 ; 18,15 , 20,30).

REPUBLICA LA 
— PĂPUȘARII - 
PUTERNICI DIN 
- I.R. CERE DE-

Festival (orele
14,15 I 16,30 ;

la Doina (orele 
13,45 , 16 î 18,15 I

Program pentru co-

A 
ȘI

MOȘ (orele

(orele
16,30 >

FOST O DATĂ UN 
O BABĂ

rulează la Buzeștl
9.45 , 12 , 14,15 >
18.45 , 21).

PACAT DE BENZINA. — In 
completare Compozitorul A- 
ram Haciaturian

rulează la Cultural (orele 
10,30 , 16 , 18,15 , 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE. — în completare Calita
tea in cantitate industrială

rulează la Dacia (orele 
9,30—14 In continuare 16,15', 
18,30 , 20,45), Moșilor (ore
le 11 i 15,30 , 18 , 20). Pa
cea (orele 16, 18, 20),—— - - . NEW yORK

Giulești (orele 
20,30).

SOMALIA 
ECUATOR
CEI MAI
EUROPA 
COLARE

rulează la Timpuri Noi 10—
21 In continuare.

DUMINICA LA 
rulează la 
15,30 , 18 ,

UNCHIUL MEU 
rulează la __ __
15,30 , 18 , 20,30).

AGENTUL DE LEGĂTURĂ
Crîngași (orele

rulează la 
16, 18.15, 
(orele 10 , 
18 , 20,30).

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Miorița (orele 10, 
12 , 14 , 16 , 18,15 20:30), 
București (orele 9 , 11 , 13 ,
15 , 17 , 19 , 21), Excălsior 
(orele 10 ; 12 , 14 , 16,45 ;
18.30 , 20,45, Lumina (orele 
10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21.15). 
LUCRU FĂCUT LA

TIMP
rulează la Flacăra
15.30 ; 17 45 , 20).

BĂDĂRĂNII
rulează la Vitan (orele 16 i
18.30, 20,45).

ONORABILUL STANISLAS 
AGENT SECRET

rulează la Viitorul (orei*
16 : 18,15 , 20,30).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Cotrocenl (ore
le 14; 16.15, 18,30, 

căpitanul zero
rulează la Colentina 
le 15,30 , 17,45 , 20).

ULTIMA VACANȚA
rulează la Floreasca
10.30, 13.30, 
20,30), Rahova 
18.15 , 20,30).

JUDEX
rulează 
15,30 ,

FURTUNA 
SIEI

20.45).

(ore-

(orele
18,15 ,16

(orele 16 i

la Progresul (orei» 
18 , 20,15).
DEASUPRA A-

rulează la Drumul Sării țâ
rele 15,30 17,45 , 20),

B SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
(•

A m în minte, în
registrate cu pre
cizie. nenumă
rate imagini din 
complexele pro
cese tehnice ale 
industriei mo
derne. Transfo- 
catoare nevăzute

ale ochiului au detaliat și ajutat 
să se înscrie pe retină scene de 
•mare finețe din industria prelu
crării și șlefuirii metalelor, hărți 
panoramice ale memoriei cu
prind drumurile unor incalcula
bile numere de linii și legături 
electrice între aparate a căror 
perfecțiune permite salturi sen
zaționale de la Cosmos la micro
cosmos în fracțiuni de milionimi 
de secundă... Ce trudă migăloasă, 
cîți ani de observație, de expe
riențe îi trebuie unui specialist 
(sau Unei serii de specialiști) ca 
să ajungă la perfectarea unor a- 
semenea aparate complicate 1 

Și totuși, ori de cîte ori întîl
nesc un om care-mi spune că e 
pedagog Sau. poate, că prin na
tura mun/pi lui de conducător se 
ocupă și ou educația, de fiecare 
dată îmi vine să zic că nimic nu 
e mai gteu și mai nobil în ace
lași timp ca strădania acestui 
șlefuitor de suflete omenești.

, Avem numeroși asemenea e- 
■ ducători — de profesie sau sim

pli tovattyși cu dragoste pentru 
' Vit^erețe ș evoluția ei. Unul din- 
' tre'^aceșta este un meșter din 

Brașote. despre care s-a scris re- 
\

cent în ziare și despre care am 
mai scris și noi cu ani în urmă, un 
simplu maistru dar lingă care au 
înflorit zeci, poate sute de bio
grafii tinere, unele socotite de-a 
dreptul pierdute. „Tehnica“ e- 
ducativă a acelui om, care n-a 
făcut nici o școală de pedagogie, 
este extrem de simplă: el are 
încredere în omenie și prietenie, 
nu lasă să treacă cineva pe a- 
proape fără ca să-i devină prie
ten. Află tot despre tine, află 
ce poți, ce vrei, (și chiar ceea ce 
nu vrei, uneori mai ales asta I) 
pentru ca, apoi, să te îndemne 
să vrei ceea ce trebuie să vrei... 
Tabloului acesta luminos și tonic 
i-am văzut, intr-un caz, și rever
sul. Scrisesem, cu doi ani în 
urmă, despre un tînăr din Timi
șoara, un băiat față de care pă
rinții greșiseră — pe la 8 — 10 
ani — dîndu-i mai mult decît 
îi trebuia și care ajunsese (elev 
la profesională) să uite de în
vățătură, să hoinărească fără 
rost, să se irosească. Atila G. de
venise o problemă în oraș și con
ducerea școlii „Electromotor“, în 
colaborare cu organizația U.T.C., 
a organizat o amplă dezbatere 
la care aproape o mie de colegi 
din aceeași școală i-au spus în 
față ceea ce cred despre faptele 
lui. L-am văzut pe Atila luînd la 
început în glumă povestea, zâm
bind, pentru ca, spre sfirșit, să-i 
observ cămașa udă de transpira
ție ■ temperatura argumentelor și 
opinia colectivă curățau în el niș-

te vechi porniri. Se părea că în 
jurul acestui băiat o mie de co
legi ai lui făcuseră un cerc strîns 
împotriva răului care l-ar fi pu
tut definitiv contamina.

Am trecut după doi ani pe la 
aceeași școală, am bătut la ușă și 
mi-au răspuns același tovarăși di
rector și același secretar U.T.C.

în atelierul nr 2 — fusese de 4 
luni transferat. L-am căutat acolo. 
Primii care ne-au ieșit în față au 
fost meșterul și secretarul U.T.C. 
„Atila, fruntaș ? Să fim serioși, 
tovarăși. Chiar acum am avut o 
discuție cu el, i-arn spus să care 
cîteva lăzi și n-a vrut,“ a spus 
meșterul. „Ce fruntaș ? a adău-

ționat disciplinar“ a rîs secreta
rul.

Asupra acestui „probabil" 
vrem să stăruim. Admițînd că, 
într-adevăr, băiatul acela ar fi 
sosit cu o sancțiune, ba poate 
tocmai pentru că ar fi așa, secre
tarul U.T.C. ar fi trebuit să afle 
imediat ce se întîmplă cu un tî-

ierul nu știa nimic I Avusese,

OAMENII NE SE CRESC
CC

„Atila? au spus. A terminat școa
la destul de bine. Lucrează la 
întreprinderea „Electrobanatul“, 
este fruntaș în producție... A fost 
trimis de fabrică intr-un schimb 
de experiență la București, s-a 
dus cu avionul. A venit la noi și 
ne-a spus că e foarte mîndru de 
modul în care e apreciată mun
ca lui..."

Am căutat, cum era și firesc 
să-l întîlnesc în secția de matri- 
țerie, dar nu l-am găsit în atelie
rul nr. 1 cum ni se spusese, ci

„ETICHETE“ !
gat și secretarul U.T.C. E el în 
stare să fie măcar o dată eviden
țiat ?"

Nu mai înțelegeam nimic : nu 
erau informați bine cei de la 
școală ?

L-am chemat pe Atila. „Eu 
am mers într-adevăr bine în ate
lierul celălalt, ne-a spus, am fost 
evidențiat, am fost trimis la Bu
curești la schimbul de experi
ență... Dar dînșii nu știu. Între
bați-: de ce am venit aici...“

„Probabil findci ai fost sanc-

năr care intră in organizația pe 
care o conduce E prima datorie 
de secreta’ de organizație (cum, 
de altfel, este și prima datorie a 
meșterului, a orcărul meșter, 
fiindcă nu răspunde numai de 
producție, ci și de oameni, în 
primul rînd). L-am întrebat și 
pe meșter care este situația lui 
Atila, doar trecuseră aproape 4 
luni de cînd lucra cu el, iar de 
venit (î venit dintr-un alt atelier 
al aceleiași secții adică de aproa
pe, de la vecini. Dar... nici meș-

ferul nu știa nimic I Avusese. în 
cele 4 luni, nenumărate „dispute" 
cu fînărut muncitor, îl „criticase“ 
— totuși, în fapt, nu discutase, 
într-adevăr, __

Evident, Atila a greșit 
poate mai greșește uneori, 
este însă nici pedagogic și. mai 
ales, nu este de natură să-l a- 
jute pe un tînăr obiceiul unor 
tovarăși care în virtutea unor 
întîmplări mai vechi, nu-l mai 
eliberează de sub niște „etichete“ 
pline de indiferență. După cum 
nu este de admis ca în munca de 
educație să apelezi în primul 
rînd la sancțiuni, la „săpuneală", 
la critica făcută fără prietenie.

De fapt ce se întîmplase cu 
Atila ? După repartizarea în 
producție el se liotărîse să scape 
de vechea „faimă“ și muncise 
bine. Fusese evidențiat. ]n ateli
erul acela exista însă o obișnu
ință a unor conducători să-i pu
nă pe băieții cei mai tineri să 
care piese grele pe care nu le 
lucrau el, ci alții. Un timp, Atila 
a făcut și această treabă, paralel 
cu transportul pieselor proprii 
transporta și pe ale altora. O 
dată însă s-a supărat pentru a- 
ceastă practică. „Ești un om de 
nimic, un indisciplinat, am să 
te sancționez", i-a spus un to
varăș inginer. Băiatul s-a mirat. 
Același inginer îl lăudase îna
inte. chiar dinsul îi propusese 
să meargă în numele întreprin
derii la București. Si acum, din- 
tr-o dată, spunea cu totul alt-

niciodată cu el l
Și 

Nu

ceva. Atila a cerut explicații: 
meritase sau nu meritase lau
dele ?. „Nu le-ai meritat, i-a zis 
inginerul. Te-am trimis, așa, 
fiindcă mi-ai fost mie simpatic...“ 
Acest fapt l-a determinat pe ți
nând muncitor (încă neformat 
suficient) să adopte o atitudine 
deloc recomandabilă, să facă alt
ceva decît i se cerea. Sigur, pen
tru o asemenea atitudine el me
rita, într-adevăr, să fie criticat, o 
asemenea purtare nefiind de ad
mis intr-un colectiv. Dar asta 
trebuia făcut după ce se lămurea 
ce este cu jignirea care îi fusese 
adusă.

De asta însă nu s-a ocupat ni
meni. Atila a mers din rău în 
mai rău, iar la transferarea in a- 
telierul al doilea a fost primit și 
mai „tare” Secretarul U.T.C., 
dator să cunoască pînă în cele 
mai intime amănunte datele vieții 
unui om, s-a mulțumit cu 
o... presupunere, iar meșterul 
nu-l „slăbește“ cu trasul la „răs
pundere“. Și asta deși chiar dîn- 
sul spunea că băiatul este talen
tat, că, atunci cînd vrea, face lu
cru foarte bun.

De ce, totuși, și meșterul și se
cretarul U.T.C. nu se interesea
ză — cu prietenie, cu căldură, 
de valorificarea acestor calități ? 
De ce au atitudine de străini 
față de un băiat aflat încă la pri
mii pași șt care încă n-a găsit defi
nitiv drumul cel mai bun în 
viață ?

La locul de muncă, tînărul tre
buie să se întîlnească cu opinia 
severă, da’ prietenească, tovără
șească a colectivului și, în primul 
rînd, a celor ce-l conduc I

EUGEN FLORESCU



Prezentarea scrisorilor de acreditare de către

ambasadorul Republicii Chile

la București»
La 8 decembrie, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoi
ca, a primit pe ambasadorul Ex
traordinar și Plenipotențiar al 
Republicii Chile, Miguel Serrano 
Femandez, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
ambasadorul Republioii Chile, 
Miguel Serrano. A răspuns pre
ședintele Consiliului 
Republicii Socialiste 
Chivu Stoica.

După ceremonia
scrisorilor de acreditare, preșe
dintele Consiliului de Stat, Chi

de Stat al
România,

prezentării

vu Stoica, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Repu
blicii Chile, Miguel Serrano 
Femandez.

La
scrisorilor de 
convorbire au 
gore Geamănu, 
siliului de Stat 
nescu, ministru) 
terne.

Ambasadorul chilian a fost 
soțit de Jaime Coutts, primul 
cretar al ambasadei.

solemnitatea prezentării 
acreditare și la 
participat Gri- 
secretarul Con- 

și Comeliu Mă- 
afacerilor

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ. I

Cffid pregrama

are rol de frână

n discuția avută 
cu tovarășul prim 
secretar al ~ 
mitetului 
nai al 
Buzău, 
creșterea 
rilor organizați
ei noastre, a- 

cesta a ținut să sublinieze faptul 
că numărul tinerilor din satele 
raionului Buzău, care cer și sînt 
primiți în marea familie a ute
ciștilor, este din ce în ce mai ma
re. „Acesta — spunea primul se
cretar — este rezultatul întregii 
munci politice desfășurată de or
ganizațiile U.T.C., a influenței 
crescînde a organizației în rîn
dul tinerilor. Tinerii sînt ajutați 
să cunoască politica partidului 
nostru, caracterul, scopul și sarci
nile Uniunii Tineretului Comu
nist, sînt mobilizați la o mun
că activă, ca alături de ceilalți 
oameni ai muncii să contribuie 
din plin la traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de partid“.

Biroul, activiștii comitetului 
raional U. T. C. ajută în mod 
practic organizațiile de bază 
să inițieze asemenea activi
tăți care să intereseze masa largă 
a tinerilor, să răspundă preo
cupărilor acestora. în rîndul 
tinerilor din comunele Pogoanele, 
Smeeni, Ojasca. Beceni și altele 
s-au bucurat de un deosebit 
succes întîlnirile cu tovară
șul Constantin Sandu, prim 
secretar al comitetului raional 
de partid, și cu alți activiști ai 
comitetului raional de partid. A- 
ceștia au vorbit tinerilor despre 
sarcinile stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului cu 
privire la dezvoltarea intensă și 
multilaterală a agriculturii noastre 
socialiste, au povestit episoade e- 
moționante despre trecutul de 
luptă a partidului, au vorbit pe 
larg despre sarcinile mari pe care 
partidul le-a pus în fața orga
nizației comuniste de tineret din 
patria noastră. Vorbitorii, în ex
punerile lor, au făcut referiri 
concrete la rolul și sarcinile ti
nerilor din comunele respective, 
ceea ce a dat un plus de efica
citate întîlnirilor amintite.

în comuna Costești, de exem
plu, s-a statornicit obiceiul ca la 
toate acțiunile organizației U.T.C. 
să fie invitați și tineri care nu 
sînt membri ai organizației noa
stre. Mulți tineri și-au manifestat 
dorința de a cunoaște mai bine 
caracterul și scopul organizației 
U.T.C. Pe lîngă întîlnirile cu ac
tiviștii de partid, comitetul 
U.T.C. de aici a luat iniția
tiva înființării unor grupe în 
care tinerii, cu ajutorul secreta-

I Co- 
raio- 

U.T.C. 
despre 
rîndu-

rilor organizațiilor U.T.C. și al 
unor propagandiști, iau cunoș
tință de sarcinile organizației 
noastre, de drepturile și îndato
ririle uteciștilor. în aceste grupe 
se poartă discuții vii, interesante 
despre trecutul de luptă a 
U.T.C., despre rolul său în mo
bilizarea tineretului la îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid.

Cu prilejul unei analize a mo
dului în care organizațiile U.T.C. 
se preocupă de creșterea rîndu- 
rilor organizației, biroul comi
tetului raional al U.T.C. a con
statat că în comunele Mon
teoru, Izvorul Dulce și Stîl
pu această preocupare, în ulti
mele luni, a scăzut. Biroul

rilor. Consultarea lor, a tovarăși
lor din conducerea cooperativelor 
agricole de producție, a organiza
țiilor de partid, a dat posibilita
tea întocmirii unor planuri de ac
tivitate tot mai bogate, și care, 
prin acțiunile prevăzute, să răs
pundă preocupărilor tinerilor, sar
cinilor concrete care stăteau în 
fața fiecărei organizații în parte.

Este Un lucra bun că activiștii 
comitetului raional U.T.C. nu 
și-au considerat încheiată activi
tatea odată cu întocmirea planu
lui de muncă, ci, într-un anumit 
fel, s-au considerat abia la înce
putul Iul. Tovarășii din comite
tele U.T.C. trebuiau ajutați,

PENTRU
VIITORII
UTECIȘTI

comitetului 
atunci ca 
ne să

raional a hotărît 
în aceste comu- 

se deplaseze pentru o 
perioadă mai îndelungată secre
tari ai comitetului raional și 
Despina Mocanu, 
structorii
Primele constatări „la fața locu
lui“ : pentru pregătirea tinerilor, 
a viitorilor uteciști se organizau 
puține activități dar și acestea 
erau slab pregătite. în comunele 
amintite, fetele formau majorita
tea tinerilor, dar ele nu erau an
trenate în suficientă măsură la 
diferite activități cultural-sporti
ve. inițiate de organizație.

Toate aceste probleme au fost 
analizate în ședință cu activul 
U.T.C. din fiecare comună. Și 
la întrebarea : „Ce trebuie să fa
cem“, răspunsul l-a cerut

unul din in- 
cu bogată experiență.

în-

vățați și cum să organizeze 
practic activitățile planificate.

Să ne oprim, pentru exemplifi
carea eficienței unei asemenea 
măsuri, în comuna Pogoanele, 
într-o seară toți tinerii din co
mună au fost invitați la o în- 
tîlnire cu instructorul comitetu
lui raional de partid care le-a 
vorbit despre sarcinile ce revin 
organizației U.T.C. în îndeplini
rea indicațiilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 11—12 noiembrie cu 
privire la conducerea și planifi
carea agriculturii. Altădată, tine
rele căsătorite au fost prezente 
la o interesantă discuție cu medi
cul comunei pe tema : „Cum să 
ne cunoaștem și să ne educăm 
copiii." Tot mai multe fete au 
solicitat să fie înființate cercuri 
de broderie, croitorie și chiar de 
gospodărie. E drept că organi
zarea unor asemenea cercuri a 
fost mai dificilă dar nu imposi
bilă. Dovada : acum zeci de fe
te le frecventează cu regularitate 
și cu mult interes.

Organizațiile U.T.C. de la 
Monteoru. și Izvorul Dulce au 
invitat un jurist care a vorbit 
despre comportarea tînărului în 
societate, în familie, iar organi
zațiile U.T.C. din comuna Stîlpu 
au invitat pe președintele coope
rativei agricole de producție să

vorbească despre grija față de 
avutul obștesc. Cei doi vorbitori 
s-au referit în deosebi la com
portarea tinerilor din comunele 
respective, ceea ce a făcut ca ac
țiunile amintite să se bucure de 
mult interes din partea tinerilor. 
S-ar mai putea aminti de aseme
nea despre diferite activități 
cultural-sportive organizate, și la 
care a fost invitat să participe 
un mare număr 
ciști.

Am enumerat 
acțiunile inițiate 
U.T.C. din aceste comune și ca
re au fost apreciate în mod de
osebit de către tineri. Acestea 
și nenumărate altele au făcut ca 
în primele 1 (I luni ale acestui an 
să fie primiți în U.T.C. un nu
măr de 1941 de tineri, din care 
I 009 tineri din sectorul socia
list al agriculturii.

Mai sînt însă în raion și or
ganizații U.T.C., ca cele din co
munele Maxenu, Țintești, Cojanu, 
Cilibia etc, care primesc un nu
măr mic de tineri în rîndul or
ganizației noastre. De cîteva 
juni, de pildă, în organizațiile 
U.T.C. din comunele Țintești, 
Maxenu, Gălbinași. Bentu nu a 
fost primită în U.T.C. nici o fa
tă, cu toate că în aceste comune 
muncesc foarte mult fete.

Cauzele sînt aceleași ca și în 
organizațiile U.T.C. amintite la 

începutul acestui articol: o acti
vitate slabă, monotonă, deci ne
interesantă. Ce ar trebui să facă 
nu este un lucru necunoscut 
pentru biroul comitetului raional 
al U.T.C., care are 
destul 
vință.

Din 
biroul 
mulțumit cu rezult; '-le obținute 
pînă acum, cu fap că un nu
măr de organizații uesfășoară o 
activitate bună, și nu s-au 
ocupat de celelalte 
care aveau cel mai 
de ajutorul lor.

în perioada care 
necesar ca biroul 
raional U.T.C. Buzău să repar
tizeze tocmai în aceste comune 
pe cei mai buni activiști care să 
sprijine concret munca organi
zațiilor U.T.C. O atenție deose
bită trebuie dată instruirii noilor 
cadre alese, studierii și genera
lizării experienței pozitive. Ar fi 
bine dacă și la instruirea apa
ratului comitetului raional, la 
ziua secretarilor s-ar pune un 
accent mai mare pe cunoaște
rea și aplicarea experienței bune 
existente în multe organizații din 
raion.

Printr-o muncă concretă, la 
fața locului, activiștii comitetu
lui raional al U.T.C. pot contri
bui mai mult ca activitatea organi
zațiilor U.T.C. să răspundă mai 
bine sarcinilor ce le revin, preo
cupărilor tinerilor, specificului 
vîrstei acestora. Și practica a 
dovedit că activul Comitetului 
raional Buzău al U.T.C. poate 
sa-și îndeplinească din ce în ce 
mai bine sarcinile mari ce-i stau 
în față în munca de îndrumare 
a activității organizațiilor U.T.C.

GH. NEAGU

de tineri neute-

doar cîteva din 
de organizațiile

de bună în

păcate însă
comitetului

o experiență 
această pri-

tovarășii din 
raional s-au

mai
organizații 

mult nevoie

urmează e 
Comitetului

Ultima campanie agricolă a 
anului s-a încheiat i munca 
pentru obținerea unor pro
ducții mari la hectar conti
nuă insă cu aceeași inten
sitate. La G.A.S. Uzunu, re
giunea București, în vederea 
obținerii unor recolte bo
gate de porumb, o suprafață 
de 280 hectare, pămînt slab 
productiv, a fost fertilizată 
prin administrarea de îngră
șăminte fosfatice, amenda

mente și gunoi de grajd.

Foto: AGERPRES
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iiXFORMAȚII
Colectivul Operei comice din 

Berlin a prezentat miercuri sea
ra pe scena Teatrului de Operă 
și Balet din București un specta
col de gală cu „Opera cerșeto
rilor“ de John Gay, prelucrare 
de Benjamin Britten. Traducerea 
liberă în limba germană
semnată de Horst Seeger și Mar
tin Vogler.

Conducerea muzicală a spec
tacolului a aparținut lui Robert 
Hanell. ~ 
poartă 
Bonnet.

că bagajul lor de cunoștințe 
teoretice și practice e medio
cru.

Pe de altă parte, conducerea 
școlii se plînge de exigența 
comisiilor de examinare și de 
faptul că această exigență a 
crescut față de cea existentă 
cu 4—5 ani în urmă. O dată 
cu creșterea traficului nostru 
rutier e normal să crească a- 
ceastă exigență și-n viitor ea 
va crește și mai mult ca ur
mare a faptului că elevul e 
verificat o singură dată, de- 
acum încolo.

în nici un caz nu se poate 
cere organelor de .miliție, co
misiilor de examinare să co
boare nivelul exigenței — vai, 
atît de necesar în această ma
terie ! — la nivelul calității 
pregătirii șoferilor. Procesul 
trebuie să fie tocmai invers.

★
Activitatea didactică în 

școală se desfășoară pe baza 
programei întocmită de Direc
ția generală transporturi auto. 
Trebuie spus de la bun în
ceput că această programă 
este întocmită necorespunză
tor, și de la ea pornesc multe 
neajunsuri. De pildă, progra
ma prevede ca săptămînal să 
se predea 21 ore de „Practică 
de atelier“, în schimb „Con
ducerea efectivă“, obiectul cel 
mai important în pregătirea șo
ferilor profesioniști, se predă 
doar 2 ore săptămînal. Firește 
că obiectele teoretice sau lu
crările practice de atelier sînt 
importante, dar cînd ele vă- 
duvesc obiectul principal, 
„Conducerea efectivă“ devin 
o piedică. Un simplu calcul ne 
permite să aflăm că în timpul 
celor 6 luni de școlarizare 
elevul face 48 de ore de con
ducere.

— Dar aveți condiții Ca ele
vii să facă mai multe ore de 
conducere efectivă ? •— îl în
trebăm pe tov. Grigore Pru- 
nache — directorul școlii.

— Desigur, avem 50 de ca
mioane și cinci autoturisme. 
Am putea mări numărul ore
lor de conducere efectivă.

Dar directorul nu poate mări 
numărul orelor de conducere 
efectivă fiindcă nu poate în
călca programa. în acest timp, 
mașinile trimise Școlii cu un 
scop precis stau și așteaptă. 
Așteaptă ca în sfîrșit cineva 
de la Direcția generală trans
porturi auto să modifice pro
grama.

atît mai mult cu cît începînd 
cu această serie verificarea 
cunoștințelor se face numai 
printr-un singur examen, iar 
cerințele față de omul de la 
volan cresc mereu, în raport 
cu dezvoltarea transportului 
nostru rutier.

Oaspeți entuziaști,

gazde neprimitoare

este

Regia spectacolului 
semnătura lui Horst

★

★

Membri ai colectivului 
rei comice din Berlin 
întîlnit miercuri la amiază Ia 
sediul Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, cu artiști ai 
scenelor lirice bucureștene, 
compozitori, reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ziariști.

Cu acest prilej, 
un rodnic schimb 
în probleme de 
Artiștii berlinezi
oamenilor de cultură și artă 
români, despre munca pe 
care o desfășoară în cadrul 
colectivului condus de cunos
cutul regizor prof. W. Fel- 
senstein.

Ope-
s-au

principal trebuia să construim un 
grajd modern pentru 100 de vaci 
și să mărim suprafața de răsad
nițe. Dacă am fi alocat numai 15 
procente nu reușeam să terminăm 
aceste lucrări sau altele tot atît 
de importante.

Valoarea unui procent a fost 
în anul în curs de 40 000 lei. 
Un metru pătrat de răsadniță cu 
toc, ramă și sticlă ne-a. costat 50 
lei. Un calcul sumar arată că 
investind un procent mai mult, 
am putut realiza în plus 800 
m.p de răsadnițe în care, de pe 
fiecare metru pătrat, am realizat 
o producție de legume ce a de
pășit 50 de lei. In afară de fap
tul că am fost în măsură să li
vrăm pieței cantități mai mari de 
legume și zarzavaturi, ceea ce în
seamnă foarte mult, am realizat 
și o investiție chibzuită, rentabi
lă. Răsadnițele și-au amortizat a- 
proape costul din primul an. Da
că avem în vedere faptul că ele 
pot rămîne în producție 6—7 ani, 
este evidentă eficienta investiții
lor făcute.

In viitorii ani cooperativa noa
stră, care se află în zonă preoră
șenească, se va profila pe legumi- 
cultură și zootehnie. In 1966 vom 
construi o seră de tip bloc, care 
în prima fază va avea o supra
față de producție de două hecta
re, iar în anul următor, 1967, de 
5 hectare. Construcția unor ase
menea sere cere însă investiții 
mari. Valorificat judicios un hec
tar de seră poate produce însă, 
într-un an, legume și zarzavaturi 
în valoare de circa 1 400 000 lei. 
De aceea, apreciind importanta 
recomandării cuprinse în docu
mentele plenarei C.C. al l’.C.R. 
din 11—12 noiembrie a.c., țăranii 
noștri cooperatori sînt hotărîti ca 
încă din anul viitor fondului 
de acumulări să-i alocăm peste 
20 la sută din valoarea produc
ției nete, adică mai bine de un 
milion lei. Aproximativ 80 la sută 
din acești hani vor fi alocați, îm
preună cu creditele pe care le 
vom primi de la stat, pentru con
struirea serei.

A aloca o sumă atît de mare 
fondului de acumulări este o pre
vedere gospodărească. Dacă am 
începe construcția și nu am ter
mina-o în primul an, ar însemna 
să pierdem producția unui an, a- 
dică să pierdem un venit de a- 
proximativ 3 000 000 lei.

— Ce-i cu voi F 11 i-am între
bat uluit. Ce căutați aici ?

— Păi.... ne-au trimit la Tur
nu Severin, fiindcă la Craiova 
nu au unde să ne cazeze și nici 
front de lucru nu există pentru 
noi.

Dar la șantierul din Turnu Se
verin erau asigurate condițiile ? 
Administratorul, șeful serviciului 
personal și învățămînt, precum și 
inginerul șef de-abia atunci se a- 
gitau să găsească o soluție. Și au 
găsit ■ elevii (care de mai bine 
de două zile erau pe drum) au 
fost puși să scoată scaunele și me
sele dintr-o sală de ședință, situa
tă Ia etajul II. să măture și tot 
ei să-și care de la magazie patu
rile și cazarmamentul.

In ziua următoare ne aștepta 
o nouă „bucurie“. Am fost 
de față, in biroul ingineru
lui șef, cînd unui șef de echipă — 
apreciat de altfel pentru calitatea 
lucrărilor ce le execută în șantier 
— i s-a propus să se ocupe de 
2—3 elevi practicant!. I-a cîntă- 
rlt o secundă, eu ochi de expert, 
și a întrebat imediat :

— In ce an sînt ?
— Anul III.
—- îmi pare rău, dar nu-l pot 

primi.
Îmi închipuiam că sosirea unui 

elev pe un șantier să învețe o 
meserie este un prilej de bucu
rie : crești un om, un viitor 
muncitor care trebuie să fie bine 
pregătit și e o mîndrle pentru 
cel care-l îndrumă. Așa trebuie 
să fie, e firesc, dar, după ci te se 
vede, nu în toate cazurile se în- 
timplă astfel.

Așa se face că din 10 elevi de 
anul III, cu care venisem, doar 
4 au fost opriți în Turnu Se
verin. Ceilalți 6 mi fost din nou 
urcați într-o mașină și trimiși la... 
Craiova.

Dar „pelerinajul" elevilor nu 
s-a încheiat o dată cu revenirea 
la Craiova. O „notă dispecer" a 
Grupului 213-Craiova informa 
Grupul 212-Brăila că 6 elevi din 
anul III de la Școala din Si
biu vor fi trimiși pentru a face 
practică pe șantierul Pisc din 
Brăila.

De data aceasta craiovenii au 
fost mai „grijulii“ cu băieții : 
le-au dat ceva hrană rece și 
le-au urat „călătorie plăcută", 
asigurîndu-l că în Brăila vor 
găsi tot ce le trebuie. Ce „condi
ții“ au găsit aici ? Drept dova
dă trimit și redacției „Scînteia 
tineretului", o parte din relatările 
primite printr-o recentă scrisoare 
de la cei 6 elevi:

„La ora cînd scrim aceste rîn- 
duri ne aflăm pe șantierul I.C. 
Or. Brăila-Pisc. Ajunși la Brăila 
ni s-a spus că în șantier 
nu este decît o echipă 
instalatori-sanitariști. Drept 
mare, în meseria noastră, 
profesia pentru care ne pregă
tim n-a fost repartizat decît unul 
din cei 6 elevi. Restul sînt dați, 
acum în anul III, să învețe ur
mătoarele meserii : 1 la vopsi
tori, 1 la montori, 1 la tinichigii 
și 2 la caloriferiști“.

In urma acestor sesizări am 
plecat la Brăila. Din discuții a 
reieșit că primele 3 zile elevii 
n-au fost dați în grija nimănui, 
nu li s-au asigurat condițiile ne
cesare de cazare și hrană. Repar
tizarea (după înseși afirmațiile 
tovarășului inginer-șef Ștefan 
Angliei) s-a făcut la întîmplare. 
Ce poate învăța un viitor insta- 
lator-sanitarist, curățind toată 
ziua țevi pentru a fi vopsite ? 
După părerea inginerului-șef Ște
fan Anghel nu se poate lăsa 
aparatul de sudură și executarea 
unor lucrări mai complexe pe 
seama elevilor: „Dacă doresc să 
învețe meseria, să rămînă după 
program și să exerseze cît vor“. 
spune dînsul.

In încheiere, cred că un cuvînt 
de spus trebuie să aibă și Trus
tul 21 Instalații Montaje-Rucu- 
rești de care depind șantierele 
amintite. Știm că Trustul 21 are 
o rețea foarte mare de șantiere. 
Cuprinde, teritorial, multe din 
regiunile țării. Am vrea să cu
noaștem însă ce măsuri se vor 
lua pentru ca în viitor să nu se 
mai întîlnească asemenea prac
tici care n-au ce căuta pe șan
tiere".

Cale sigură

creșterea
producțiilor

în ultimii trei ani averea 
obștească a cooperativei a 
crescut de la 1830 000 lei în 
1963, la 2 980 000 lei în 1964 și 
la 3 300 000 lei în prezent. 
Principalele venituri bănești 
le-am realizat prin valorifi
carea, pe baza contractelor cu 
organizațiile comerciale de 
stat, a surplusului de produse. 
Producțiile sporite ne-au o- 
ferit posibilitatea să valorifi
căm mereu mal mult, să obți
nem astfel venituri mai mari 
pe care le-am repartizat în 
proporții juste la fondul de 
acumulări și la cel de con
sum. Am planificat și realizat 
în așa fel încasările îneît să 
avem în bancă un disponibil 
permanent, ca să putem plăti 
avansuri bănești lunare, așa 
cum se prevede în proiectul 
de Statut. Aceasta a atras 
după sine o mai bună partici
pare la muncă a țăranilor co
operatori. Este, deci, pe de
plin posibil să se asigure în 
același timp și acumulări prin 
care să dezvoltăm în conti
nuare producția, și sume me
reu mai mari pentru fondul 
de consum din care să putem 
da lunar avansuri bănești. 
Pentru aceasta însă, așa cum 
se subliniază în documentele 
de partid amintite și cum re
zultă și din proiectul de Sta
tut care a fost supus dezba
terii țăranilor cooperatori, 
este necesar să depunem toa
te eforturile, să folosim judi
cios toate posibilitățile în 
scopul creșterii producției în 
toate sectoarele. Unitatea 
noastră fiind în apropierea 
unui mare centru muncitoresc, 
dezvoltă, printre altele, legu
micultura. Terenul afectat a- 
cestei culturi nu-l mai putem 
extinde, dar putem obține 
producții mult sporite la uni
tatea de suprafață. Aceasta 
impune amenajări și, deci, in
vestiții importante pe care, în 
Condițiile prevederilor proiec
tului noului Statut, le putem 
face.

în această iarnă vom începe 
lucrările de lărgire a sistemu
lui de irigare, vom amenaja 
un lac de reținere a apelor, 
de care ne vom folosi în vara 
anului 1966. Acum dispunem 
deja de cîteva puțuri și 6 pom
pe. Lacul de retenție pe 
care îl vom construi ne 
va da posibilitatea în viitor 
(1967—1968) să irigăm și cul
turile mari de cîmp. Vom asi
gura astfel una din condițiile 
importante pentru obținerea 
unor producții sporite.

La școala de șoferi din Bu- 
cov programul didactic preve
de zilnic zece ore de predare. 
E surprinzător faptul că în 
acest program n-a încăput 
nici măcar o oră pentru stu
diu individual.

Se constată că însușirea 
lecțiilor se face anevoios. 
Parcă s-a uitat un lucru vechi 
ca pămîntul și anume că baza, 
cheia unui învățămînt eficace 
este studiul Individual.

într-adevăr, programa Di
recției generale a uitat de 
studiul individual, dar asta 
nu scuză cu nimic școala. 
Conducerea școlii trebuie să 
organizeze procesul de învă
țămînt în așa fel ca elevii să 
aibă un timp afectat pentru 
recitirea lecțiilor, pentru stu
diu individual.

★

După cum am constatat șl 
aici la Bucov pregătirea viito
rilor șoferi nu este satisfăcă
toare. Procesul de învățămînt 
are destule neajunsuri care 
provin atît din cauza unor de
fecțiuni de organizare de care 
se face vinovată școala, cît 
și din cauza programei neco
respunzătoare a Direcției ge
nerale.

Acest proces se cere urgent 
și calitativ îmbunătățit,

de 
ur- 
în

a avut loc 
de păreri 

specialitate, 
au vorbit

(Agerpres)

SPOR
O fază din ultimul meci al campionatului de toamnă in care 
s-au intilnit formațiile Dinamo-Bucureștf-Știinta Cluj (scor: 4-0)

F OT B A L

I

stadionul Di- 
Capitală, 
Dinamo 

Știința 
întîlnit 
ultimul

Pe 
namo din 
echipele 
București și 
Cluj s-au 
miercuri, în
meci al turului cam
pionatului republican 
de fotbal. Partida s-a 
terminat cu scorul de 
4—0 (2—0) în favoa-

Meciurile disputate 
diferitele competiții europene de 
fotbal s-au soldat cu următoa
rele rezultate : „Cupa campioni
lor europeni“ : Benfica Lisabo
na—Levski Sofia 3-2 (2-1). în 
sferturile de finală se califică 
Benfica. „Cupa orașelor tîrgu- 
ri" : F. C. Porto—Hanovra 2-1 
(1-1). Cîștigînd cu 5-0 primul

rea jucătorilor dina- 
moviști. Deosebit de 
eficace s-a dovedit în 
meciul de ieri Ene 
care a marcat 3 go
luri (unul din lovitură 
de la 11 m). Cel de 
al 4-lea punct a fost 
înscris de Nunweiler 
111. In urma acestui 
rezultat Știința Cluj
★
ieri la

rămîne pe locul 9, cu 
12 puncte, iar Dina- 
mo București trece 
pe locul 11, cu 11 
puncte. Lideră de 
toamnă a campiona
tului este, după cum 
se știe, echipa Rapid 
București cu 21 de 
puncte.

★
meci, Hanovra s-a calificat în 
turul trei. A. C. Milano—C.U.F. 
Barreiro (Portugalia) 2-0. Se ioa- 

treilea meci pe teren neu- 
„Cupa Cupelor" : F C. 
(Elveția)—Aufbao Magde- 
(R.D.G.) 2-2. Se califică

că al 
tra.
Sion 
burg 
Aufbau.

(Agerpres)

Fabrica de acid sulfuric din 
cadrul Combinatului de în
grășăminte chimice Turnu 
Măgurele a intrat in produc
ție. Anual, ea va produce 

200 000 tone acid.

Foto: AGERPRES0
Interviul nostru

cu tov. Petre Istrate
secretar general al Federației 

române de aviație

Sezonul activității de aero
drom în aviația sportivă s-a 
încheiat prin tentativa de zbor 
în „undă lungă“ executată de 
planoriști deasupra crestelor 
înzăpezite ale munților. în le
gătură cu aceste tentative și a 
preocupărilor aviatorilor spor
tivi în perioada de iarnă, am 
stat de vorbă cu tovarășul 
PETRE ISTRATE, secretar 
general al Federației române 
de aviație.

— în aprecierea succeselor

Diamantele
planoriștilor

de planoriști am doriobținute
să ne vorbiți mai întîi despre 
fenomenul de „undă lungă“.

— Este vorba într-adevăr 
despre un fenomen atmosfe
ric. El a fost sesizat mai întîi 
în America, deasupra munți
lor Siera Nevada, apoi în R.P. 
Polonă și în alte țări cu relief 
muntos, 
într-o 
anului, 
stantă, 
deviate

Vînturile care bat 
anumită perioadă a 
dintr-o direcție con- 
întîlnind munții, sînt 

de aceștia în sus. A-

ceastă deviere antrenează 
se mari de aer, formînd, 
spatele munților, un adevărat 
fluviu oare urcă adesea pînă 
în stratosferă. Acest curent 
ascensional este un excepțio
nal „motor“ pentru planoare.

— Este întîlnit și la noi a- 
cest fenomen ?

— Primele observații s-au 
făcut cu cîțiva ani în urmă. 
„Unda lungă“ se formează la 
sfîrșitul toamnei, în spatele 
masivilor Bucegi și Făgăraș,

Deosebita valoare

a unui singur procenl
Anul acesta, de exemplu, fon

dului de acumulări i-a fost repar
tizată o sumă ce depășește 
600 000 lei. Ea echivalează cu 16 
procente din valoarea producției 
nete. I,a început de an, chibzu
ind bine, ne-am dat seama că 
trebuie să depășim limita de 15 
la sută stabilită de Statut. In

ma
in

ca urmare a devierii vîntului 
constant de sud-vest din acest 
anotimp.

Anul trecut s-a studiat pen
tru prima dată sistematic 
„unda“, stabilindu-se recordul 
de înălțime absolută, 7 760 m, 
prin zborul efectuat de ing. 
Mircea Firescu. Prezența „un
dei lungi“ fiind deci confirma
tă, în acest an, Federația ro
mână de aviație a organizat o 
tabără planoristică pe aero
dromul Ghimbav, cu scopul 
executării unor zboruri de 
mari performanțe.

— Și, după cum 
încercările au fost 
de succes. Dacă ați 
spuneți care sînt 
țele înregistrate.

— Să vorbesc atunci despre 
diamantele planoriștilor... în- 
tr-adevăr încercările au fost 
încununate de succes Au fost

am aflat, 
încununate 
vrea să ne 
performan-

stabilite două recorduri re
publicane la clasa planoarelor 
biloc. Zburînd pe un planor 
„Bocian", maestrul sportului 
Mircea Firescu. avînd pasager 
pe planorista Cornelia Tudor 
a atins înălțimea absolută de 
7 225 m, realizînd un cîștig de 
înălțime de 5 126 m. Un succes 
de mare prestigiu a obținut 
Nicolae Mihăiță care a reali
zat pe un planor monoloc 
5 300 m cîștig de înălțime și 
7 520 m înălțime absolută, cu
cerind astfel al treilea dia
mant la insigna de aur F.A.I. 
Planoristul Viorel Cismaș rea
lizînd 5 150 m cîștig de înălți
me a obținut și el un diamant 
— al doilea diamant pe insig
na sa de aur. Iar planoristul 
Iuliu Gionea și Gh. Deliu, 
zburînd pe aparatele de con
strucție românească I.S. 3 au 
îndeplinit baremul pentru in-

un
Am

signa de aur șl pentru titlul 
de maestru al sportului.

— A fost într-adevăr 
sfîrșit de sezon bogat, 
dori să ne spuneți care sînt
preocupărirle aviatorilor spor
tivi în continuare.

— în aerocluburi s-a tre
cut la verificarea și stocarea 
materialului volant —• avioa
ne, planoare, automotoare — 
pentru iarnă. Concomitent cu 
aceasta, la Aeroclubul Central 
„Aurel Vlaicu“. 
început selecționarea 
pentru anul 
sportivă 
teoretică deosebită, de 
în cadru) 
începe în 
pregătire.

Așadar 
lor din vara viitoare 
temeinic chiar din acest an.

VIOREL TONCEANU

de pildă, a 
lor 

viitor, < .ția 
cere și o prfc„_.ire 

aceea 
aerocluburilor vor 

curînd cursurile de

pregătirea succese- 
începe



Adunarea Generală

Reamintind că, prin Carta Națiunilor Unite, popoarele 
s-au declarat hotărîte să salveze generațiile viitoare de -fla
gelul războiului;

Reamintind, de asemenea, că Națiunile Unite au procla
mat prin Cartă credința lor în drepturile fundamentale ale 
omului, în demnitatea persoanei umane și egalitatea în 
drepturi a indivizilor și națiunilor;

Reafirmînd principiile cuprinse în Declarația universală 
a drepturilor omului, în Declarația privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor coloniale (rezoluția 1514/XV), 
în Declarația privind eliminarea tuturor formelor de dis
criminare rasială (rezoluția 1904/XVIII), în rezoluția 110/11 
condamnînd toate formele de propagandă destinate sau 
susceptibile să provoace sau să încurajeze orice amenin
țare la adresa păcii, în Declarația drepturilor copilului (re
zoluția 1386/XIV) și în rezoluția 1572/XV, care au o impor
tanță deosebită în educarea tineretului în spiritul păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii între popoare;

Reamintind că scopul U.N.E.S.C.O. este să contribuie la 
menținerea păcii și securității promovînd colaborarea între 
popoare, prin educație, știință și tehnică, și recunoscînd ro
lul și contribuția sa la educarea tineretului în spiritul înțe
legerii internaționale, colaborării și păcii:

Ținînd seama de faptul că în conflagrațiile care au încer
cat omenirea, tineretul a fost acela care a avut cel mai mult 
de suferit și a dat cele mai multe jertfe ;

Convinsă că tineretul dorește un viitor sigur și că pacea, 
libertatea și dreptatea sînt principalele garanții pentru înde
plinirea aspirațiilor sale de fericire ;

Conștientă de rolul însemnat pe care tineretul îl joacă în 
fiecare domeniu al activității umane, și de faptul că el este 
chemat să conducă destinele omenirii;

Conștientă, de asemenea, că în această epocă de mari 
realizări în domeniul științei, tehnicii și culturii, energia, 
entuziasmul și capacitățile creatoare ale tineretului trebuie 
consacrate progresului material și spiritual al tuturor po
poarelor ;

Convinsă că tinerii trebuie să cunoască, să respecte și să

DECLARAȚIA CU PRIVIRE IA PROMOVAREA IN RINDURILETINERETULUI 
A IDEALURILOR DE PACE, RESPECT RECIPROC SI ÎNȚELEGERE ÎNTRE POPOARE
dezvolte patrimoniul cultural al țării lor și pe acela al în
tregii omeniri;

Convinsă, de asemenea, că educarea tinerei generații și 
schimburile de tineri și de idei în spiritul păcii, respectului 
reciproc și al înțelegerii între popoare pot contribui la îm
bunătățirea relațiilor internaționale și consolidarea păcii și 
securității;

Proclamă prezenta Declarație cu privire la promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare și cheamă guvernele, organiza
țiile neguvernamentale și mișcările de tineret să recunoască- 
principiile formulate în această Declarație și să asigure 
respectarea lor prin mijloace adecvate.

Principiul I
Tineretul trebuie să fie educat în spiritul păcii, dreptății, liber

tății, respectului reciproc și al înțelegerii, pentru a promova 
drepturi egale pentru toți oamenii și toate națiunile, precum și 
progresul economic, social, dezarmarea și menținerea păcii și secu
rității internaționale.

Principiul II
Toate mijloacele de educație, inclusiv, ca factor de mare impor

tanță, îndrumările date de părinți și familie, învățămîntul și mij
loacele de informare destinate tineretului trebuie să încurajeze

în rîndurile sale idealurile de pace, umanitate, libertate și solida
ritate internațională, precum și toate celelalte idealuri care con
tribuie la apropierea între popoare, și le face cunoscut rolul în
credințat Organizației Națiunilor Unite ca mijloc de menținere și 
apărare a păcii, de promovare a înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Principiul III
Tinerii trebuie să fie educați în spiritul demnității și egalității 

tuturor oamenilor fără deosebire de rasă, culoare, origine etnică 
sau credință și în spiritul respectului drepturilor fundamentale 
ale omului și al dreptului popoarelor la autodeterminare.

Principiul IV
Schimburile, vizitele, turismul, întâlnirile, studiul limbilor stră

ine, înfrățirea de orașe și universități, fără discriminare precum 
și alte activități similare trebuie să fie încurajate și facilitate în 
rîndurile tinerilor pentru a-i apropia în activități educative, Cul
turale și sportive, în spiritul acestei Declarații.

Principiul V
Asociațiile, naționale și internaționale de tineret trebuie să fie 

încurajate să promoveze țelurile Organizației Națiunilor Unite,

inclusiv pacea și securitatea internațională, relațiile de prietenie 
între națiuni întemeiate pe respectul suveranității egale a state
lor, lichidarea completă a colonialismului, a discriminărilor ra
siale și a altor violări ale drepturilor omului.

Organizațiile de tineret, în conformitate cu această Declarație, 
trebuie să ia toate măsurile potrivite, în domeniile respective de 
activitate, pentru a-și aduce contribuția fără nici o discriminare 
la opera de educare a tinerei generații în spiritul acestor idealuri.

Aceste organizații trebuie să fie alese în conformitate cu prin
cipiul libertății de asociere și să promoveze schimbul liber de 
idei în spiritul principiilor acestei Declarații și al țelurilor Orga
nizației Națiunilor Unite, așa cum sint enunțate în Cartă.

Toate organizațiile de tineret trebuie să se conformeze princi
piilor enunțate în această Declarație.

Principiul VI
Un scop major în educarea tineretului trebuie să-1 constituie 

dezvoltarea tuturor capacităților, precum și pregătirea acestuia în 
scopul de a dobîndi calități morale superioare, pentru a fi profund 
atașat idealurilor nobile de pace, libertate, demnitate, egalitate a 
tuturor oamenilor și pătruns de respect și dragoste pentru uma
nitate și realizările ei creatoare. Familia are un rol important în 
urmărirea acestui scop. Tinerii trebuie să devină conștient! de 
răspunderile lor în lumea pe care vor fi chemați să o conducă și 
trebuie să fie însuflețiți de încrederea în viitorul fericit al 
omenirii.

„0 cartă a speranței noastre“ gHg
Personalități ale vieții internaționale salută inițiativa |

hotareRomâniei privind promovarea în rîndurile tineretului | I
a idealurilor păcii

U THANT, 
secretar gene
ral al Organi
zației Națiuni

lor Unite
Apropiindu-ne de sfîrșitul anului de cooperare 

internațională ne putem bucura de adopta
rea prin aclamații, de către Adunarea Generală, 
» Declarației cu privire la promovarea în rîndu
rile tineretului a idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare, ne putem 
bueura de speranțele pe care ea le oferă pentru 
viitor.

Guvernul României a prezentat această pro
blemă Adunării Generale în 1960, iar de atunci 
ideea unei Declarații a fost sprijinită de Confe
rința internațională a U.N.E.S.C.O. în problemele 
tineretului de la Grenoble din august 1964, de 
Conferința generală a U.N.E.S.C.O. din 
brie 1964 și de un mare număr de țări, 
luat inițiativa prezentării unui text ce a 
o adeziune generală.

Mă alătur din toată inima directorului 
al U.N.E.S.C.O. salutînd adoptarea Declarației și 
sper că principiile și obiectivele pe care le con
ține vor călăuzi și stimula eforturile tuturor, ale 
guvernelor și persoanelor individuale, de a insu
fla în rindurile tineretului spiritul păcii, drep
tății, libertății, respectului și înțelegerii recipro
ce, făcîndu-1 conștient de răspunderile sale 
această privință.

octom- 
care au 
obținut

general

în

RENE MAHEU, 
rector general 

U.N.E.S.C.O.
Cu profundă satisfacție și cu mare bucurie 

lut adoptarea de către Adunarea Generală

di
al

sa- 
a 

O.N.U., la cea de-a 20-a sesiune, a unei decla
rații privind promovarea în rîndul tineretului a 
ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare. U.N.E.S.C.O., care a participat la 
pregătirea acestui text, nu poate decît să se 
bucure de un eveniment de o atît de mare im
portanță.

Astfel, conform rezoluției adoptate de Aduna
rea Generală a O.N.U. la cea de-a 18-a sesiune 
(1963), am fost însărcinat să consult asupra pro
iectului de declarație comisiile naționale pentru 
U.N.E.S.C.O., precum și conferința internațio
nală asupra tineretului întrunită la Grenoble în 
august 1964. Această conferință s-a pronunțat în 
unanimitate pentru adoptarea unei asemenea de
clarații, exprimînd astfel aspirațiile și speranțele 
tineretului lumii. La rîndul său, conferința gene
rală a U.N.E.S.C.O., întrunită în octombrie 1964 
în cea de-a 13-a sesiune, într-o rezoluție reco
manda adoptarea de către Adunarea Generală 
a unei declarații solemne privind principiile edu
cării tineretului potrivit ideilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între popoare, în așa fel for
mulată încît să primească adeziunea generală.

Sint bucuros să văd această dorință îndeplinită, 
deoarece declarația a fost adoptată în unanimi
tate. Am urmărit cu interes elaborarea textului 
său, datorită unei inițiative generoase a României 
și colaborării active și lucide a membrilor celei 
de-a treia comisii. Fără îndoială că acordul com
plet la care a ajuns Adunarea Generală cores
punde așteptărilor tineretului lumii care, în marea 
sa majoritate, situează pe primul plan preocupă
rile sale de înțelegere internațională și 
a păcii.

Acest 
mindru

construire

tineret va fi conștient și, de 
pentru faptul că Organizația

asemenea, 
Națiunilor

partizani din pro- 
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VIETNAMUL DE SUD: 
Tineri 
vincia 
gătind
cuie ce vor fi așezate In 
capcane, presărlndu-le In 

calea inamicului

Unite i se adresează lui și î 
lemn răspunderi majore în acțiunea de apropiere 
între oameni și în crearea condițiilor necesare 
păcii între națiuni. El va găsi, de asemenea, o 
mare încurajare într-un text bogat în propuneri 
precise și pozitive și însoțit de autoritatea Națiu
nilor Unite.

Sînt convins că declarația va constitui un in
strument dintre cele mai utile pentru U.N.E.S.C.O. 
în acțiunea pe care această organizație nu înce
tează să o desfășoare în favoarea educării tine
retului în spiritul înțelegerii internaționale. Con
ferința generală nu a recomandat numai i 
tarea declarației, dar și „aplicarea sa în practică, 
sub forma unor programe concrete, de către Na
țiunile Unite, instituțiile specializate, guverne, 
organizațiile naționale și internaționale de tine
ret“. Consider că programul de perspectivă al 
U.N.E.S.C.O. pentru tineret, care va fi prezentat 
conferinței generale, cu prilejul următoarei sale 
sesiuni (1966) este de natură să dea o urmare 
practică declarației, deoarece el urmărește să facă 
să participe activ tineretul la dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a societății și să îl facă 
să participe la eforturile de colaborare interna
țională, într-un cuvînt, să-i dea posibilitatea de 
a-și folosi energia pentru construirea unei lumi 
mai drepte și mai frățești.

Revine tuturor acelora care, pe plan național 
și internațional, acționează pentru tineret și cu 
tineretul, să facă în așa fel încît toți tinerii lumii 
să-și însușească această declarație de altruism și 
de pace, care nu reprezintă mai puțin decît carta I 
speranței noastre.

U.N.E.S.C.O., la rîndul său, va depune toate 
eforturile.

Lucrările sesiunii 0,1. R.T
înche-La 7 decembrie și-au 

iat lucrările a XX-a sesiune or
dinară a Adunării Generale 
a Organizației internaționale a 
radiodifuziunii și televiziunii 
(O.I.R.T.), sesiunea a VUI-a a 
Consiliului de Administrație al 
(O.I.R.T.), sesiunea a VlII-a a 
Comisiei de programe de radio
difuziune a O.I.R.T. Au partici
pat reprezentanți ai Radiodifu
ziunii și televiziunii dintr-o serie 
de țări, printre care și R blica 
Socialistă România .

Participanții la Adunarea Ge
nerală au examinat problemele 
colaborării între membrii O.I.R.T. 
în domeniul radiodifuziunii și te
leviziunii. Ei au hotărît să de
pună eforturi pentru a stabili le
gături fructuoase cu organiza-

țiile do radioteleviziune din ță
rile Africii, Asiei și Americii La
tine și de a coopera activ cu a- 
ceste organizații pe plan bilate
ral și multilateral.

Participanții la sesiunea a 
XX-a a O.I.R.T. au hotărît, de 
asemenea, să continue dezvolta
rea contactelor de 
proc avantajoase cu 
ropeană de radio.

Radioteleviziunea 
fost aleasă în Consiliul de admi
nistrație O.I.R.T.

Participanții la sesiune au ma
nifestat dorința de a dezvolta 
colaborarea internațională în do
meniul radioteleviziunii în spiri
tul păcii și înțelegerii între po
poare.

muncă reci- 
Uniunea eu-

română a

GORDON K. HIRA 
BAYASHI, profesor 
la Universitatea de 
sociologie din Al

berta Edmonton, 
membru al delega

ției Canadei >

Oamenii de cultură și universitățile vor primi, 
probabil, adoptarea de către Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite a Declarației privind promo
varea în rîndurile tineretului a idealurilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii între popoare 
atît ca o confirmare a scopurilor lor educative, 
cît și ca o puternică încurajare pentru a merge 
înainte.

Acum va exista posibilitatea de a canaliza ener
gia tineretului pe căi constructive, cu confirma
rea Națiunilor Unite și sprijinul statelor membre. 
Guvernului român trebuie să i se mulțumească 
pentru inițiativa sa în adoptarea cu succes a de
clarației de către Adunarea Generală a O.N.U.

Eu personal, ca profesor, salut această nouă 
declarație și voi acționa în direcția unui progres 
general al programelor existente pe această linie. 
Mai mult, eu o consider ca o încurajare în di
recția unor schimburi mai operative de tineret 
pe plan internațional, inclusiv studenți și profe
sori și colaborarea între oamenii de știință care 
ar putea chiar să ducă la proiecte comune rod
nice. Tabere voluntare de lucru și seminarii in
ternaționale ar oferi noi prilejuri pentru realiza
rea obiectivelor declarației.

Poate că universitățile și oamenii de cultură 
din Canada și România vor putea folosi unele 
din aceste posibilități. în ce mă privește, eu voi 
fi bucuros să încurajez universitatea mea să se 
angajeze în asemenea acțiuni.

Adunarea Generală a O.N.U ■ a
unanim declarația inițiată de

a Organizației Națiunilor 
____  __ . seara, prin aclamații, „De
clarația cu privire Ia promovarea în rindurile tine
retului a idealurilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere intre popoare“.

Semnificația deosebită a acestui document și im
portanța pe care o prezintă, atrăgînd atenția lumii 
contemporane asupra generației care va fi chema
tă să preia în viitorul apropiat conducerea desti
nelor omenirii, au fost subliniate încă din timpul 
discuțiilor care au avut Ioc în Comitetul pentru 
problemele sociale, umanitare și culturale (Comi
tetul nr. 3), care a aprobat textul acestei declara
ții șl l-a recomandat spre adoptare Adunării Gene 
râie. Spiritul de colaborare în care s-au desfășurat 
dezbaterile privind această problemă este atestat 
pe deplin de faptul că Adunarea Generală a adop
tat în unanimitate declarația.

Adunarea Generală 
Unite a adoptat, marți

Fi-

Deschiderea unei expoziții 
de artă românească la Coventry

In cadrul relațiilor dintre ora
șele Coventry și Galați, în sa
loanele - - - -
muzeul 
a avut

„Galeriile de artă și 
Herbert“ din Coventry, 

loc deschiderea unei ex-

Vizita
in R.S. Cehoslovacă

13 delegației de activiști
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ai P.C. R.
La 8 decembrie, delegația de 

activiști ai P.C.R., condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., a fost primită la C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia de Dra- 
homir Kolder, membru al Pre
zidiului C.C., secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. A avut 
loc o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovără
șească. A fost de față Gh. Ni- 
țescu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în R. S. Ce
hoslovacă.

poziții de artă populară româ
nească de picturi și desene ale 
artiștilor amatori din Galați.

Cu acest prilej, lordul primar 
al orașului, W. Parfitt, a apreciat 
arta populară românească, tradi
ția folclorică și culturală din țara 
noastră. El a împărtășit, tot
odată, impresii din cursul unei 
vizite făcute în România, men- 
ționînd intensa muncă de con
strucție și de dezvoltare a ora
șului Galați ca centru industrial. 
El a subliniat în această direc
ție existența unui paralelism cu 
orașul britanic Coventry. Lor
dul primar a arătat, de aseme
nea, că strîngerea legăturilor 
dintre orașele înfrățite, constituie 
un fapt pozitiv și contribuie la 
o mai bună cunoaștere reciprocă 
și apropiere între oameni.

A mai luat cuvântul, ambasa
dorul Republicii Socialist^ Ro
mânia la Londra, Al. Lăzărea- 
nu, care a subliniat importanța 
schimburilor culturale și de vi
zite între cele două orașe.

La deschiderea expoziției
participat consilieri municipali 
ai orașului Coventry, personali
tăți ale vieții culturale și sociale, 
ziariști, un numeros public. Ex
poziția, care . se bucură de mult 
succes va rămâne deschisă timp 
de două luni.

Proiectul sovietic de mesaj comun
al copreședinților conferinței

pentru Indochina

au

treide presă V.N.A. anunță că

au 
și

Ambasada Angliei de la Moscova, 
proiectul sovietic de mesaj comun

a fost 
al co- 
pentru 

Marii

• LA 8 DECEMBRIE a sosit Ia Tokio o delega
ție comercială guvernamentală sovietică, care va 
duce tratative privind încheierea noului acord co
mercial sovieto-japonez pe perioada 1966—1970.

• LA 8 DECEMBRIE, Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit la 
Kremlin delegația economică comercială guverna
mentală a Republicii Ghana condusă de Kwesi Amo- 
ako Atta, ministrul de finanțe, care a sosit la Mos
cova în urmă cu o săptămînă.

A avut loc o convorbire prietenească.
In aceeași zi, delegația a făcut o vizită la Minis

terul Comerțului Exterior al U.R.S.S. Părțile 
discutat unele aspecte ale relațiilor economice 
comerciale sovieto-ghaneze.

Textul documentului a fost 
prezentat Adunării de către ra
portorul Comitetului nr. 3, dele
gatul canadian John McDonald. 
Făcînd istoricul discutării aces
tei probleme în O.N.U., el a 
subliniat însemnătatea inițiativei 
României pentru promovarea 
idealului de cooperare și înțele
gere internațională. Luînd cu- 
vîntul în numele delegației Re
publicii Socialiste România, Mia

Groza a spus : „Prezentând cu 
cinci ani în urmă această iniția
tivă, România a pornit de la im
portanța pe care o are pentru 
pacea lumii îndreptarea efortu
rilor tineretului către idealurile 
nobile ale asigurării unei con
viețuiri pașnice internaționale, 
bazate pe încredere și respect 
reciproc. Principiile care au stat 
la baza acestei propuneri au 
atras interesul și înțelegerea unui

număr crescînd de delegații, 
nalizată în documentul solemn 
pe care l-am adoptat astăzi, de
clarația cu privire la promova
rea în rândurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare 
sintetizează, de fapt, efortul în
delungat depus de numeroase 
state, organisme ale O.N.U. și 
organizații de tineret din toată 
lumea.

Prin adoptarea acestei decla
rații, Organizația Națiunilor 
Unite se adresează pentru pri
ma oară în mod solemn și direct 
tinerei generații cu apelul ca 
aceasta să-și călăuzească energia 
spre țelurile înalte ale asigurării 
păcii și securității internaționale, 
pe baza principiilor indestructi
bile ale respectului reciproc 
înțelegerii între popoare.

Delegația română acordă 
mare importanță principiilor 
scrise în declarație și care 
apel la umanism, demnitate 
egalitate, progres economic 
social, asigurarea relațiilor prie
tenești între națiuni, bazate pe 
respectul față de egalitatea su
verană a statelor“.
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adoptat 
România

„Felul în care s-au desfășurat 
lucrările pe. care le încheiem în 
mod fructuos astăzi — a decla
rat Mia Groza — precum și re
zultatul la care am ajuns pot fi 
considerate, după părerea noas
tră, un frumos omagiu 
O.N.U. cu prilejul celor 20 de 
ani de existență a sa“.

Luînd cuvântul, reprezentan
tul Marii Britanii, J. Taylor, - 
exprimat . i 
sale în legătură

adus

subliniat, la rîndul său, că modul 
în care a fost adoptată declara
ția demonstrează că există pre
misele pentru punerea în prac
tică a principiilor ei. Apreciind 
importanța deosebită a acestui 
document și subliniind că el co
respunde năzuințelor tuturor po
poarelor lumii, reprezentanta 
Greciei, A. Mantzoulinos, a adre
sat felicitări delegației României 
pentru inițiativa de a propune 
adoptarea unei asemenea decla
rații, precum și celorlalte dele
gații coautoare ale acestui docu
ment.

Zborul
navei cosmice 

„Gemini-7"
Specialiștii de la Administra

ția națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) sînt de pă
rere că există posibilitatea de a 
realiza la începutul săptămînii 
viitoare proiectata întîlnire în 
spațiu a navelor cosmice ameri
cane „Gemini-6“ și „Gemini- 
7“. Se știe că în urma descope
ririi unei defecțiuni tehnice la 
calculatorul electronic al navei 
„Gemini-6“ se hotărise amîna- 
rea lansării ei prevăzută pen
tru duminică sau luni. înlătura
rea într-un timp scurt a acestei 
defecțiuni va permite, potrivit 
părerii specialiștilor americani, 
ca lansarea navei să aibă loc la 
data prevăzută inițial de 
N.A.S.A. „Gemini-6“ va fi pilo
tată de cosmonauții Schirra și 
Stafford.

între timp, Borman și Lovell 
aflați la bordul navei cosmice 
„Gemini-7“ își continuă zborul 
în spațiu. La bordul navei totul 
decurge normal. Cei doi cosmo- 
nauți au însă unele mici neplă
ceri provocate de imobilitate și 
de faptul că de patra zile se află

*1 într-o atmosferă de oxigen pur.

La 
remis 
președinților conferinței de la Geneva 
Indochina, spre a fi transmis guvernului 
Britanii. Copreședinții conferinței de la Geneva 
din 1954 pentru Indochina, se spune în proiectul 
de mesaj, constată cu profundă îngrijorare că 
S.U.A. continuă agresiunea împotriva Vietnamu
lui și își sporesc forțele armate în vederea ex
tinderii continue a războiului împotriva poporului 
vietnamez.

„Copreședinții — menționează proiectul de 
mesaj — condamnînd cu hotărire agresiunea 
S.U.A. împotriva Vietnamului, își exprimă con
vingerea că toate guvernele statelor partici
pante la conferința de la Geneva pentru Indo
china și guvernele țărilor reprezentate în Comisia 
internațională de supraveghere și control în Viet
nam vor cere S.U.A. să respecte cu rigurozitate 
acordurile de la Geneva încheiate în 1954 și să 
înceteze războiul piratereso împotriva poporului 
vietnamez".

• AGENȚIA
nave de război americano-saigoneze au pătruns in 
cursul nopții în apele teritoriale ale R. D. 'Vietnam, 
în largul coastei provinciei Ha Tinh. Unitățile ma
rinei, Împreună cu tortele terestre regionale au 
interceptat navele dușmane, Înainte ca acestea să 
poată acționa. Deschizlnd focul asupra lor, unită
țile marinei au izgonit navele, provoclnd un in
cendiu la bordul uneia din ele și avariind grav o a 
doua navă.

încheierea lucrărilor Adunării

Populare a R. P. Bulgaria
După cum anunță 

agenția B.T.A. la So
fia s-a încheiat cea 
de-a Xl-a sesiune a 
Adunării Populare, 
care a adoptat în una
nimitate legea privind 
planul de stat al eco
nomiei naționale și 
legea privind bugetul 
de stat pe anul 1966.

Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele 
Consiliului de! 'Miniș
tri a rostit la sesiune 
o cuvîntare în care a 
analizat politica inter
nă și externă a țării. 
El s-a oprit asupra 
creșterii venitului na
țional, dezvoltării cu 
precădere a bazei e- 
nergetice și de mate
rii prime a țării, pre
cum și asupra ramuri
lor hotărîtoare ale 
economiei naționale — 
construcțiile de ma-

șini, industria dumi
că, agricultura, tran
sportul, bazele de de
pozitare și de refrige
rare.

în legătură cu po
litica externă pe care 
o duce Bulgaria în ul
timii ani, Jivkov a 
amintit relațiile fră
țești din ce în ce mai 
puternice, cu țările so
cialiste, legăturile care 
se dezvoltă cu statele 
independente din Asia 
și Africa, contactele 
deosebit de utile care 
au avut loc recent cu 
conducătorii R.A.U. și 
Etiopiei, relațiile eco
nomice și culturale 
care se dezvoltă cu 
țările capitaliste, co
laborarea internațio
nală și înțelegerea re
ciprocă din ce în ce 
mai puternică din 
Balcani.

• j ■ ■■, t

• CITIND presa cipriotă greacă apărută miercuri 
Ia Nicosia, agenția Reuter anunță că trupele guver
namentale cipriote și ciprioți turci înarmați gata 
de luptă în portul Famagusta au căzut de acord să 
se retragă de pe pozițiile lor.

După cum se știe, cele două părți se află în stare 
de alarmă de luna trecută în urma unor incidente 
produse la Famagusta și soldate cu un mort și 11 
răniți. Potrivit unor surse bine informate condițiile 
acordului de retragere vor fi probabil incluse în 
raportul pe care secretarul general al O.N.U., U 
Thant, urmează să-1 expună în fața Consiliului de 
Securitate, care se va întruni săptămîna viitoare 
pentru a dezbate prelungirea mandatului de stațio
nare a forțelor O.N.U. în Cipru.

• ÎNȚR-UN comunicat al Frontului de Eliberare 
din Mozambic (Frelimo) dat publicității la Dar-Es- 
Salaam, se arată că patrioții mozambicani au scos 
din luptă 52 de soldați portughezi și au doborît un 
avion inamic. In perioada între 10 și 16 noiembrie, 
arată comunicatul, forțele patriotice au ucis 32 
de soldați ai trupelor colonialiste, în sectorul Cia, 
iar în provincia Cabo-Delgado alți 10 militari por
tughezi.

» >|A OPERA Scala din Milano a avut Ioc marți 
deschiderea festivă a stagiunii 1965—1966, cu opera 
,,Forța destinului" de Giuseppe Verdi. Această o- 
peră, a cărei premieră mondială a avut Ioc la 
Teatrul Imperial din Petersburg în anul 1862, este 
considerată una dintre cele mai mari lucrări de 
operă ca renume și popularitate.
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