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MICROENCICLOPEDIE

ACTUALITATEA

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

TINERI PE ȘANTIERELE VIITOARELOR PODGORII

NATURA SE PLEACĂ 
ÎN FATA

CUTEZANȚEI
la 

Bl- 
Cea

un 
de 
cu

Duminică lfl octombrie, 
cooperativa agricolă din 
leni, Comitetul regional 
lăți al U.T.C. a organizat 
interesant si util schimb 
experiență în legătură
munca depusă de organizațiile 
U.T.C. din regiune pentru mo
bilizarea tineretului la acțiu
nea de terasa re a dealurilor 
erodate și slab productive și 
plantarea lor cu vită de vie. 
Au participat tineri din coo
perativele agricole de produc
ție ale raioanelor Bujor, Ga-

lat! șl Tecuci, secretari ai or
ganizațiilor U.T.C., activiști, 
specialiști de la consiliile a- 
gricole și de la Direcția re
gională de îmbunătățiri fun
ciare și organizare a teritoriu
lui.

O țcoalâ
1958, primăvara. Tinerii își 

întăreau semnătura de pe ce
rerea de intrare în cooperati
va agricolă de producție prin 
muncă, participînd la mari

acțiuni patriotice menite să 
apropie ziua belșugului, să 
realizeze visurile, nădejdile pe 
care șl le puseseră la intrarea 
în marea familie cooperatistă. 
In această atmosferă de avînt 
general, în raionul Bujor, la 
îndemnul comitetului raional 
de partid s-a trecut la orga
nizarea acțiunilor care aveau 
să schimbe radical înfățișarea

ION ȘEBBU
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Angajamente anuale 
îndeplinite

DEVA. — Cu cele 
H tM tone de căr
bune eoeaiflcabfl 
extras de la începu
tul anului peste 
prevederile de plan, 
colectivul minei Lo
pe ni fi-a îndeplinit 
angajamentele lua
te în întrecerea so
cialistă pentrs în
tregul an. Extinde
rea sistemului de 
exploatare a iteă-

mintelsr In abataje 
eu front lung de 
lucru, in care ope
rațiile de tăiere si 
încărcare a cărbu
nelui sint complet 
meeauixate. a per
mis minerilor să 
re aii iese anul aces
ta • productivitate 
medie pe post mal 
mare cu < la sută 
de cit era pianlfieat. 
In aceiași timp s-au

redus cheltuielile 
de producție pe 
tona de cărbune 
extras, fapt care se 
ctmcretfcreaiă In ob
ținerea unei econo
mii suplimentare io 
valoare de peste 
1254BM lei.

Si minerii de la 
Teliuc și Ghețar 
și-au îndeplinit an
gajamentele anuale.

(Agerpres)

PLENARA 
CONSILIULUI

U. A. X R.
In ziua de 20 octombrie 

39M s-au desfășurat lucrările 
Plenarei Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
Republica Socialistă România, 
la care au participat membrii 
Consiliului U.A.S.R. fi ai Co
misiei de cenzori.

La plenară au luat parte 
tovarășii Petre Lupu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Ion 
Teareanu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Petre Enache, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului Central al U.T.C., prof, 
dr. docent Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămin- 
tului.

De asemenea, au participat, 
ca invitați, activiști ai C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Invățămîntu- 
Ini și Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai U.C.F.S., ai Comite
tului de radiodifuziune și tele
viziune, activiști ai C.C. al 
U.T.C. șl Comitetului Execu
tiv al U.A.S.R., redactori ai 
publicațiilor pentru tineret, 
precum și alte cadre din cen
trele universitare șl din marile 
instituții de lnvățămlnt supe
rior.

Pe baza raportului prezen
tat de tovarășul Mircea An
geleses. președintele Consiliu

lui U.A.S.R., plenara a dezbă
tut activitatea desfășurată de 
asociațiile studenților in anul 
universitar precedent șl a sta
bilit măsuri pentru îmbunătă
țirea activității acestora.

In încheierea dezbaterilor 
au luat cuvîntul tovarășii 
Petre Lupu și Jean Livescu.

Plenara a hotărît convoca
rea celei de-a Vl-a Conferințe 
pe țară a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Republica So
cialistă România In primele 
zile ale vacanței de iarnă a 
studenților, cu următoarea or
dine de zi :

1. Raportul Consiliului 
U.A.S.R. cu privire la activi
tatea desfășurată în perioada 
dintre conferința a V-a și con
ferința a Vl-a a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din Repu
blica Socialistă România și 
sarcinile de viitor ale asocia
țiilor studenților. Raportor — 
Mircea Angelescu, președin
tele Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din Repu
blica Socialistă România.

2. Raportul Comisiei de cen
zori. Raportor — Hie Simon, 
președintele Comisiei de cen
zori.

3. Aprobarea modificărilor 
Ia Statutul Asociațiilor Stu
denților din Republica Socia
listă România.

4. Alegerea noului Con
siliu al U.A.S.R. și a Comisiei 
de cenzori.

CITIȚI ÎN PAG.

RELATĂRI DESPRE
LUCRĂRILE PLENAREI

SE EXTINDE
PLAJA IE LA
EFORIE-SUD
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COORDONATELE
DISCIPLINEI

„Enigma44
pasului

La G.A.5. Mihdlleștl, regiunea București, un răspuns prompt Id 
imperativul zilei i „urgentați lnsdmîntârfle"

Foto: AGERPRES (Agerpresl

Dtrlâu Luminița elevă In 
clasa a DC-a E a liceu îl 

nr. X București

TELEGRAMĂ

„Trebuie să ținem seama de faptul că elevii din toate 
școlile, avînd ca sarcină principală îndeplinirea obliga
țiilor școlare, sînt îndreptățiți totodată să ceară ca or
ganizația noastră să se ocupe mai activ și de asigurarea 
unui conținut tineresc, interesant, plăcut întregii lor 
vieți de adolescenți". (Din Raportul Comitetului Central 
al U.T.C. la Congresul al VTII-lea al U.T.C.).

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist RomAn
Tovarășului CH1VV STOICA, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC. 
președintele Marii Adunări Naționala 

a Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Scumpi tovarăși.
în numele populației Republicii Democrate Germane șl 

numele nostru vă mulțumim dv. și poporului român pentru feli
citările cordiale pe care ni le-ați transmis cu ocazia celei de-a 
17-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane.

împărtășim convingerea dv. că relațiile frățești și co
laborarea între Republica Democrată Germană si Republica 
Socialistă România se vor dezvolta continuu pe baza încercată 
a rnarxlsm-leninismulul șl a internaționalismului socialist și vă 
urăm din inimă, dv. și poporului român, noi succese în construc
ția socialismului.

!n

banu, secretarul 
comitetului U.T.C. 
de Ia Uzina de 
țevi din Roman, 
devin martorul o- 
cular al unei 
dispute aprinse. 
Maistrul Ion Ignat 
reproșează tlnăru- 
lui Ion Prisficaru 
că execută neco
respunzător lucră
rile încredințate 
lui. Iar acesta sus
ține că maistrul 
nu vrea să-1 ca
lifice.

— Ml-am pier
dut încrederea In 
eL Nu pot să-l în
credințez nimic se
rios să execute, ni 
se adresează mais
trul Ion Ignat.

Aflăm că Ton 
Priaăcaru nu par
ticipă la cursurile 
de calificare, că 
deși lucrează de 7 
ani în uzină nu 
cunoaște normele 
tehnologice.

Ion Prisăcaru 
este utectst dar de 
7 luni nu a parti
cipat la vreo adu
nare generală. Cu 
alte cuvinte este 
lăsat în apele lui. 
Nimeni din partea 
organizației U.T.C. 
nu l-a convocat la 
adunările generale 
ținute, nu l-a în
trebat cînd are de 
gtnd să-și însu
șească problemele 
ridicate de pro
cesul tehnologic, 
cînd are de gînd 
să se califice. Mă

cunoscut 
tineri ca- 

care au 
de la dls- 

tehnolo- 
Este cazul 

Mîrza,

varășul Vasile Cio- 
banu, secretarul 
comitetului U.T.C.

— Probabil nu 
a putut fi găsit... 
(!?)

*..Am 
cîțiva 
li ficați 
abateri 
ciplina 
gică.
Iul Petre 
Dragoș Enășescu, 
Virgil Galan.

Petre 
crează 
prăjini 
Nefiind 
„scos" 
mal larg de la o 
prăjină de sondă. 
11 întrebăm pe 
maistrul Vasile 
Staicu dacă Mîrza 
a venit să-i comu
nice 
care 
cum

Mîrza lu- 
la secția 
de foraj, 
atent, a 

un capăt

WALTER ULBRICHT 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist 

Unit din Germania 
președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Democrate Germane

WILLI STOPH 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Democrate Germane

Prof. dr. JOHANNES 
DIECKMANN 

președintele Camerei 
Populare a Republicii 

Democrate Germane

Prof. dr. ERICH 
CORRENS 

președintele Consiliului 
Național al Frontului 
Național al Germaniei 

Democrate

CITIȚI ANCHETA NOASTRĂ ÎN PAGINA

AUTORUL PLANULUI DE ACTIVITĂȚI

COLECTIVUL

ION CHIRIC

(Continuare tn 
pag. a V-aJ

Da la bordul avionului, In dnrm spre India, președin
tele IOSIP BROZ TITO a adresat tovarășilor NICOLAE 
CEAUSESCU, secretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, și CHIVU STOICA, președintele Const’/-’-: 
de Stat al Republicii Socialiste România. următoarea telegraf :

„Zburtod peste teiltorlul țării dumneavoastră, adresei po
porului român prieten si dumneavoastră personal cele mai cor
diale salutări și cele mai bune urări pentru progresul și pros
peritatea conțimiA, multilateral*, a Republicii Socialiste Ro
mânia".

TELEGRAMĂ

BUCURIA BUNICILOR
F. Brun«o-FoxCu omoție și mulțumire 

fi-or fi mingtiat mustața, la 
aflarea vestei că H s-a majo
rat simțitor pensia. Aferim 
sport Menit nu numai să-i 
degajeze, cum era uneori ca
zul, de asistenta materială a 
copiilor, ci să le asipure o 
„rentă" copioasă, din care să 
profite, cum scrie la cartea 
bunicilor, și ne saț uri le nepoți-» 
lor și patriarhalele lor ta
bieturi.

Cîți bunici (prefer, din 
cochetărie și fervoare fami
lială. această etichetă celei 
de„ bătrini) numără orașele 
și satele țării ? Multi, dacă ne 
raportăm la statistica privi
toare numai la București, 
adică la cei 147.000 de pensio
nari, pe care îmi place să pre

supun că fac parte. In majo
ritatea lor, din onorabila con
frerie a bunicilor. Dar nu tot
deauna între acești doi ter
meni exista identitate, luînd 
In considerare faptul că, In 
1939, bunăoară, din 940 000 de 
cotizanți la Casa Asigurărilor 
Sociale, numai 9856 beneficiau 
de pensie. Bunici fără pensie. 
Tot așa de săraci lipiți pămîn- 
tului, după o viață de muncă 
și vlăguială ca în ucenicie, 
dar, sărmanii, fără vigoarea, 
optimismul și nădejdile tinere
ții mizate pe un viitor cit de 
cit făgăduitor de pîine și 
adăpost. Această dramatică 
restriște a bătrineții, a evo-

cat-o impresionant la dezbate
rile Plenarei C.C. a P.C.R. 
tovarășul Constantin Doncea : 
„în vechiul regim, oamenii 
muncii gîndeau așa: de-ar 
veni o vreme cînd să fie 
plinea asigurată. Da, măcar 
plinea. Oamenii flămînzeau, 
și flămînzeau nu numai bătrî- 
nii. dar și nepoții".

Ce a însemnat acea cumpli
tă epocă în care pînă și topo
nimia străzilor purta pecetea 
hămeselii. își amintesc buni
cii. Din nomenclatura de pe 
vremuri, îmi apare în memo
rie numele unei ulițe din car
tierul Grivifei; Flămînda. Așa 
se chema vinișoara aia vâri-

coasă, situată, mi se pare, la 
intersecția Crîngașilor cu Giu- 
leștiL Trebuie că numele 
acesta să fi operat corosiv 
asupra sistemului receptiv al 
reporterului, chiar la primul 
contact vizual cu tăblița ce-l 
divulga — cred că prin *27 — 
din moment ce a sfidat timpul.

De această uliță atît de sem
nificativ etichetată, generația 
tinără, de astăzi, de o virstă cu 
clădirile înalte, cu neonul, cu 
scuarurtle, cu magazinele ele
gante, cu așezămintele cultu
rale care au transformat și au 
modernizat din temelie ve
tustul cartier dl ceferiștilor, 
— nu știe de cit din povesti
rile bunicilor.

(Continuare tn pag, a V-a)

abaterea pe 
a făcut-o. așa 
e normal.
Nu, nu a avut

acest curaj. Mai 
mult încă : a luat 
un ciocan și a 
lovit suprafața ex
terioară a țevii 
crezînd ca un naiv 
că-i va micșora 
diametru] și va 
reuși astfel să ne 
ducă în eroare. A 
căzut dintr-o gre
șeală în alta.

Această nesln- 
cerltateîn relațiile 
de producție vicia-

Prietenie...
Polo: S. IONESCU,



Să ridicăm munca asociațiilor studenților
la nivelul înaltelor îndatoriri și exigențe

ale pregătirii viitorilor specialiști
Studenții patriei noastre, 

care au pășit de cîteva zile 
treptele unui nou an de stu
diu, păstrează vie în inimi 
emoția momentelor sărbăto
rești petrecute la deschiderea 
cursurilor universitare marca
tă de prezența conducătorilor 
de partid și de stat în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 'C.C. al 
P.C.R.

Participarea înalților oaspeți 
la festivitățile prilejuite de 
deschiderea noului an uni
versitar constituie Încă o măr
turie a grijii deosebite a parti
dului și guvernului față de 
continua dezvoltare a învăță- 
mintului superior, a încrederii 
și dragostei cu care este în
conjurată studențimea, un nou 
îndemn în vederea sporirii 
eforturilor tineretului uni
versitar spre a fi la înălțimea 
exigențelor pe care economia 
și cultura socialistă le pun în 
fața viitoarelor cadre de spe
cialiști.

Cei peste 136 000 de studenți, 
care au intrat pe porțile uni
versităților și institutelor în- 
cepînd o nouă etapă de muncă, 
au găsit pregătite pretutindeni 
condiții maj bune de viață și 
de învățătură. Au fost adop
tate noi măsuri menite să con
tribuie la perfecționarea în 
continuare a conținutului și 
organizării învățămîntului su
perior. Festivalurile și concursurile 

formațiilor artistice desfășu
rate în acest an In toate cen
trele universitare au antrenat 
aproximativ 8 000 de partici
pant!. S-au remarcat In mod 
deosebit festivalurile organi
zate la Cluj și București, 
ample manifestări artistice 
care au cuprins, pe lingă con
cursul tradițional, spectacole 
ale studenților institutelor de 
artă și ale formațiilor repre- 

__ ___________  KM***'*- ..**•. jantatrvr ale centrelor uni- 
fața școlii superioare; a ^rrattare, concursuri dexrea-
cluziilor desprinse din lucră
rile recentei Plenare a C.C. al 
U.T.C. In acest scfcp, se con
sideră necesar să se sublinieze 
în primul rînd principalele în
vățăminte ale activității des
fășurate de asociațiile studen
ților în anul precedent

Tn continuare a fost reliefată 
preocuparea asociațiilor stu
denților pentru deschiderea 
anului universitar.

Avînd loc în prima lună a 
anului universitar 1966—1967, 
Plenara este chemată să 
stabilească sarcinile ce re
vin asociațiilor studenților In 
lumina obiectivelor de mare 
răspundere pușe țje partid.. io.

Plenara a apreciat ei 
anul universitar 1965—1966 
sociațiile studenților, cu spri
jinul organizațiilor IJ.T.C. și 

?i 
au

la

■ub conducerea organelor 
organizațiilor de partid, 
desfășurat o activitate multi
laterală, obtinînd progrese 
Intr-o serie de domenii ale 
muncii lor.

Atenția asociațiilor studen
ților s-a concentrat în primul 
rînd spre sprijinirea conduce
rilor institutelor în buna 
desfășurare a procesului de 
învățămînt și antrenarea stu
denților la o temeinică pregă
tire profesională spre întă
rirea continuă a disciplinei 
universitare, stimularea inte
resului și pasiunii pentru acti
vitatea științifică. Pe această 
linie, folosind experiența acu
mulată, asociațiile au inițiat 
dezbateri asupra modului în 
care studenții își îndeplinesc 
obligațiile profesionale, au 
făcut numeroase propuneri cu 
privire la îmbunătățirea ora
relor, a planificării examene
lor, a organizării și desfășu
rării practicii în producție.

Activitatea tradițională a

SĂ SPORIM PREOCUPAREA 

ASOCIA ȚIILOR PENTRU MO

BILIZAREA STUDENȚILOR LA 

ÎNDEPLINIREA PRINCIPALEI 

LOR ÎNDA TORIRISOCIALE- 

INVĂȚĂTURA

în ansamblul el, studenți
mea este caracterizată prin 
devotament și dragoste față 
de patrie și popor, prin atașa
ment profund față de poli
tica Partidului Comunist Ro
mân, prin hărnicie și străda
nie pentru însușirea unor cu
noștințe de specialitate te
meinice și a unui larg orizont 
cultural. Marea majoritate a 
studenților, conștienți de me
nirea ce le revine pe băncile 
facultății, învață cu seriozi
tate și pasiune, se străduiesc 
să justifice din plin încrede
rea și solicitudinea cu care 
sînt înconjurați de întregul 
nostru popor. Creșterea pro
centului de studenți integra-

științifice a cucercurilor 
noscut în anul universitar tre
cut noi realizări pe linia îm
bogățirii conținutului și for
melor de muncă, cei aproape 
13 000 de membri cuprinși In 
775 cercuri luind In studiu 
peste 9 000 teme.

Activitatea cultural-artisticfl 
desfășurată de asociații s-a 
îmbogățit in anul trecut, a 
răspuns în mal mare măsură 
la dorințele studenților de a 
cunoaște trecutul de luptă al 
poporului pentru eliberarea 
națională șl socială, realizările 
obținute In anii socialismului, 
la propagarea valorilor artei 
șt culturii românești șl uni
versale, a contribuit la dez
voltarea in rîndul tineretului 
universitar a trăsăturilor po
litice și morale înaintate.

Asociațiile studenților, cu 
sprijinul organizațiilor U.T.C.. 
s-au preocupat de Îmbunătă
țirea activității caselor de 
cultură, au sprijinit conduce
rile institutelor pentru orga
nizarea și desfășurarea acti
vității la cluburile culturale 
create in acest an.

plenară au 
de inițiati- 
Consiliilor

Tn acest sens, In 
fost citate o seamă 
ve valoroase ale 
A.S. și U.A.S. din I.S.E. Bucu
rești, Universitatea Timișoara, 
I.M.F, și Universitate* Cluj.

țle literară și muzicali, expo
ziții de artă plastică și foto
grafii. Ultima ediție a Festiva
lului artistic studențesc pe 
țară închinat celei de a 45-a 
aniversări a Partidului Comu
nist Român a demonstrat ri
dicarea continuă a nivelului 
migrării artistice sîidenUgtL

Tn anul universitar prece
dent turismul a cunoscut o 
dezvoltare continuă antrenind 
în excursii la sfîrșit de tan- 
tămînă cea. 40 000 de studenți 
iar alți 6 000 au petrecut o 
parte a vacanței în excursii In 
circuit, pe munte. In Delta 
Dunării și pe Dunăre.

Activitatea sportivă a cu
noscut îmbunătățiri substan
țiale prin înființarea celor 37 
cluburi sportive în Institutele 
de învățămînt superior. La 
toate etapele campionatelor 
universitare au fost cuprinși 
cca. 6 000 studenți din care 
2 000 au luat parte la faza pe 
țară.

Tn vacanțele anului uni
versitar trecut s-au organizat 
tabere de 
număr de 
alți 3 300 
stațiuni 
pentru tratament.

Bilanțul activității asocia
țiilor studenților In anul 
universitar 1965—1066 eviden
țiază prezența lor activă in via
ța universitară, contribuția lor 
la formarea ți educarea viitori
lor intelectuali ai țării noastre.

odihnă pentru un 
17 000 studenți 
au fost trimiți In 

b a 1 neo-c lima teri c •

liști care au obținut medii 
peste 7 după primele două se
siuni de examene, de la 84 la 
suta în 1965 la 90 la sută In 
1966, este o mărturie eloc
ventă a acestui fapt Un nou 
detașament de circa 17 «00 de 
specialiști și-a început activi
tatea în producție, unde, desi
gur că se vor încadra cu elan 
și pasiune, ca și precedentele 
generații de absolvenți, că vor 
munci din ce în ce mai bine, 
confirmînd valoarea școlii noa
stre superioare.

Analizînd recent activita
tea organizațiilor U.T.C. în 
rîndurile elevilor și studenți
lor, Plenara C. C. al U.T.C. a 
apreciat pe bună dreptate că, 

deși s-au obținut rezultate 
pozitive, bilanțul anului uni
versitar trecut, în ansamblul 
său, nu marchează acel pro
gres pe care condițiile și per
fecționarea continuă a învăță- 
mintului nostru superior, efor
turile' corpului didactic gi ce
rințele față de viitorii specia
liști l-ar justifica din plin.

Consecințele acestei situații 
sînt ilustrate elocvent atit de 
rezultatele calitativ slabe ob
ținute în sesiunea din toamni 
cit și de faptul efi numărul 
repetenților și exmatricula ț!~ 
lor pe întreaga țară se men
ține la nivelul celui de anul 
trecut

Principala cauză a rezulta
telor slabe la învățătură o 
constituie faptul că un număr 
inefl destul de mare de stu- 
denți manifestă o atitudine 
înapoiată față de munci, nu 
se străduiesc si-și însușească 
cu temeinicie cunoștințele pro
fesionale și In acest fel nu-$i 
îndeplinesc îndatorirea cea 
mai de seamă pentru care se 
află pe băncile facultății

Așa cum este și firesc, exi
stența acestor fenomene nega
tive este indisolubil legată de 
lipsurile ce se manifestă in 
activitatea unor asociații, care 
în anul universitar trecut s-au 
preocupat în insuficientă mă
sură de antrenarea tuturor 
studenților la învățătură. 
Unele asociații sînt preocu
pate în prea mică măsură, ca 
prin mijloacele lor specifice 
de influențare obștească să 
promoveze larg în rîndurile 
studenților atitudinea înain
tată față de muncă, pasiunea 
pentru însușirea științei fi 
culturii. să dezvolte 'a stu
dent! conștiința că temeinica 
pregătire pentru muncă și 
viață este principala lor înda
torire patriotică Smt institute 
și facultăți unde după desfiin
țarea nTi Jfflilaift și con
cursurilor p^fesftâna.’* aso
ciațiile și-au resirir-s preocu
parea pentru mobil zarea Stu
denților la învățătură^ A 
slăbit inițiativa unor cors 
și a comiiiet prof-s^oraC*. care 
astea ««f r cer rec&-

trv. rt •KH. liiStfi rrzp». 
U cunoMă te pertsa-*ertâ 
modul cum yrudenfii isi înde
plinesc ob'irațrle universitare 
și. împreună cu argat za* 'e 
U.T.C- să ia măriri operative 
In funcție de -evoa’»e rooerete 
ale muncii edaca^ee din co- 
lecVv^e -esDer*--

Mllttiod la ^erwaneatf pefl- 
tn realtnrea ■arrăailar trasa
te de partid, prta întreaga 
activitate va trrboi la omI 
an aalversitar ea aooeia- 
tiile studenților ai ajnta «rea
la sajariaară la boon te«*i- 
ș ura re a proces ol ol Instroetlv- 
edoeotiv. să liervelt» râapaa- 
derea stuteotiloe tați te !a- 
vătătaHL ad aelieaeae eon Bre
ve ut pentru rea perii-ea nor
melor vieții ■ ui» erai tare

Aooe lat iile trebuie să deter
mine pe fiecare student să ii 
rănind aepăaătar față de cei 
ee mani fenta desinteres ia pre
gătirea profesională. față de 
cel eare ahaealeaxă oemollvM-

Prin ei polul mijloe prin «era 
oanciatiHc ■ladealilar ea arpa 
nizații sbțtești profesjena- 
le. trebuie să contribuie la 
ridicarea ■ive’uluî pregătirii 
este determin ar ca pe Ier. ta 
timp tti ea toată Mărirea a 

Pen'ru studenții anului I al Facultății de geologie—geografie 
din București, topografia a devenit deja o pasiune

unei reacții față de orice sus
tragere de li îndeplinirea «- 
bligațiilor universitare. Ade
vărata colegialitate înseamnă 
atitudine plină de grijă și căl
dură, dar și de exigență față 
de tovarășul de grupă sau an, 
Înseamnă ne tolera rea manifes
tărilor negative, criticarea lor 
deschisă, constructivă, in ca
drul organizațiilor U.T.C- și a- 
sociațiet

Studenții fruntași la învăță
tură, care muncesc cu pasiune 
și-și îndeplinesc In mod exem
plar obligațiile universitare, 
să fie apreciați și onorați, așa 
cum in toate colectivele de 
oameni ai muncii din țara 
noastră cei ce se află in frun
tea lupte; pentru îndeplinirea 
și depășire* sarcinilor de pro
ducție constituie mîndria și 
onoarea tuturor. Intr-un ase
menea climat de muncă, acel 
care se sustrage obLgatrior 
universitare — leneșul chiu
langiul — se va simți 
își va da seama că atitudinea 
sa este incompatibilă cu cali
tatea și demnitatea de student 
al României socialiste.

Viața a arătat cu prisosință 
că munca in asalt. în preajma 
examenelor, duce în mod ine
vitabil la obținerea unor re
zultate siabe. Fiecare trebuie 
să fie convins că numai invă- 
țînd ritmic va promova cu 
succes toate examenele în 
sesiunile de iarnă și vară. a- 
vind astfel și posibilitate» de 
a folosi integral vacanța pen
tru odihnă și recreare. Temei
nica pregătire profesională a 
tineretului universitar consti
tuie criteriul eserfiaî de a- 
preciere a itirjdxxii sate în 
viață și societate. 5 
în care răspunde gri?:: deose
bite cu cane este înconjurat 
de partid si guvem

O mare însemnătate are 
pentru tot studenții 'ns-uj.rra 
discipline'or de î’-Lnțe «<:.*> 
fundamentarea îetregK 
pregădn prafesawtre, a frr- 
majiei lor mtetertua.» pe caa- 
eepția despre îume F r.sd « 
ciaaet m un ctoare — nuieru- 

f istorie Da- 
t^a e?r-e te a
ceetribai .sarea rtu-
desS^a? peetru i*»uetrea te-
mrr d a rm> wT^nȘs ei* de
9«etal;Ute f a eeusr cu ca
racter -de? c: în striata 
gâturi r_ rrob e—eW conrtr-jc- 
fier, sociailste ir. tara noastră, 
cu poi.rta Psrtldu ui C?-> 
nist Rn.-rA- astfei in-r’t tres
tia dobiadeascâ cisk.u- 
tea de a i-:e ere f ex? ca în 
med just .eg: ie f. fesemene’e 
x-ietii sec:»’’.«te. de a eunoasee 
direeri:îe de dermttare ale 
societăți ?or.temeorare de a 
deveni pmsr.« ’ ? ri cura j a: 
ideilor F neJr no. r.i- 
intate. s ire: sir; a: ori rarer
teor.i retrograde perimate, a; 
meet»’.: ti ti'.or ’nrechita.

O aten-fie specială va tretui 
dată imb-ur.ă tăLri: arxiviUîi: 
asociaților din >n«î*.ute»e si 
facultățwe care p-egătesc ca
dre pertru ne>'o/.e industriei. 
agneul tun„ t oî istrucțăilor.
transportul ui împreună cu 
conducerile facultăților gl ca
drate de spada htate. asocia- 
țffle vor trebui să analizeze 
cauzele care determină an de 
an ohtinerea la uneie diwtț?*i- 
ne a unor rer-utate

ytibrii-nd rnoâaîi- 
•utei cmrrtJsă prin rare n‘>t 
nwr.rtbui a ridicarea ntve.’u- 
Lui de pregâune a st-der.țrior.

Foto; EMU COJOCARU

Subliniind necesitatea unei 
pregătiri la nivelul cuceririlor 
științei și tehnicii contempo
rane. a cerințelor viitoarei 
profesii, referatul a dezbătut 
pe larg problemele care stau 
în fața asociațiilor studenților 
privind cuprinderea unui nu
măr mai mare de studenți în 
activitatea lor, folosirea unor 
mijloace diverse de informare 
științifică a acestora, de cu
noaștere a realizărilor noastre 
in domeniul economiei, știin
ței și culturii.

Ținînd seama de neajunsu
rile constatate în anul trecut, 
se impune îmbunătățirea ac

DISCIPLINA, COMPORTAREA 

DEMNĂ Șl CIVILIZATĂ - TRĂ

SĂTURI CARACTERISTICE ALE 

TINERETULUI NOSTRU UNI

VERSITAR

Astăzi, In toate domeniile 
activității noaitre. In uzine, 
oe șantiere, la sate și In insti
tuții respectarea riguroasă a 
disciplinei constituie o preocu- 
Mi* permanentă a colective- 
•or de muncă, ea reprezentînd 
cherăsia îndeplinirii cu succes 
a <ireiniier profesionale. în 
IsTătămlatal saperiar. ren^- 
tarea ătoeipHaei aaivenitare 
ăe către toți itadeatfi este • 
raadtște «bHgatarie a metei- 
«■ pregătiri ca afli Bai 
ca c* «te. pe Maole facaltă- 
țft. pM te ptaflă periaadft 
te !arwarv. tar dapă ahaalvi- 
rca facaltătfl var H ei iașiși 
pași ia rifaația ăe a cere a âii- 
ripUaă itrirtă la colectivele ia 
rare var mbcL

Dui păcate, și In anul uni
versitar trecut. In rindul »tu- 
cer.ți-nr au continuat să se 
manifeste numeroase cazuri de 
teoisaptină, abeențe repetate 
de ia cunuri p aero mani, lip- 
U de respect față de cadre.e 
didactice.

Nu Dutme cadre de asociație 
și studenți consideră că unor 
asemenea ixtuatii. fi-M relativ

TIMPUL LIBER - TIMP AL ÎM

BOGĂȚIRII SPIRITUALE Șl AL

RECREĂRII TINEREȘTI

I» lecietate» ■■Miră, atrib»- 
țiile firegii ale rtatentalai te 
tip a»» si»t peraevercața și 
disciplina i» stadia, ținuta și 
comportarea demnă In toate 
împrejurările, dar și optimis
mul. elaanl tiarreoc. preocupa
rea pentro problemele artei și 
lit era tarii, pentro sport și ța
rism. doriața de a se recrea 
intr-an endra plăcnU pHn de 
viață și voioșie, lata de ee. pa- 
nind in fața atadeaților. ea 
toată ba tari rea, neoeoitatea de 
a îndeplini ca conștiinciozita
te toate obligațiile impuse prin 
procesai de invățăminU de a a- 
vm o comportare și ținută 
demnă, uociațiite ou datoria 
in egală măsură să ofere tine
retului universitar, după orele 
de muneă. nonltiple posibili
tăți de-a oe recrea, de a-și 
petrece eît mat plăcut timpul 
liber, activități care să ajute 
Ia formarea unor intelectuali 
multilateral dezvoltați, care 
să Ie înnobileze și îmbogățească 
inima și cugetul. Este o reali 
tate eă. din acest punct de ve
dere, se face incă puțin, deși 
se dispune de o bogată expe
riență și de condițiile necesare.

Activitatea cultural-artistică 
desfășurată de asociații nu 
reușește să exercite în sufici
entă măsură o înriurire poziti
vă asupra atitudinii față de 
muncă și comportării studenți
lor, continuă să fie deficitară 
în ceea ce privește cuprinde
rea sistematică a masei stu
denților.

Cu toate progresele înregis
trate. activitatea majorității 
caselor de cultură și mai ales 
a cluburilor nu cuprinde de- 

tivității comisiilor profesio
nale, care vor trebui să cu
prindă un activ mai larg de 
fruntași la învățătură și acti
vitatea obștească, cadre di
dactice tinere, astfel îneît să 
poată ajuta în mai mare mă
sură consiliile A.S. și U.A.S. 
în cunoașterea operativă a 
modului în care se îndeplinesc 
obligațiile universitare, în 
găsirea celor mai bune soluții, 
forme și metode pentru mo
bilizarea studenților la învă
țătură, la respectarea disci
plinei universitare, pentru 
dezvoltarea atitudinii înain
tate față de muncă.

puține la număr, nu este cazul 
să li se acorde o prea mare a- 
tenție. Este adevărat că tine
retul nostru universitar se dis
tinge printr-un profil moral 
Înaintat, că lui îi sînt proprii 
trăsături de comportare dem
ne. manifestările negative, 
cum sînt cele amintite, avînd 
un caracter izolat. Intrucît a- 
semenee manifestări duc Ia 
încălcarea demnității noastre 
studențești iar viața * ară
ta: că tolerare» lor duce la 
persistenta și extindere» «ba
terilor. ele trebuie să fie com
bătute tn viitor cu maximă 
tărie.

Plenara a cerut asociațiilor 
ca. împreună cu organizațiile 
U.T.CM să creeze cadrul potri
vit pentru manifestarea activă 
a opiniei colectivelor de stu
denți prin organizarea unor 
discuții operative în grupe și 
ani, a unor dezbateri în cămi
ne. pe facultăți și institute, în 
care să se ia atitudine prom- 
ptă față de orice abatere și în 
care să fie evidențiați studen
ții ce se disting prin compor
tare și pregătire deosebită.

cit un număr mic de studenți 
In raport cu condițiile și cerin
țele actuale. Deși formațiile 
artistice au atins în general un 
nivel artistic mai ridicat, ele 
nu ilnt folosite permanent, pe 
măsura posibilităților existen
te. pentru educarea estetică a 
tineretului universitar. Acțiu
nile distractiv-recreative, deșî 
ar trebui să răspundă intere
sului larg manifestat de stu
denți in acest sens, se organi
zează sporadic și doar pentru 
un număr mic de studenți.

Atît referatul, cit și discuții
le au scos in evidență o 
serie de deficiențe ale ac
țiunilor cultural - artistice și 
ale muncii sportive, făcînd tot
odată unele sugestii de îmbu
nătățire a colaborării cu 
Ministerul învățământului, 
C.S.C.A. și U.CF.S.

In noul an univesitar aso
ciațiile studenților vor trebui 
să acorde o atenție deosebită 
îmbunătățirii conținutului șl 
lărgirii sferei de cuprindere a 
activităților cultural-recreati
ve organizate în timpul liber 
al studenților în așa fel incit 
în ansamblul lor să aducă o 
contribuție sporită la creșterea 
conștiinței viitorilor specia
liști, la întărirea disciplinei 
universitare, la educarea tine
retului studios în spiritul dra
gostei față de muncă, la pre
gătirea multilaterală a acestuia 
pentru viață și activitatea pro
ductivă.

Întreaga activitate organi
zată în afara orelor de studiu 
să fie subordonată principalu
lui deziderat al activității uni
versitare — pregătirea temei

nică a studenților pentru vii
toarea profesie.

Să se creeze toate condițiile 
pentru ca tineretul nostru uni
versitar să la parte la o bogată 
activitate culturală, artistică, 
sportivă, turistică, recreativă, 
care a& descrețească frunțile, să 
satisfacă setea de frumos și 
să ofere cadrul de manifestare 
a tinereții, voioșiei, cjn te ou
lui și dansului. Să se organize
ze, mal ales Ia sfîrșit de săptă< 
mină, în cluburi șl case de cul
tură manifestări cit mai bo
gate și mai atractive, stimu- 
Ilnd în acest sens inițiativa 
grupelor și anilor, preocupa
rea pentru a răspunde intere
sului și cerințelor variate ale 
studenților. Activitățfle or
ganizate în timpul liber al 
studenților trebuie să con
tribuie nemijlocit la edu
carea politică și ideologică a 
tineretului universitar, la dez
voltarea dragostei și prețuirii 
față de minunatele tradiții de 
luptă ale poporului și parti
dului nostru. In acest scop, în 
noul an universitar vor fi ex
tinse activitățile menite să 
facă cunoscute studenților po
litica partidului nostru, 
realizările economiei șl cu- 
turii socialiste, frumuseți
le și bogățiile țării, Istoria 
patriei, tradițiile de luptă ale 
poporului, ale clasei muncitoa
re și partidului comunist, via
ta și activitatea militanților pe 
tărîm social-politic și a înain
tașilor de seamă ai științei și 
culturii românești.

Asociațiile vor trebui să ur
mărească cultivarea în rindul 
studenților a respectului față 
de muncă în general și față 
de munca fizică în special, să 
dezvolte contactul acestora cu 
practica, legăturile cu tinerii 
din uzine, de pe șantiere, de 
Ia sate, ceea ce va avea fără 
îndoială o influență pozitivă 
în cunoașterea și prețuirea de 
către studenți a efortului crea
tor al oamenilor muncii pen
tru dezvoltarea continuă a ba
zei tehnice-materialc a socie
tății noastre.

In lumina hotărîrilor recen
tei Plenare a C.C. al U.T.C., 
incepind cu acest an școlar 
se va relua frumoasa tradiție a 
participării studenților la ac
țiunile de muncă patriotici.

Pe baza experienței dobîn- 
dite, turismul universitar va 
cuprinde în anul 1906—1967

ÎNTREAGA NOASTRĂ MUNCĂ

SĂ MARCHEZE 0 ETAPĂ DE

NOI REALIZĂRI

începutul noului an univer
sitar coincide în viața asocia
țiilor cu perioada de desfă
șurare a adunărilor și con
ferințelor pentru dare de 
seamă și alegeri, care trebuie 
să constituie, prin analiza 
muncii desfășurate în ultimii 
doi ani, prin dezbaterile și mă
surile care se stabilesc, un 
prilej de îmbunătățire a între
gii activități a asociațiilor stu
denților.

Totodată, ținînd seama că 
ele se vor desfășura într-o pe
rioadă scurtă, consiliile asocia
țiilor vor trebui să se ocupe cu 
toată răspunderea de buna lor 
pregătire și desfășurare, asigu- 
rînd ca adunările să se înca
dreze în termenele planificate.

Plenara a recomandat ca în 
conducerea asociațiilor să 
fie aleși studenți fruntași 
la învățătură, care se dis
ting printr-o comportare e- 
xemplară în facultate și în 
afara ei, tineri entuziaști care 
dovedesc pricepere șl răspun
dere în munca de organizație, 
receptivitate la tot ceea ce 
preocupă tineretul universitar. 
Cadrele de asociație să fie 
promovate din rîndul acelora 
care au capacitatea de a-și 
apropia studenții, care știu să 
le vorbească, sînt iubiți pen
tru calitățile lor, ascultați și 
urmați de masa studenților. 
Să alegem în consiliile aso
ciațiilor acei studenți care 
constituie adevărate modele 
de trăire intensă a acestei mi
nunate vîrste, tineri animați 
de romantism revoluționar, 
optimiști, care să știe nu nu
mai să îndemne colegii să în
vețe cîntece, poezii, să practice 
sportul și turismul ci să știe ei 
înșiși să recite poezii, să cînte, 
să danseze, să fie animatorii 
și organizatorii tuturor activi
tăților inițiate după orele de 
școală.

Pe măsura terminării alege
rilor, să se asigure instruirea 
temeinică a cadrelor nou alese, 
dîndu-li-se tot sprijinul pen
tru realizarea sarcinilor ce le 
revin.

Plenara a subliniat că în

50 000 de studenți, Iar In va
canțe încă 15 000 studenți. 
Baza activității o vor consti
tui excursiile organizate la 
sfîrșit de săptămînă în locurile 
pitorești din apropierea cen
trelor universitare, în puncte 
turistice amenajate sub formă 
de campinguri, excursiile cu 
bicicletele etc.

Toate activitățile pe care le 
întreprind asociațiile trebuie 
să poarte amprenta demnității 
studențești, entuziasmului, bu
curiei, voioșiei și tinereții ce 
caracterizează studențimea pa
triei noastre. învățarea cînte- 
celor. dansurilor și poeziilor 
de către masa studenților tre
buie să constituie o perma
nentă preocupare a asocia
țiilor, astfel ca toate acțiunile 
culturale, artistice, turistice, 
sportive, de muncă patriotică 
să fie însoțite de cintece.

In toate manifestările artis
tice și distractive ză existe 
mai mare receptivitate pentru 
a promova cîntecul și dansul 
de calitate, care plac studenți
lor și să fie combătute cu 
mai multă Îndrăzneală mu
zica ieftină, de prost guiț, 
dansul deșănțat, eare, de fapt, 
sînt refuzate de masa tinere
tului nostru universitar.

Pentru călirea fizică a stu
denților o atenție deosebită 
trebuie dată participării lor 
active la orele de educație fi
zică prevăzute în acest sens de 
procesul de învățămînt. Atît 
conducerile cluburilor cît și ca
tedrele de educație fizică din 
institute ar trebui să găsească 
împreună posibilități cît maiw- 
largi de a pune la dispoziția 
studenților din anii mari, care 
nu au în programul de învă
țămînt ore de educație fizică, 
bazele sportive și îndrumarea 
necesară. Consiliile U.A.S. au 
datoria să ajute la consolida
rea noilor cluburi sportive din 
institute, să-și aducă contri
buția la cuprinderea masei 
largi de Studenți în practica
rea organizată și sistematică a 
educației fizice și a sportului.

Problemele social-gospodă- 
rești, de întărire a controlului 
obștesc în cămine, cantine si 
unități sanitare, de educare a 
studenților In spiritul respec
tării normelor de conviețuire 
— au constituit în continuare 
obiectul analizei referatului și 
a discuțiilor.

deplinirea în bune condi
ții a sarcinilor ce stau în fata 
asociațiilor în noul an univer
sitar impune îmbunătățirea 
stilului de muncă al consiliilor 
asociațiilor studenților și uniu
nilor asociațiilor studenților, o 
mai mare străduință pentru cu
noașterea preocupărilor tine
retului universitar, pentru cla
rificarea și rezolvarea diferite
lor probleme ce apar în viața 
și munca studenților. Consi
liile uniunilor asociațiilor stu
denților pe centre universitare 
vor trebui să organizeze mai 
bine îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de Consiliul U.A.S.R. 
și a propriilor hotărîri — do
menii în care în anul univer
sitar trecut s-au manifestat 
numeroase deficiențe, mai ales 
în «Mitrele lași, Craiova, Pi
tești, Baia Mare, să acorde o 
mai mare atenție îndrumării 
și sprijinirii nemijlocite a con
siliilor pe institute și îndeo
sebi a celor pe facultăți, orga
nizării lună de lună a instrui
rii activului de bază al aso
ciațiilor studenților, a unor 
schimburi de experiență, in 
scopul generalizării inițiative
lor valoroase ale asociațiilor.

întreaga activitate ce o vor 
desfășura in această perioa
dă asociațiile să creeze o ase
menea atmosferă de eferves
cență creatoare, care să fructi
fice experiența valoroasă și să 
stimuleze puternic inițiativa 
fiecărui colectiv studențesc, ast
fel incit Conferința pe țară o 
U.A.S.R. sâ marcheze o etapă 
de noi realizări în toate dome
niile vieții de asociație.

Cu prilejul deschiderii nou
lui an de învățămînt, condu
cerea partidului a înfățișat cu 
deosebită claritate sarcinile de 
mare răspundere ce revin stu- 
dențimii și organizațiilor noas
tre de tineret. Avem datoria 
de a munci neobosit pentru ■ 
da viațf îndemnurilor parti
dului, de a ne aduce o contri
buție sporită la formarea ti 
educarea unor cadre de nădej
de ale economiei, științei fi 
culturii României socialista.
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FIȘE LA

GENEZA OTELULUI
Problema care a reținut în 

mod deosebit atenția adunăr- 
rii generale pentru darea de 
seamă și alegeri a organiza
ției U.T.C. din schimbul B de . 
la O.S.M. nr. 2 a fost, cum era 
și firesc, participarea celor 82 
de tineri la realizarea sarci
nilor de plan. „Activitatea 
fiecăruia dintre noi — se spu
nea în darea de seamă — se 
reflectă în producția de 
oțel, în calitatea mereu mai 
bună a acestuia". Iar in conti
nuare, darea de seamă pre
ciza : 
nerilor 
stră 
nilor 
lizaț 
16 000 
țelăria nr. 2 le-a produs pină 
acum în afara prevederilor de 
plan, în reducerea cu aproape 
2 la sută a cifrei de rebut 
față de norma admisă, în în
sușirea a numeroase noi mărci 
de oțeluri aliate și calmate".

Realizările in producție au 
fost subliniate și în cuvîntul 
celor 15 tineri care au discu
tat pe marginea dării de sea
mă și a planului de activități. 
Orientate de o dare de seamă 
bună, analitică, discuțiile pur
tate de uteciști s-au referit 
însă în mod deosebit la ceea 
ce este specific organizației 
noastre în mobilizarea tinere
tului tn producție.

— După părerea mea, spu
nea Pavel Hangan, barometrul 
activității unei organizații 
U.T.C. este adunarea generală, 
în această privință în organi
zația noastră s-au obținut în 
anul care s-a scurs de la ul
timele alegeri, unele rezultate 
bune. în primul rînd, adună
rile generale s-au ținut cu re
gularitate și mai întotdeauna 
ele au avut o tematică intere
santă, care a antrenat la dis
cuții un număr foarte mare 
de tineri. Reținem dintre ace
stea pe cele la care au fost 
invitați sa participe tovarășul 
Constantin Toma, secretarul 
comitetului de partid pe sec
ție, tovarășul Nicolae Sîntim- 
breanu, inginer șef cu proble
me de oțelării pe combinat, 
tovarășul maistru Ștefan Trip- 
șa, Erou al Muncii Socialiste, 
care au vorbit tinerilor despre 
modul în care trebuie să mun
cească, să-și organizeze mun
ca de la agregat la agregat 
pentru ca și în continuare con
tribuția noastră la realizările 
colectivului să fie 
mare.

Vorbindu-se mult 
narea de 
rezultatele 
acum ale 
avut în vedere faptul 
aceste rezultate trebuie 
constituie o platformă pentru 
altele și mai bogate în viitor. 
Ion Paraschiv, Mihai Stoica, 
Paraschiv Gîscă, toți ceilalți 
participanți la discuții, prin

„contribuția tuturor ti- 
din organizația noa- 

la îndeplinirea sarci- 
de plan s-a materia- 

în cele aproape 
tone de oțel pe care o-

criticile, sugestiile și propu
nerile concrete au arătat di
recțiile in care trebuie să-și 
intensifice organizația U.T.C. 
din schimbul B activitatea de 
aici înainte.

— Se mai produce încă în 
secția noastră oțel necores
punzător, se elaborează șarje 
neprogramate, se mai manifes
tă uneori insuficientă atenție 
din partea unor tineri la pre
gătirea și asamblarea trenuri
lor și oalelor de turnare din 
care cauză au loc pierderi de 
metal, spunea utecistul Ion 
Prodan, prim topitor. La prima 
vedere s-ar părea că n-ar fi 
de competența organizației 
U.T.C. să acționeze pentru în
lăturarea acestor neajunsuri. 
Dacă cercetăm însă lucrurile 
mai îndeaproape, constatăm că 
adevăratele cauze ale aspec
telor amintite sînt abaterile 
de Ia disciplina tehnologică și 
de producție ale unor tineri. 
Să luăm, de exemplu, cazul o- 
țelarului Nicolae Neagu. El 
deranjează foarte mult proce
sul de producție în echipa sa 
prin întîrzieri de la lucru, 
prin absențe repetate, prin ne
glijarea atribuțiilor ce-i revin. 
Dar el nu este din păcate sin
gurul caz de această natură. 
Tocmai de aceea organizația 
U.T.C. trebuie să-și facă o 
preocupare de fiecare zi din 
întărirea disciplinei tinerilor. 
Cred că ar fi oportun ca ase
menea abateri ca cele amin
tite să fie puse imediat în 
discuția întregului colectiv al 
schimbului, să se creeze o o- 
pinie intransigentă în secție 
față de aceste abateri.

în cadrul adunării a luat 
cuvîntul și tovarășul maistru 
Constantin Toma, secretarul

partid pecomitetulul de
secție. Vorbind despre sar
cinile ale colecti
vului de oțelari, tovarășul 

a 
producem în anul viitor cu 
aceleași agregate cu 200 000 
de tone mai mult oțel, să asi- 
milâm un mare număr de 
mărc^ de oțeluri speciale pen
tru induitria constructoare de 
mașini. îndeplinirea acestor 
sarcini depinde într-o mare 
măsură . țle pregătirea pro
fesională, de competența teh
nică a oțelarilor. Din acest 
punct de vedere organiza
ția U.T.C. nu și-a îndeplinit 
pe deplin atribuțiile sale. 
Cursurile de calificare și cele 
de ridicarea calificării, confe
rințele tehnice, simpozioanele 
organizate de club, nu s-au 
bucurat întotdeauna de pre
zența activă a tinerilor oțelari. 
Am inițiat în secție cursuri de 
scurtă durată pentru însușirea 
tehnologiei elaborării oțelului 
cu ajutorul 
unii tineri 
de la aceste 
S-au străduit, n-au depus toa
te eforturile pentru a învăța 
cum trebuie această tehno
logie. Datoria organizației 
U.T.C. în această privință este 
evidentă : să facă totul ca nici 
unul din cei 82 de tineri din 
schimbul B să nu rămînă in 
afara acțiunilor de îmbunătă
țire a cunoștințelor profesio
nale organizate de conducerea 
secției sau a combinatului, să 
inițieze ea însăși diferite ac
tivități în acest scop, destinate 
tinerilor oțelari.

viitoare

Tama spus: trebuie să

oxigenului, dar 
au lipsit deseori 
cursuri sau nu

LAL ROMULUS

alegeri 
bune 

organizației

în adu- 
despre 

de pînă

cit mai

Aspect din timpul adunării de dare de seamă_ -------- șl
ganiza/iei de bază U.T.C. anul IV al Institutului i 

București

1 alegeri a or- 
de arhiteclurd

AUTORUL PLANULUI DE ACTIVITĂȚI

COLECTIVUL
în Liceul nr. 30 din raionul N. Băl- 

cescu în locul unei munci de consul
tare a elevilor, deloc dificile, dar sin
gura utilă în întocmirea unor 
reale și eficiente planuri de activi
tăți, s-au extras din materialele mai 
vechi, existente la sediul comitetului 
U.T.C., cîteva fraze generale, abstrac
te . Numerotate apoi ca să pară con
crete și multiplicate în mai multe 
exemplare, acestea au fost prezentate în 
adunările generale ale organizațiilor 
U.T.C. de la toate cele cinci clase a 
IX-a, drept Plan de activități. Una din 
aceste copii o reproducem integral:

„ȚJnînd cont de lipsurile ce s-au manifes
tat pînă acum, in cadru! organizației de 
bază care abia acum se constituie I ( — n.n.) 
se va forma o opinie combativă împotriva 
leneșilor, chiulangiilor și împotriva acelora 
care nu studiază cu conștiinciozitate și per
severență. Acțiunile se vor realiza în adună
rile generale în care se vor dezbate proble
mele legate de învățătură : planificarea tim
pului pentru studii, luarea notițelor, precum 
și impqrtanța studiului individual.

• Biroul organizației de bază împreună 
cu tovarășul diriginte vor purta discuții cu 
elevii care nu sint preocupați de învățătură 
sau sînt indîscîplinați cît și cu părinții 
cestora.

a-

• Vom mobiliza la orele de meditații 
consultații pe acei elevi și uteciști care 
mai multe lipsuri la unele obiecte și vom

91
au

1. CUM VA PLACE SA VA PETRECEȚI

cere ore suplimentare de meditații și consul
tații la diferite obiecte.

• Imediat ce s-a obținut o notă slabă, în 
recreație elevul să fie discutat și să 
măsurile necesare pentru îndreptarea 
situații.

se ia 
acestei

• Pentru închegarea colectivului șl r___. 
o discplină mai bună se vor discuta în adu
nările generale teme ca : — ce înseamnă să 
fii disciplinat, cum ne purtăm în școală și în 
afara școlii, disciplina conștientă, parte inte
grantă a educației comuniste.

pentru

• In vederea acumulării de cit mai multe 
cunoștințe practice vom mobiliza pe toți ele
vii și uteciștii să aibă o ținută și o compor
tare bună la practică, în producție.

• Se vor organiza întreceri între clase cu 
obiectivele : ținută, disciplină, frecvență și 
muncă obștească.

• De asemenea, vom organiza și activități 
cu caracter cultural-artistic și întreceri 
sportive*.

Așadar, în lorcul unor acțiuni diver
se, variate în locul unor activități 
precise și specifice organizației noas
tre — cîteva fraze generale. De ce ? 
Lipsesc priceperea, experiența ? Nu do
resc tinerii să-și petreacă timpul liber 
plăcut, frumos, educativ ?

Le-am adresat tinerilor din cele cinci 
clase a IX-a următoarele întrebări re
feritoare in exclusivitate la activitatea 
extrașcolară :

1. CUM VĂ PLACE SĂ VĂ PETRECEȚI TIMPUL LI
BER ? CE AȚI DORI SĂ FACEȚI ÎMPREUNĂ CU CLASA ?

2. POATE PREGĂTI CLASA VOASTRĂ UN PROGRAM 
ARTISTIC ? CE CREDEȚI C-AR TREBUI SĂ CUPRINDĂ ? 
PERSONAL, CU CE AȚI ------------------CORNTRIBUI ?

Excursiile atracția nr. 1
Cl altă statistică î 143 de elevi declară ca principală pasiune 

excursiile. Vor să cunoască patria, frumusețile ei naturale, realiză
rile regimului nostru. 92 dintre aceștia doresc să se plimbe prin oraș, 
să-l cunoască noile construcții, monumentele, principalele instituții. 
Totodată ei menționează că ar vrea să meaigă cu clasa la Snagov. 
Buftea, Mogoșoaia. Șl toți adaugă : acest lucru se poate și cu tram
vaiul, autobuzul iar, acolo unde este posibil, mal ales pe jos.

Borz Elena: Cu școala aș 
dori să facem anumite plim
bări prin parcurile și prin îm
prejurimile Bucureștiului. Pe 
baza celor văzute, să organi
zăm discuții despre ceea ce 
ne-a impresionat mai mult.

Nedelcu Nicolae : Să vizi
tăm muzeele : Muzeul de isto
rie a Partidului 
mân, a mișcării 
și democratice 
Muzeul Antipa, 
tar și altele.

Preda Mariana : 
duminica excursii 
Bucureștiului.

Dîrlău Luminița : 
nimic nu poate fi mai frumos
decît o zi petrecută cu tot co
lectivul clasei ; în excursie cu 
autocarul în afara orașului, 
în vizită la diferite monumen
te de artă, obiective industri
ale, gospodării agricole de stat 
și cooperative agricolb de pro
ducție.

Comunist Ro- 
revoluționare 

din România, 
Muzeul mili-

Să facem 
în afara

Cred că

Antohi Carmen : Mi-ar pla
ce să ascult concerte simfonice 
cu muzică de Schubert, Mozart 
și Beethoven. Mi-ar place să 
organizăm excursii dumini
cale, să facem reuniuni.

Crăciun Mihai: Aș vrea cu 
un grup de colegi să facem 
excursii cu bicicletele.

Pogor Mihaela : Aș dori să 
mergem Ia Grădina botanică, 
deoarece ne ajută foarte mult 
la studiul materiei pe care o 
avem anul acesta și anume 
Botanica.

Patalea Mihail Valentin : în 
timpul liber aș vrea să învăț 
iudo, să văd filme, să citesc 
cărți, să-mi procur plante exo
tice. în colectiv aș vrea să 
organizăm excursii pentru a 
ne putea procura plante cit 
mai variate pentru ierbarul 
ce-1 avem de făcut la Științele 
Naturale.

CONSULTAȚII

seamă
p re-

răs- 
nu

Mal mulți secretari ai organiza
țiilor de bază U.T.C. din școli și 
facultăți, de la sate, din unele în
treprinderi industriale și șantiere 
de construcții, ne întreabă ce tre
buie să cuprindă darea de
pe care birou! urmează să o 
zinte în adunarea de alegeri.

Este firește greu de dat un 
puns care să conțină o reletă 
numai general valabilă, dar cores
punzătoare chiar și numai pentru 
două organizații de bază din două 
clase paralele ale aceleiași școli 
sau facultăți. Aceasta pentru că 
fiecare colectiv în parte are
particularitățile, problemele sale 
specifice care trebuie cu necesita
te să fie tratate în darea 
scamă.

Așa cum am mal amintit în 
Ioanele ziarului nostru, sînt 
cîteva tucruri generale de 

bine să se țină seama atunci 
se întocmește darea de sea-

rea de seamă trebuie să invite la 
discuții combative, să stimuleze 
spiritul critic și autocritic al ute- 
ciștitor. De aceea ea trebuie să fie 
caracterizată de o înaltă combati
vitate revoluționară.

In întreprinderile Industriale șl 
șantierele de construcții se va 
face o analiză exigentă a muncii 
politice desfășurate, a conținutu
lui și eficacității acțiunilor între
prinse de organizația de bază

folosite pentru a dezvolta la elevi 
și itudenți interesul și răspunde
rea față de principala lor îndato
rire — învățătura, pentru a crea 
o puternică opinie împotriva ma
nifestărilor de indisciplină și a ce
lor care le comit, față de acei ti
neri care au o comportare și ți
nută necorespunzătoare profilului 
moral al elevului și studentului. 
Trebuie totodată făcută o temei
nică analiză a preocupării organi
zației U.T.C.
activității 
versitare.

La sate, adunările generale au 
loc, ținîndu-se seama pe

pentru organizarea 
extrașcolare, extrauni-

cit pcsi-

de

co- 
însă 
care

DARE
este 
cînd 
mă.

în 
este 
cel care trebuie să o întocmească. 
Se recomandă însă consultarea în 
prealabil a uteciștilor, pentru ca 
fiecaie problemă trecută în darea 
de seamă să capete ponderea cu
venită. în darea de seamă trebuie 
să se evite frazele generale lungi, 
greoaie, lipsite de conținut, înșiru
irea formală d° cifre și date tre- 
huie să supună dezbaterii uteciști
lor fapte concrete de viață, să e- 
vidențieze experiența bună, exem
plul unor uteciști, faptele, expe
riența lor, acele forme și meto
de apreciate de tineri, să 
scoată la iveală lipsurile, cauzele 
lor si *:ă propună măsuri de îmbu
nătățire a muncii Trebuie avut în 
vedere că prin conțioutul său da-

primul rînd darea de seamă 
a biroului, de aceea el este

U.T.C., prin prizma atribuțiilor ce-i 
revin în mobilizarea tinerelului la 
realizarea sarcinilor profesionale.

Respectarea discipline; socialiste 
a muncii, comportarea tinerilor în 
producție vor trebui temeinic ana
lizate, dîndu-se de Ia caz la caz 
greutatea cuvenită fiecăreia din 
aceste probleme. Pasiunea față de 
muncă, față de știință și tehnică, 
față de învățătură șl însușirea 
unor cunoștințe multilaterale sini 
tot atîtea atribute ale tinereții 
care intră în slera de preocupări 
a organizațiilor de bază și care pol 
și este bine să fie analizate In dă
rile de seamă.

Tn licee, școli profesionale și 
Institute de invătămînt superior, 
un loc însemnat va trebui să-I o- 
cupe analiza eficienței formelor și 
metodelor specifice organizației,

Iată ce ne-au răspuns:
Guran Aurelia : In timpul 

liber îmi place sfi citesc, să 
ascult muzică, să merg la 
spectacole, să cînt la vioară.

Rachina Maria : Am putea 
prezenta'■Tin program artistic 
care să cuprindă jocuri popu
lare, dansuri, balet, poezii, 
glume, scenete, piese de tea
tru, cîntece, gimnastică artis
tică. *

Banu Traian: îmi place 
să-mi petrec timpul liber con
struind cît mai multe aparate.

Ploșnea Victoria : îmi place 
să vizionez spectacole de tea
tru și cinematograf, să . citesc. 
Cred că putem pregăti un fru
mos spectacol.

Popa Geta : Aș dori să mer
gem la Muzeul satului.

Pavel Stelian : Aș dori 
organizarea în școala noastră 
a unor manifestări cultural- 
artistice în care să fie 
cată personalitatea unor 
somități din domeniul 
zicii, matematicii, istoriei, 
grafiei, medicinii etc.

evo- 
mari 

fi- 
geo-

Popescu Maria : Organizația 
U.T.C. din clasa noastră să 
organizeze întîlniri cu activiști 
de partid și de stat care să ne 
ajute să înțelegem și mai bine 
politica partidului nostru, cu 
oameni de știință și cultură.

Colibaba Valentina: Aș vrea 
să facem o întîlnire cu foști 
absolvenți ai liceului nostru.

Paraschiv Aurel : Să dansăm 
cît mai mult 1

Rusu Ionel : Să participăm 
la niște concursuri de fizică, 
chimie, matematică.

Stoica Florica: Aș dori să 
se organizeze diferite con
cursuri cu teme din istoria 
patriei, despre 
tri clasici.

Velea Elena : 
vizităm diferite 
au legătură cu

Ostroveanu Marta : Abia aș
tept să merg cu clasa Ia mun
că patriotică I

Marina Constantin: Mi-ar 
place să mă întrec cu colegii 
în rezolvarea a cît mai multe 
probleme de matematică.

scriitorii noș-

As vrea să 
institute care 
chimia.

ANTOHI CARMEN

Sport numai in orele de sport?
111 răspunsuri (74 la sută) enumerS printre principalele pasiuni 

SPORTUL : volei, fotbal, gimnastică, handbal, atletism, ludo. Solicită 
întreceri cu colegii din alte clase, din alte școli. Din cele 111 răs
punsuri, 64 aparțin băieților și 47 fetelor.

Mușat Ion : îmi place să 
joc fotbal ; tare aș mai în
scrie' cîteva goluri în poarta 
colegilor dintr-a IX-a C1

Răduț Vasilica: Timpul li
ber mi-1 petrec acum, aproa
pe în exclusivitate în tovără
șia unei viori. Aș da cu bucu
rie o parte din el activității 
într-o echipă de baschet.

Ghiță Constantin : Timpul 
liber mî-1 petrec citind cărți, 
practicind sportul și vizionînd 
filme. Aș dori să facem în 
școală echipe de fotbal, hand
bal și volei.

Dulgberu Ion : Aș vrea 
fac parte dintr-o echipă 
volei sau de scrimă.

să 
de

Caraga P. Aurel : Eu aș vrea 
să-mi petrec timpul liber ju- 
cînd fotbal, plimbîndu-ne cu 
bicicletele, vizionînd filme de 
aventuri. Aș dori să facem 
concursuri sportive la șah și 
fotbal.

Pitic Silvia : în cadrul cla
sei aș dori să facem cît mai 
multe excursii și să vizităm 
cît mai multe monumente 
care vorbesc despre istoria pa
triei.

Sița Niculina : Sa vizităm, 
grădinile zoologică și botanică.

Sutru Ion : Aș dori să văd 
Mogoșoaia și platourile de la 
Buftea.

Să nu lipsească glumele

Nimeni nu stă deoparte
18 elevi an răspuns că nu au talente deosebite pentru a con

tribui la program. Chiar daci nn pot urca pe scenă el sînt Insă alături 
de colegii lor. Toți au venit cu un sfat, cu o sugestie, cu o propunere. 
Unii s-au oierit să lucreze la decoruri, alții, cum l-a văzut, să fie 
sufleori, prezentatori.

Negru Adrian : Programul 
nostru să cuprindă recitări, 
diferite scenete, glume, com
poziții proprii Aș putea să 
joc teatru.

Durligă Elena : Cred că aș 
putea să contribui cu jocuri 
distractive.

Pavel Ort ansa : Să vizităm 
toate muzeele din Capitală.

Sebe Constanța : Să organi
zăm adunări cu prilejul ani
versării unor oameni de sea
mă. Să vizităm muzee și case 
transformate azi în muzee.

ENACHESCU FLAVIUS

Din cel 150 de elevi care an răspuns la ancheta noastră, 113 men
ționează în preferințele lor (să nu le uităm virata) comediile, 
vodevilurile, spectacolele mazical-distractlve, filmele amuzante, căr
țile de aventuri. La cea de a doua întrebare, 86 de elevi subliniază 
că din programul artistic al clasei lor nu trebuie să ltpseaică schițele 
(Caraglale îndeosebi) monoloagele, epigramele, momentele vesele. 
21 te oferă tă contribuie la acest program cn o glumă.

noastre clase muncitoare, >3 dez
volte la tineri conștiința socialistă, 
mlndria pentru realizările doblndi- 
te în anii construcției socialiste. 
Iată deci probleme care trebuie să 
prilejniască o examinare profundă, 
snbliniindu-se formele șl metodele 
cele mal eficiente tolosite în acest 
scop, măsura în care adunările ge
nerale U.T.C., Întreaga
desfășurată au răspuns prin 
ținutul, prin formele folosite 
asemenea obiective.

Va trebui analizată munca 
fășurată de organizațiile

activitate 
con- 
unor

des- 
U.T.C.

DE SEAMA
bil de stadiul lucrărilor 
de toamnă din fiecare unitate 
parte. în dările de seamă să se e- 
videntieze tot ceea ce s-a făcui 
bun, și mai ales să se stabilească 
concret ce trebuie organizat pen 
tru a dezvolta Ia tineri și pe mai 
departe dragostea față de munca 
în cooperativa agricolă de pro
ducție, interesul pentru însușirea 
unor temeinice cunoștințe agrozoo
tehnice, pentru educarea lor in 
spiritul păstrării și dezvoltării pro
prietății obștești.

Uniunea Tineretului Comunist 
este chemată să contribuie la 
înarmarea tineretului cu politica 
științifică a partidului nostru, la e- 
ducarea lui în spiritul dragostei și 
respectului față de glorioasele tra
diții revoluționare de luptă ale 
poporului și partidului, ale eroicei

agricole 
în

spi-pentru educarea tineretului în 
ritul moralei comuniste, dezvolta
rea la fiecare utecist a răspunderii 
față de îndatoririle ce-J revin, spri
jinirea lui pentru a-și forma trăsă
turi proprii omului înaintat al zile
lor noastre, pentru a se comporta 
civilizat în familie și societate.

în darea de seama este bine 
să-și ocupe locul cuvenit analiza 
atentă a preocupării manifestată 
de organizația de ba2ă pentru or
ganizarea distracției tineretului, a 
activităților culturale, sportive șl 
turistice.

Biroul organizației de bază va 
trebui să analizeze în spirit critic 
și autocritic preocuparea pe care a 
avut-o pentru întărirea disciplinei 
uteciste, dezvoltarea democrației 
Interne de organizație, respectarea 
principiului muncii colective, a

prevederilor Statutului U.T.C. 
toate OTgaaizațiile- U.T.C. și 
ales în licee, școli profesionale, la 
sate, pe șantierele de construcții- și 
în exploatările forestiere va trebui 
analizată In darea de seamă preo
cuparea birourilor organizațiilor 
de bază pentru îndeplinirea sarci
nii trasate de Congresul al VIII- 
lea al U.T.C, cu privire la. pregăti
rea și primirea în rîndurile Uniunii 
Tineretului Comunist a majorității 
tinerilor, grija manifestată pentru 
creșterea și educarea acestora.. .

Redactînd dările de Seamă, bi
rourile organizațiilor de bază tre
buie să aibă în vedere necesitatea 
de a stabili, în lumina hotărîriloi 
Congresului al VIH-lea al U.T.C., 
principalele direcții ale muncii de 
viitor, măsurile ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea activității de 
organizație.

Repetăm • sugestiile sumare date 
cu privire la conținutul dărilor de 
seamă nu trebuie să fie luate ca 
un ghid general valabil. Birourile 
organizațiilor de bază trebuie să 
pună accentul pe ceea ce este spe
cific organizației respective. Dacă 
există, de pildă, o experiență 
bună cu privire la folosirea unor 
forme și mijloace specifice, eficien
te de antrenare a tinerilor în pro
ducție, la învățătură, sau o expe
riență valoroasă în munca de în
armare a tinerilor cu politica 
partidului — aceasta trebuie evi
dențiată pentru a o duce mai de
parte în anul care vine. Cum, tot 
de la caz la caz, trebuie văzut care 
este domeniul de activitate unde 
sînt cele mal multe slăbiciuni și 
acela analizat în primul rînd In da
rea de seamă. Facem aceste re
comandări pentru că darea de sea
mă trebuie să analizeze tocmai a- 
cele probleme care preocupă cel 
mai mult colectivul de tineri.

SURCEL MARIA

Baidac Adriana : Doresc să 
facem cît mai multe excursii, 
să cunoaștem frumusețile pa
triei. In ceea ce privește pro
gramul artistic acesta ar pu
tea cuprinde poezii, cîntece, 
scurte piese de teatru. Cred 
că aș putea interpreta un rol.

Birboiu Elisabeta : Neapărat 
în program să fie incluse și 
numere de brigadă Ia care 
mi-aș aduce bucuroasă con
tribuția.

Neagoe Ion : Eu nu am ta-

lent nici să cînt, nici să joc, 
aș putea contribui cu un sfat-

Ionescn Gh: Eu personal Ia 
programul clasei pot să par
ticip ca sufleur dacă se va face 
o piesă.

Divid Vasile : Tare aș dori 
să fac parte dintr-o echipă de 
dansuri folclorice sau să in
terpretez un cîntec popular ’

Surcel Marla : In cadrul 
spectacolului pe care l-am pu
tea da cu clasa eu aș cînta la 
acordeon.

Festivalul artistic a! școlii
Se poate tace în fiecare clasă program artistic 1 150 de întrebări, 

150 de răspunsuri: DA ■ Ne întrebăm: extinsă și la celelalte clase an
cheta n-ar li dat același rezultat î Atunci, pe cînd festivalul artistic al 
școli! 1 Noi și fotoreporterii noștri vom răspunde invitației.

PATULEA VALENTIN

RUSU IONEL

Zamfirescn Cornelia : După 
părerea mea spectacolul no
stru ar putea fi un fel de 
„debuturi".

Pavel Marinela : Din pro
gram să nu lipsească recită
rile : eu aș contribui cu o 
poezie.

Ene Mariana : Pot contribui 
la acest program ca prezenta
toare.

Purdă Luigi: în timpul li
ber îmi place să mă ocup cu 
construcțiile electromecanice 
și de radiofonie. Știu că și 
alti colegi au această pasiune. 
Ar fi minunat să avem în cla
să sau pe școală un cerc al 
nostru.

Enăchescu Flavius : La pro
gramul pe care l-ar pregăti 
clasa noastră aș veni și eu 
cu chitara.

Istrate Rada : Eu anul tre
cut am luat parte Ia concursul 
de recitări pe raionul Nico
lae Bălcescu și am obținut 
premiul I. De asemenea, mă 
pricep și să cînt, nu prea gro
zav, dar acceptabil.

Popa Justinian : 
colul nostru eu aș 
ticipa ca recitator 
loguri.

CIucu Mihaela : 
participa într-o 
gimnastică.

La specta- 
putea par- 
de mono-

Aș putea 
echipă de

* ★

y

Am publicat atît „Planul de 
activități11 prezentat în adu
nările generale, cît și unele 
din sugestiile, și în același 
timp, cerințele uteciștilor din 
cele cinci clase a IX-a de la 
Liceul nr. 30 din Capitală, 
pentru a veni in sprijinul or
ganizațiilor U.T.C. Credem că 
în privința răspunsurilor u- 
teciștilor orice comentariu este 
de prisos.

în posesia unor asemenea

date despre preferințele mem
brilor organizației, birourile 
U.T.C. din fiecare clasă n-ar fi 
avut decît de tras o linie de
desubt și de a fi adunat și con
topit propunerile tinerilor, su
gestiile și ideile lor valoroase, 
în obiective concrete ale pla
nului de activități.

Anchetă realizată de 
NICOLAE ARSENIE 

și ION ANDREIȚĂ
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MĂREȚ
CEAHLAU

nici un alt munte 
a Carpaților nu a 
în cîntecele șl în 

decît Ceahlăul. Pe

Cu un sfert de mileniu în urmă, 
în celebra lui „Descriere a Moldovei", 
Dimitrie Cantemir afirma că Ceahlăul 
nu este cu nimic mai prejos decît O- 
limpul, Pindul sau Pelionul.

El își închipuia, ce-i drept, că mun
tele își are mijlocul întotdeauna aco
perit de zăpadă, „iar vîrful niciodată, 
pentru că pare a fi mai înalt decît no
rii cei de zăpadă*'. Și arăta că, din vîr
ful său ce se înalță ca un turn, se pră- 
vale un pîrîu foarte limpede ce se nă
pustește cu mare larmă peste stînci 
abrupte.

Astăzi știm foarte bine că ceea ce i 
se păruse ilustrului enciclopedist mol
dovean drept un brîu imens și veșnic 
de zăpadă nu este altceva decît imagi
nea seînteietoare a „klippelor" de cal
car, răspîndite într-o anumită ordine 
în conglomeratele din partea superioa
ră a muntelui. Prin aceasta, Ceahlău
lui nu i se știrbește însă nici din 
binemeritata Iui faimă și nici din aura 
legendară în care l_au învăluit de-a 
lungul secolelor, povestitorii și cîntă- 
roții de balade.

Adevărul este că 
din mîndra cunună 
pătruns mai adine 
legendele poporului,
potecile și în poienile sale s-a născut 
probabil perla baladelor românești, 
„Miorița". Și tot pe aceste meleaguri 
pere să se fi intonat, pentru întîia 
oară, din fluier sau nai, melodia cu
noscută și prețuită pînă departe peste 
hotare a „Ciocirliei", superb imn închi
nat naturii patriei noastre.

După anumite legende, Ceahlăul n-ar 
fi fost odinioară decît însuși Cogheio- 
nul, muntele sfînt al geto-dacilor. Iar 
stînca Dochiei este trupul împietrit al 
preafrumoasei fiice a lui Decebal, ca
re. după dezastrul de la Sarmizegetusa, 
la sfatul părintelui său, s-ar fi îndrep
tat, în haine simple de păstoriță, spre 
muntele sfînt, să caute și să afle a- 
dăpost.

Ajunsă din urmă de o ceată de os
tași romani sau — intr-o altă variantă 

de însumi împăratul Traian, care ar 
fi dorit-o pe fiica lui Decebal de soție. 
Dochia l-a implorat pe Zamolxe, să-i 
vină în ajutor, să nu o lase să cadă în 
mîinile cotropitorilor Daciei.

Intr-un vălmășag înfiorător de trăz- 
nete și tunete, Zeul i-a împlinit voia.

De-atunci, cum cîntă în versuri un 
alt mare cărturar moldovean :

9 Cea mai caldă apă 
marină se află In Gol
ful Persic, unde tempe
ratura suprafeței 
de 35 grade.

este

cele 
din 

cer-

s

Ca o cetate 
coastele muntelui se află 
Budu- Mai multe povestiri sin: legate 
și de ace6t turn. Intr-un» dintre ele, 
Budu, fost vestit căpitan in oastea 
domnitorului Alexandru cel Bun. ple- 
cind la luptă pentru a pi rare* Moldo
vei, i-a jurat fiicei voievodului. Ana. 
al cărei logodnic era. că nici moartea 
nu va putea să-i stingă înflăcărată n 
dragoste. Dar,-. într-o Dă tăi ie. In care el 
însuși i-a salvat viata domnitorului, 
Budu a fost răpus. Aflînd această trii-

tâ veste. Ana și-a amintit de jurămân
tul iubitului. Ea a rugat pe-o vrăjitoa
re să-i aducă măcar umbra logodnicu
lui de pe cîmpul de bătaie. Năluca lui 
Budu s-a întors, intr-adevăr, la pala
tul domnesc, pe aripile vînturilor. A- 
poi amindoi, ca în balada ..Lenore- de 
Biirger, s-au ridicat în văzduh. îndrep- 
tindu-se către un castel al lui Budu. 
Dar tocmai cînd treceau pe deasupra 
Ceahlăului, cocoșii au cîntat ivirea zo
rilor. Budu și Ana s-au prăbuțlt din 
înalt. Ei continuă însă să viețuiască, 
potrivit unei alte variante, acolo. în 
interiorul unui turn fermecat unde p 
fostul căpitan Budu și-a recăpătat în
fățișarea chipeșă de odinioară

La Detunatele, istortonc păstorii, 
ar fi fost zdrobiți de '.răznete uram 
care se năpustiseră cu urgie pene țara 
Moldovei. „Piatra cortntrf' poartă nu
mele copilei unui păstor. Pe x imea 
Iui Petru Rareș. această vitează fată. 
îmbrăcată în veșminte bărbătești a 
hotărît să-1 ajute pe domnitor, in lo
cul părintelui, fraților și logodnicului 
său uciși de dușmani. Pînă la urmă, 
rănită, fata s-a aruncat de sus. prin-

de Alexandru Mitru

sprijiniți

PERMANENȚELE

GENERICULUI

LOCURI

ȘI LEGENDE
ROMÂNEȘTI

ce-aa fost 
domnitor.

între Piatra Detunafd 
Ș-al Sahastrului Picior 
Vezi o stîncă 
De un mare

LUI
fată

Frumusețea

portului românesc

t

pe una din
Turnul lui

tre stînci. în apele Sicarului, Ml na 
cedă prindă.

în ce privește vîrful Pana<hia —• P* 
seama căruia, de asemenea, s-au năs
cocit mai multe legende — Calistrat 
Hc<aș nota in „Amintiri- că «n-a foat 
totdeauna o stlncă rece, fără taumă și 
sufletDimpotrivă, in legendă se ara
tă că s-ar fi născut cîndva, pe plaiu
rile moldovene, o copilă, căreia ursi
toarele i-au hărăzit să aibă In priviri 
întunericul nopților ftră lună, adIncul 
mărilor fără fwd p flăcări din lumi
na cea mai sclipitoare a luceferilor. 
Frăgezimea m era oa a crinilor, ro- 
«eața din obraji ea petalele trandafiru
lui p buzeie ei aveau dulceața mierii. 
Ca să ou : se pălească această nease- 
mu*Xă frumusețe copilei. căreia i se 
dăduse numele de Panaghia. urwtoa- 
rele au hotărit să o ascundă dincolo 
de împărăția norilor, pe muntele Cea
hlăul. in peștera unu. pustnic, fără pri
hană. Numai că. cefei: a foat copite 
de ascunsă ki întunericul peșterii. în- 
tr-o zi tot a apuca: să o vadă craiul 
zilei. Soarele nu p-a mai puT-t ărri£p; 
ochii de pe fermecătorul ei chip. ȘL tot 
privind-o. a început să intiroe. in fie
care seară, pe boltă, din ce la ce mai 
mult Zilele s-au lungit peate rrăaură- 

Supărată și geloasă noapsea s-a 
pllns de această nedreptate. Soarele a 
fost pedepsit să nu se mai ivească pe 
boltă decit cu obrazul învălui: in ne
guri ,rIar Panaghis a fost >=ăru±itâ sA 
împietrească. Unu povestitori cred că 
inima fetei ar fi rămas tocusâ v ■*

Mani aeriitorL intre care. 
primul find. VasiJe AJecasndn. Alee- 
Russc Alexandru v^sheiă. DeLavrar.-g 
cea. Emil Girieanu. Ga^ G*-*ct-?cv ’ 
Mihail p Geo BegiA ne-*_
evocat naahiă'il ndaaaa. tei. sai
altul în operele ke Iar Gs^xrgbe Coș- 
buc ne-a d*L !ntr-e poece ,Van*. o 
frumoasă ■napne a acwaE, a2
nruntiLor* -

Tu-Htod/C'e.e dui Țaia Moțllo*, legiunea In frumoasele /o» coslume naționala

TRASEE

w
• Una dintre 

mai vechi clădiri 
Brașov situată In 
tlerul Schel, a adăpos
tit cea dinții scoală 
de limba români din 
țară. Mulți dintre cel 
care au studiat aici au 
devenit apoi 
ticl, copiști 
acrise sau 
al domnilor 
mânețtl șl Moldovei. 
Printre cei care au 
trecut prin această 
școală se află si Radu 
Tempea, autorul uneia 
dintre cele dinții gra
matici românești.
• Cea mai mare 

broască cunoscută este 
broasca goliath (R. 
goliath) a cărei lungi
me ajunge pină la 25 
cm. Ea aparține spe
ciilor africane ale ge
nului.

u
• Un 

tunului 
iR.F.G.J 
nai 
lume : 1,71 
li 51 ca 
Dupl cnn 
redactorul 
de a tac ha 
pailonat 
coniuK 
bia la M

■aieu al ta- 
dia Rude 
IMtedâ cea 

mare țigară din 
B Inagiwe 

groiiwe- 
a ralcvlal
ImI NS«d- 

Zaituif', ■■ 
tvHltor ar 

„gigaat*]* •- 
lăptlwiBL

grimă- 
de mana 
dlplomațl 
Țării Ro-

p
E
R
L

• Cel 
muzeu i 
fnrall dl» țara »aai- 
trl se glscște la lași 
El ■ foit fondat la 4 
feb mărie 1>34 d« O» 
Ciibac, car» a adli- 
gat colecții! ar proprii 
de piiiri. mamifere și 
minerale, citeva pleie 
de paleontologie șl a- 
■ame reatnri de ma
sat ii rinocer gliile 
1» ItM. la Il»ca. Un
gi Baia. Mue»L îm
bogățit Intre timp 
cu cel mal vecU Ier
bar (din 1*35). Mie a 
secție didactici a IM- 
versitltii iapana.

I mai vwch1 
de istorie aa-

• Maeștrii țesători 
din Ashabad au termi
nat recent un covor 
unic In lume. Desfă
șurat el se prezintă ca 
un imens cimp de la
lele, acoperind o «u- 
prafațâ de 252 metri 
patrați. Greutatea cn- 
vorului este de o to
nă astfel că transpor
tul său cere un vagon 
de cale ferată.

A
T

• Cal mai mare te
lescop din Earopa B 
va avna abservalaml 
din Greenwich. Tele- 
■copal denumii ..Isaac 
Newton" cu nn diame
tru de circa 2.5 m. va 
fi Instalat definitiv la 
■finitul anului acesta

Ube.iscu/ *j. Horia, Cloșca și Grișan din Alba-lulia

I Berii ti nd afluxului 
da îmbrăcăminte oră* 
senească, determinat 
de conectarea satului 
la circuitul civilizației 
contemporane, portul 
tradițional se conser
vi la parte adesea 
da ton ti genera Uef
▼irtîaar» «*n toîosit 
m ocazia lărMtonJor 
on a wvcoiaentelor 
din Tiața colectivi- 
Utii.

Portul popular româ
nesc apare cercetăto
rului ca un caleido
scop ce Incintă privi
rile prin jocul contra- 
pcnctic al culorilor, 
dezvoltarea armonioa
să a clmpilor orna
mentali, rezolvarea in
genioasă a raportului 
dintre estetic |i func
țional Privit la scară 
generală el este unitar 
sub aspectul structurii 
costumului, al materia
lelor folosite, al orna- 
mentlcii și cromaticii, 
dar In perspectiva mai 
restrlnsă a zonelor et
nografice, a unităților 
geografice ii chiar de 
la sat la sat el se pre
zintă sub o infinită 
varietate de forme.

Specificul local sur
prinde Inceplnd da la 
coafură și acoperă- 
mlntul capului, cărora, 
avind o pondere mare 
In aspectul general, li 
se acordă o mare aten
ție. Pieptănăturii îtră- 
vechi cu „coame* a 
femeilor din Hațeg 
(mai multe cozi late
rale arcuite de la tlm- 
plă spre ceafă in jurul 
urechii) li corespunde 
!■ Tara Moților aceea 
cu
plătite 
c*P «i 
mind
ș.a.m.d.
cele an 4, voal de boran- 
gic ce poate atinge 4 
metri lungime, savant

un 
de

„cioci" (2 cozi îm- 
aduse far pe 
coborlte fer- 
o cunună) 
Marama mus-

răsucită în jurul capu
lui și bustului, după 
reguli împămîntenite, 
conferă o distincție 
deosebită purtătoarei, 
in timp ce „broboada' 
din zona Sibiului, se- 
nâalnd vag cu un tur
ban. aduce o notă aus
teri. Femeile bănățene 
m acoperă rn o bone
tă dreptunghiulari sau 
conică („ceapsă*). $1 
pălăriile bărbaților se 
Împodobesc cu ciucuri 
colorați, oglinzi, pene, 
flori. In zilele de săr
bătoare nâsăudenii a- 
tașează la pălărie 
semicerc de pene 
păun („păuni").

Cele mai multe pie
se de podoabă pro- 
priu-zlse se poartă la 
cap și gft : cercei și 
lanțuri de metal la 
moții aurari, ..baierul 
cu hani' — colier cu 
lănțișoare in care-s 
prinse monede — la 
Pădureni (reg. Hune
doara), ..zgarda" ma
ramureșeană, o bandă 
îngustă din minuscule 
mărgele colorate dis
puse In desene geome
trice.

Cămașa femeiască 
(„ila") impresionează și 
ea prin numeroasele 
variante regionale, Un 
tip in plină extensiu
ne este „iia de Săliște' 
care a-a impus parțial 
In sudul Transilvaniei, 
cît și pe versantul su
dic al Carpaților, re
marcabilă prin extre
ma sobrietate, rezulta
tă din alternanța or
namentelor cusute cu 
fir negru pe fondul 
alb al pinzei : iia de 
Muscal in schimb, in 
tonul general de ele
ganță al costumului, 
cu paiete și fir de aur 
sau argint, este exu
berantă.

Confruntarea reali
tății actuale cu ates
tări vechi ale portu
lui autohton, cum ne 
oferă metopele monu
mentului de la Adam
clisi permit 
rea că și 
meniu al 
lare se 
fenomene 
străvechi, 
cu ..brezărău' încreți
tă la gură, se poate 
recunoaște pe basore
liefuri ca și ițarii 
lungi de 1,50—4 metri, 
încrețiți ca o armoni
că ai bucovinenilor 
sau gluga din Hațeg 
și Avrig, lungă cit un 
stat de om.

Conservarea unor 
piese cu Îndelungată 
tradiție locală se ob
servă adesea in ținuta 
de nuntă cu caracter 
de obligativitate. In 
Țara Oașului, de e- 
xemplu, miresei i se 
lucrează părul într-o 
pieptănătură compli
cată, ca o rețea („coa
dă1) peste care se a- 
șează ca podoabă, cu
nuna cu ,.struți', cu 
mărgele, ciucuri de li
nă, oglinzi i mirele 
poartă o pălărie mică 
,,clop" cu o batistă 
brodată pe calotă și 
pană înaltă, gubă mî- 
toasă și traistă („strai- 
ță') specifică zonei, 
cu ornamente cusute.

Portul popular ro
mânesc a evoluat com
plex și armonios pre- 
Iuînd elemente ale u- 
nui substrat comun ar
haic și crelnd de-a 
lungul timpului altele, 
in concordanță cu 
condițiile de viață na
turale ai economice- ale 
fiecărei zone.

constata- 
in acest do-, 
artei popu- 
perpetueazS 
etnografice 

Actuala de

BOGDAN 
BĂDULESCU 

ceccetător 
la Muzeul de artă 

populară

• Salinele cele mal 
vechi din țara noastri 
se găsesc la Ocna Si
biului șl SlSnlc Praho
va, dattnd de pe vre
mea d*co-romanilor.

I
VV

• Arborii cei mai 
bătrlni din țara noas
tră st pisase In pădu
rea Mocear «aghinh 
Aiei exiști paste 
da arbori a 
vlrstă variază 
«50—7M de ani.

p*sini :m
căror 
latre

ISTORIA
ȘTIUTEI ROMAIESTI

Calcarul de la Repedea
• Recordul în con

sumul de înghețată îl 
dețin suedezii. După 
ultimele statistici, un 
suedez consumă în 
medie 4,8 kg Îngheța
tă pe an, Iar un Ita
lian numai 3,0 kg.

• Cea mai 
universitate 
punct de vadara 
studenților lascriși 
a are Parisul li
meail 1« ordine nai- 
versitățile din Koma. 
Madrid, Moscova. 
Cairo.

mare 
dla 

al

ur

Sirăvechile cetăți ale patriei, vestigii ale trecutului de luptă 
a poporului nostru, trezesc în inimile turiștilor Înalte senti

mente patriotice 1

1162. Uni cernu te» de la 
Iași ftoacfkma dc doi ihl La 
București ined nu se înfiin- 
țamt unitersttatea. Preocu pâ
ri;» intelaetKâle manifestate 
mal rnai't pe planul literaturii 
și al ști rufelor sociale nu te 
erttnseserd decît tn prea mied 
mdsurd asupra științelor pozi
tive. Deed fn unele domenii 
limitate ale acestora, existau 
citeva anemice lucrdri publi
cate de autori români, în geo
logie acestea lipseau cp totul. 
Cunoașterea peolofficd a pd- 
mintului românesc, prezentă 
in cît era note sau însemnări 
de călătorie ale unor cercetă
tori străini de pe la sfirșitul 
secolului al XVIII-lea și 
începutul celui următor, era 
cu ...........................
ar 
cit 
a 
vreunui ținut românesc. 
cesta este contextul în 
vede lumina zilei la Iași 
dinții lucrare de geologie 
priu-zisă a unei pdrți cît de 
mici din pămîntul țării. Ea 
poartă titlul : „Calcarul de 
la Repedea". Autor este Gri- 
gore Cobâlcescu.

totul insuficientă și nu 
fi izbutit să redea o 
de palidă înfățișare 

aspectului geologic al 
A- 

care 
cea 

pro-

Născut la lași In luna sep
tembrie a anului 1831, Cobâl- 
ceicn urmează cursurile Aca
demiei Mthdilene 
desființarea 
ceuIni care 
desființate, 
un deosebit 
de științele 
centul Cobâlcescu, 
nizează

geologie și mi- 
reîntoarce in 
alți doi ani e

I 
I
I 
I
I

regizpy declin, amerî- 
aatnul Frânta Gapra, vedea în 
neorealism doar „o dezlăn
țuire de femei gălăgioase, cu 
gîtul nespălat și pieptul neîn
căpător în bluza”.

Nu-i vorba aici numai de o 
nejustifioată maliție ci de o 
Optică deformată de rețetele 
(nai anult ori mai puțin si- 
guro ale ‘■nui Hollywood care 
AU mai poate concura cu 
succes alături de noile reali
zări ale filmului mondiaL

Dovada cea mai elocventă 
că neorealismul nu e o sim
plă opțiune între documenta
rul crud și narațiune, mai pre
cis că acest curent reprezintă 
o operă, de „analiză socială, de 
interese sociale, de probleme 
naționale", o constituie opera 
regizorului Luchino Visconti. 
De la „Obsesie" și pînă la 
„Stelele Ursei", un număr de 
opt filme, fac din Visconti re
gizorul reprezentativ al neo
realismului, curent care de 
cînd s-a afirmat și pînă după 
criza din 1955—1959, prin di
versificare a ajuns la matu
ritate.

Născut într-o familie lom- 
bardă în care preocupările 
artistice erau maj mult decit 
prețuite și încurajate (unul din 
bunici a fost un cunoscut mu
zicolog, mama o bună pianistă, 
iar tatăl a fost organizatorul 
multor companii teatrale), 
Luchino Visconti debutează ca 
scenograf în 1930.

Peste cîțiva ani, în 1936, 
este asistentul lui Jean Renoir 
la filmul „O plimbare la țară" 
(în afara asistenței regizorale 
concepe și costumele inter- 
preților).

Chiar dacă nu declara „Re
noir a exercitat asupra mea o 
enormă influență", se putea 
observa încă de la debutul 
său, „Obsesie*1 în 1943, că 
Visconti acordă o mare impor-

I tanță stilului, că la el imagi- 
B nea ține de o cultură plastică 
I puțin obișnuită în film.

Interzis după citeva : 
^ontotii rioai nlwase ric

Ipretex 
mânui
H oca, î.n î

I

fi după 
acesteia ale li- 

a succedat școlii 
absolvindu-l cu 
succes. Pasionat 
naturii, adoles- 

tși orga-
nu fără serioase 

sacrificii materiale — un mic 
laborator propriu de chimie 
și fizică. Experiențele pe care 
le face, cărțile de specialitate 
străine pe care le consultă și 
studiază, ii îngăduie ca în 
scurtă vreme să-și însușească 
un mare bagaj de cunoștințe 
și la virsta de numai 18 ani el 
*e prezintă cu succes la con
cursul pentru ocuparea unei 
catedre de științe fizico-natu- 
rale la liceul din Iași. Este 
numit aici cu titlu provizoriu, 
înlăturat pe nedrept de la ca
tedră — in urma unei neînțe
legeri cu un inspector școlar 
— rechemat și definitivat, 
Cobâlcescu își cîștigă merite 
didactice și aprecieri care de
termină trimiterea lui în anul 
1859 la studii la Paris, ca 
bursier al statului. Peste trei

ani, licențiat in 
neralopie, se 
țară ; iar peste 
numit titular al catedrei de 
mineralogie de la Universita
tea din Iași. El va sluji această 
catedră cu devotament și com
petență pînă la sfirșitul vieții 
sale.

Despre profesorul său Gri- 
gore Cobâlcescu, unul dintre 
elevi, viitorul savant botanist 
Dimitrie Brîndză, a scris : 
„Nevăzînd în îndeplinirea sar
cinii sale numai satisfacerea 
rece și indiferentă a unei 
goale formalități, ci din contră, 
una dintre cele maț sacre da
torii ale sale, fiecare prele
gere a sa devenea o adevărată 
solemnitate, nu pentru elevi, 
pentru care nu putea fi 
într-alminteri ci — lucru rar 
în zilele noastre — pentru 
profesor. Și cum putea fi alt
fel cînd lecțiunea sa era un 
discurs care cuprindea mono
grafia aproape completă, pînă 
la ultimul cuvint zis de ști
ință, a chestiunii care se 
trata..." Sava Athanasiu, alt 
elev și el însuși mai tirziu 
celebru geolog român adaugă : 
„Dușman neîmpăcat al fraze-

lor goale, Cobâlcescu avea, 
atit in prelegeri cit și în scris, 
unstilconcia. In fraze lapidare 
fără digresiuni și înflorituri, 
sprijinit numai de elocvența 
faptelor, mergea direct spre 
dezvoltarea subiectului".

Strălucit profesor, bun cetă
țean, savantul Cobâlcescu a 
fost și un fierbinte patriot, fă- 
cîndu-și din răspindirea cultu
rii în masele largi populare, un 
adevărat crez. Pe această li
nie, el fondează’ — împreună 
cu istoricul A. D. Xenopol — 
„Societatea științifica și lite
rară" din Iași cu un organ 
propriu de publicitate „Arhiva 
societății științifice și literare 
din Iași", o valoroasă publi
cație de popularizare a științei 
șt ră&pîndire a culturii.

încă înainte de plecarea sa 
la Paris, la studii, tînărul Co
bâlcescu publicase un manual 
didactic intitulat: „Elemente 
de geologie pentru clasele 
gimnaziale". Lucrarea sa asu
pra „Calcarului de la Repe
dea" a fost și prima lucrare 
geologică cu caracter regional 
asupra unei porțiuni din teri
toriul României. Primele și 
cele mai multe dintre lucră-

repre- 
zentații, deși plecase de la im 
pretext literar american, ro- 

1 „Poștașul sunfi-ntot- 
deauna de două ori" de James 
Cain, „Obsesie" 
ecran mulțimea frSmîntată a 
unei Italii care

Isâ-și alunge cîrimuitorii fasciști. 
Alăturj de Blasseti și De Sica, 
(„Patru pași în nori11 și „Copiii 
ne privesc") filmul lui Vis- 

i a însemnat, dacă se poate 
spune așa, startul neorealis
mului. Și tot Visconti a făcut 

.1 cum spune cri
ticul Guido Aristarco, „tre
cerea de la o fază obiectivă la 
una critică", a neorealismului. 

„Pămîntul se cutremură" — 
al doilea film — deși transcrie 
multe pasaje din romanul cla
sic italian „Familia Malavo- 
glia“ de Verga, e aplicat Sici- 
liei postbelice, cu țărănimea ei 
hăituită de mizerie și dezorien
tată. Ulterior, urmărește exo
dul unei familii siciliene în 
nordul industrial, la Milano, 
(filmul se numea „Rocco $i 
frații săi"), unde legile necru
țătoare ale capitalismului sînt 
aceleași, indiferent de mediu, 

în „Sentiment" și apoi în 
ecranizarea romanului „Ghe
pardul" de Tomasi di Lampe
dusa, face contemporane pro
blemele Italiei de la mijlocul 
secolului trecut. Sinteza isto- 
rico-filozofică pe care o în
cearcă cu acest prilej, mai 
ales în „Ghepardul" îl conduce 
la perspectiva sumbră din 
„Stelele Ursei", tragedia în
chisă a problematicii „de a nu 
fi". Supraviețuirea din „Ghe
pardul" este acum, pentru 
reprezentanții unei clase în 
agonie, imposibilă. Decadența 
mediului descris este o lege 
istorică pe care Visconti o 
reliefează pregnant.

Ceea ce a realizat Visconti, 
mai mult decît ceilalți regizori 
italieni care oscilează între 
filmul artistic și filmul comer
cial, (excepție făcind doar Fe
llini și Antonioni, ține de o 
mărturisită „experiență a li
bertății", în fidelitatea ' •! 
de ea, din care reiese accep
ția umanistă a artei sale.

Ine p
conți
Sp*jn*

Imului. Și tot 
primul, după
tirul fTnirir»

I
I
I
Iau Irile lui Gr. Cobâlcescu 

apărut in t
Institutului geologic 
Viena, pe atunci foarte apre 
ciat în î _ ~
membru al Academiei Române 
in anul 1886, 
ține aici, 
recepție 
tema „F 
cămintele 
neral și 
Carpați11).

Autor al 
specialitate 
lipsește o 
a Daciei 
cescu creează cu mare aplica
ție, fundamentînd știința

cadrul publicațiilor I 
i geologic de la • 

pe atunci foarte apre- ■ 
întreaga Europă. Ales I 
i al Academiei Române ■ 

își | 
de I 
cu ■ 

I

lucrări de I 
care nu ® 

I
JUriUUlHKftllHU ȘLltn^U,

noastră geologică pînă cînd, I 
într-o zi a anului 1892 moar- * 

nâ- ■ 
la- I 
în * 

ța microscopului. H
Precursor și deschizător de I 
'umuri noi in aeol.oain. rnmâ- ■

I 
I 
I

Cobâlcescu 
discursul său 

(în anul 1887 
.Despre origina și 

petrolului în 
în particular

cu 
ză- 
ge- 
in

multor l 
dintre care 

„Geografie fizică 
moderne", Cobâl-

nii

tea îl surprinde — în plină 
tatea forțelor sale — în l 
borator, la masa de lucru, în 
fața microscopului.

drumuri noi în geologia româ
nească, autor al unei opere de 
valoare, Cobâlcescu rămâne 
în istoria științei românești ca 
un mare profesor și un mare 
savant.

Ing. D. TODERICHJ 
lector universitar

aducea pe

se pregătea

TUDOR STANESCU ,

e
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CETA TENII DESPRE NOUL SISTEM DE PENSII SPORT
BUNĂSTAREA TARII

BUNĂSTAREA NOASTRA
Pentru mine

și tovarășii mei
Fiecare muncitor, inginer 

sau tehnician din uzina noas
tră — tînăr sau bătrîn — a 
primit cu adîncă recunoștință 
hotărîrea partidului privind 
majorarea pensiilor. Din 
fiecare rînd al noii legislații 
se vede clar că cele scrise a- 
colo sînt izvorîte din realită
țile noastre, constituie o ur
mare firească, o consecință 
directă a dezvoltării social- 
economice a țării noastre. Eu 
vreau să mă refer însă la cea
laltă categorie de pensii, anu
me la pensia suplimentară, 
constituită prin contribuția 
fiecărui salariat.

Este un fapt real că ea în
tregește și mai mult venitu
rile personale ale pensionaru
lui sporindu-t posibilitățile 
materiale de trai. Să mă refer 

Ș^a cazul meu. Dună calculul 
pe care l-am făcut, peste 
5 ani și jumătate, cînd voi ieși 
la pensie, voi împlini mai 
mult de 32 de ani de muncă 
în uzină. Drept pentru care 
îmi va reveni o pensie supe
rioară 
care-l 
ceasta 
pensia 
mă refeream mai sus, 
așadar, la bătrinețe, un venit 
care să-mi asigure un trai bun.

Se înțelege

salariului tarifar 
am in prezent, 
se va adăuga 

suplimentară

pe
La a- 

desigur 
la care 

avînd.

că la fondul

suplvmentare
și eu timp de 5

voi 
ani

pensiilor 
contribui 
și ceva pînă ce voi ieși la 
pensie. Dar, după socotelile 
pe care le-am făcut, întreaga 
sumă depusă în acest timp o 
voi reprimi în numai un an și 
două luni. Pensie suplimentară 
voi continua sa primesc însă 
pe toată durata vieții.

Instituirea, pe lingă pensia 
de bătrînețe, a pensiei supli
mentare acordată din fondu
rile realizate prin contribuția 
salarbaților, este, după părerea 
mea, un act foarte bine gîn- 
dit. Această întrajutorare în
tre oameni capătă un caracter 
profund uman, specific socie
tății noastre socialiste. Ea vine 
să confirme cimentarea unor 
relații puternice, mutuale în
tre membrii societății noi, so
cialiste, dă acestei societăți 
caracterul unei uriașe dar 
bine închegate familii. De a- 
ceea, consider contribuția de 
2 la sută din salariu ca un 
gest nobil pentru fiecare din
tre noi, profund uman și pa
triotic. Personal subscriu din 
toată inima la această contri
buție.

PETRU TALPOȘ
prim-topit or la Uzina de cupru 

a Combinatului chimico- 
metalurgic — Baia Mare

DUPĂ 37 DE ANI DE MUNCĂ
vor aduce im- 

in sistemul de pen- 
că pensiile vor fi 

Acest lucru fusese 
de Congresul al 
partidului si avem 

~ _____ ::r * ’ ? în
cuvîntul partidului. Și iată că 
măsurile preconizate au deve
nit fapte. Ele reflectă într-a- 
devăr stadiul înalt de dezvol
tare social-economică pe care 
l-a atins România socialistă, se 
includ în complexul de măsuri 
adoptate de partid pentru ri
dicarea progresivă și multi
laterală a nivelului de trai al 
tuturor celor ce muncesc.

Eu am ieșit la pensie în ur
mă cu doi ani, după 37 de ani 
de muncă din care 34 în a- 
ceeași uzină. Primesc în pre
zent o pensie destul de bună, 
de 1 043 lei. Conform noii le
gislații. după 1 ianuarie 1967, 
mi se va majora cu 15 la sută, 
deci voi primi cu circa 150 lei 
mai mult. Revine ca într-un 
an de zile să cîștig tn plus 
1 800 lei. Din aceștia voi pu-

Știam că se 
bunătățiri 
sionare și 
majorate, 
prevăzut 
IX-lea al . 
o nețărmurită încredere

să-mi achit impozitul de 
lei pe casă (pentru că

Întrebări
ȘI PROPUNERI
• Pentru cei care au a- 

vut întreruperi în vechimea 
în muncă de 5 sau IC ani și 
li s-a redus la jumătate sau li 
s-a anulat complet vechimea 
anterioară întreruperii, jar în 
prezent sînt pensionari, li se 
consideră acea vechime după 
noua lege, sau li se aplică nu
mai penalizarea 
sau 1 la sută ca 
ieși la pensie în 
legi ?

de 0,5 la sută 
la acei ce vor 
condițiile noii

COSTACHECONSTANTIN
pensionar, casa de ajutor re
ciproc a raionului 23 August 

București

• Pînă la intrarea în vigoa
re a noii legi a pensiilor a 
mai rămas foarte puțin timp. 
Desigur, această perioadă se 
va caracteriza printr-o activi
tate foarte intensă la oficiile 
de prevederi sociale. Mii, zeci 
de mii de dosare vor fi revă
zute, fiind necesar un volum 
uriaș de muncă, 
veni în ajutorul 
prevederi sociale 
sprijini apLicarea
hotărîrii partidului, propun 
să se formeze mici colective 
de pensionari pe lingă aceste 
oficii care să ajute în mod vo
luntar la diferite operațiuni 
necesare cu acest prilej.

Pentru a 
oficiilor de 
și pentru a 
în termen a

• Campionatul republican 
de rugbi continuă astăzi în 
Capitală cu desfășurarea 
meciului Constructorul- 
Precizia Săcele care va avea 
loc de la ora 15,30 pe tere
nul Constructorul. Dumini
că de la ora 9,30 pe stadio
nul Dinamo în cuplaj vor 
avea loc meciurile : Dina- 
mo-Universitatea Timișoa
ra și Grivița 
Constanța.

niori și începători, 
cursul începe la ora 9,30. 
întrecerile seniorilor cons
tituie o primă verificare în 
vederea finalei campiona
tului republican de ciclo- 
cros programat la 20 
iembrie.

Roșie-Farul

în jurul ba- 
a clubului 

Steaua se va desfășura pri
mul ciclo-cros al sezonului 
de toamnă. La această com
petiție dotată cu „Cupa 
Steaua" vor lua startul cei 
mai valoroși alergători de 
Ia Steaua, Dinamo, Olim
pia, Voința, C.P.B. etc. Tra
seul seniorilor măsoară 
16 km.

Vor avea loc, de aseme
nea, probe pentru ju-

• Duminică 
zei sportive

• Este posibil ca atletul 
galez, Lynn Davies, cam
pion olimpic și european 
la săritura în lungime, să 
nu-și poată apăra titlul la 
olimpiada din Mexic. în 
prezent, Lynn Davies eate 
în tratative cu o firmă co
mercială care-i solicită ser
viciile pentru publicitatea 
produselor.

în cazul în oare Davies 
va accepta oferta, atunci 
își va pierde statutul de 
amator și nu va mai putea 
participa la întrecerile vii
toarei ediții ■ Jocurilor 
Olimpice. Foto î l. ANDREIȚA

ACTUALITATEA
La invitația Grupului ita

lian din Uniunea interparla
mentară, vineri dimineața a 
părăsit Capitala, indreptîn- 
du-se spre Roma, o delegație 
a Grupului parlamentar de 
prietenie România-Italia din 
Marea Adunare Națională, 
condusă de acad. Constantin 
Daicoviciu, președintele Co
mitetului de conducere al 
Grupului.

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, indreptindu-se spre 
patrie, delegația femeilor sue-

deze, condusă de Lisa 
Mattson, președinta Federației 
femeilor social-democrate din 
Suedia.

Membri ai Ansamblului lon
donez „The Royal Ballet" au 
făcut vineri dimineața o vi
zită la Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, unde au 
fost primiți de Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comite tului-

La întrevedere 
reprezentanți ai 
Marii Britanii la

au asistat
Ambasadei 
București.

NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

PLENARA COMISIEI INTERNATIONALE PENTRU
EXPLORAREA ȘTIINȚIFICĂ A MĂRII MEDITERANE

tea
130
mi-am construit în ultimii ani 
o casă nouă), precum și cele
lalte cheltuieli de întreținere, 
energia electrică, apa, servi
ciile gospodăriei comunale, 
care de asemenea nu depășesc 
intr-un an suma de 400—450 
lei .Astfel, după calculul meu 
rezultă că din majorarea de 
care voi beneficia voi putea 
economisi într-un an suma de 
circa 1 100—1 200 lei, care îmi 
sînt suficienți pentru mine 
și soție pe timpul celor 20 de 
2ile pe care le petrecem 
obicei 
na la

Am 
N-am 
noii legislații dacă șl noi, pen
sionarii, beneficiem de majo
rările pentru continuitate ne
întreruptă la același loc de 
muncă sau numai aceia care 
vor ieși la pensie după 1 ia
nuarie 1967 ?

de 
în fiecare vară la odQi- 
munte sau la mare.

insă o nedumerire. 
înțeles din proiectul

TUDOR CRICOVEANU
pensionar — Str. Macului 33 

București

• CONTINUĂRI

„ENIGMA“ PASULUI 
PE LOC

ză etica muncii și netezește te
renul unor consecințe deosebit 
de grave. Ce s-ar fi întîmplat 
dacă această abatere de la 
normele tehnologice ar fi 
trecut și de controlul tehnic ? 
Nu e greu de presupus.

II întreb pe secretarul co
mitetului U.T.C. dacă știe de 
abaterile acestui tînăr. Răs
punsul este o ridicare din u- 
merl. Doar maistrul Vasile 
Stanciu poate să spună că 
a fost discutat într-o ședință 
sindicală. Alt exemplu, tot de 
aici. Dragoș Enășescu, strun- 
jind capătul unei prăjini, nu 
depărtează calibrul așa cum 
este indicat, și intră cu cuți
tul în el. Această abatere de 
la normele tehnologice a dus 
la deteriorarea calibrului a 
cărei valoare se ridică la 6 000 
lei. Ce măsuri s-au luat ? A- 
cești doi tineri au fost criti
cați într-o adunare de sindi
cat. Atît și nimic mai mult.

...Sîntem la secția turnăto
rie. Maistrul Nicolae Gravrilă, 
inginerii Liviu Roman și Dădu 
Petroiu ne vorbesc despre tî- 
nărul oțelar Ion Voinea, mun
citor slab pregătit profesio
nal dar care fuge de la cursu
rile de calificare, lucrează ne
atent, fără tragere de inimă. 
La ce au dus aceste acte de 
indisciplină ?

MAR1A BĂNICĂ 
pensionară 

str. Frunzei nr. 
București

O nouă descope
rire, care contri
buie la îmbogăți
rea cunoști ațelor 
asupra faunei și 
climei ce exista pe 
pămîntul noatru 
cu milioane de ani 
în urmi, a fost fă
cută recent în ho- 

comunei 
din raionul

j Salonta. Aici, în- 
I tr-o deschidere 
I naturală, deasupra 

unui strat de ce
nușă vulcanică, 
peste care s-au a- 
șezat marne cal- 
caroase, specialiști 
de la muzeul re
gional au identifi
cat un prețioa de
posit de faună

fosili. Materialul 
cel mai valoros îl 
constituie speciile 
noi de moluște ca: 
pectunculue, fisu- 
rella graeca șl e- 
xemplare de he- 
xacorali, specifice 
pentru fauna ma
rină de atunci.

Vineri s-au încheiat lucră
rile pe comitete de specialitate 
ale celui de-al XX-lea Con
gres — adunare plenară — 
al Comisiei internaționale pen
tru explorarea științifică a 
Mării Mediterane.

Au fost dezbătute numeroa
se probleme privind rezulta
tele cercetărilor obținute de 
oamenii de știință și specia
liștii din țările participante a- 
supra oceanografiei fizice, 
planctonului. microbiologici 
marine, poluării apei, speciilor 
de pești mediteraneeni etc.

In cursul zilei a avut loc 
reuniunea președinților comi
tetelor, care au analizat con
cluziile disecțiilor și recoman
dările care urmează să fie fă
cute cercetătorilor din țările 
membre ale Comisiei în etapa 
viitoare privind studiile și co
laborarea în explorarea știin
țifică a Mării Mediterane.

De asemenea, a avut loc

r -
(Aterpre*)

rineri! din Bd/enl oa pomft sd descope/K. • aoud aomoart

o 
ședință a Biroului Comisiei 
internaționale pentru explora
rea științifică a Mării Medite
rane, prezidată de Vasile Chi- 
riac, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Apelor, șeful 
delegației române la această 
manifestare. în cadrul ei au 
fost analizate rezultatele acti
vității comitetelor de specia
litate yi unele probleme orga
nizatorice.

în continuare, delegații au 
participat la o gală de filme 
științifice documentare care a 
cuprins : un film realizat sub 
egida Academiei Republicii 
Socialise România despre evo
luția pămmtului românesc 
de-a lungul erelor geologice, 
un film francez referitor la șe
derea prelungită a omului sub

NOUTĂȚI
Z4 „CLUJAN A"

țdta M «ore® pond an tul 
noatru)

L* >ectla de tlble&rie vegetalK 
* Fabricii 
minte „Clnjana" 
experimentare 
de tlblcfcrie. 
pc«tcenuj*mlai i 
ni mai multe 
sitaa o durați 
avantaj aJ noii metode este, aja 
dar, scurtarea procesului de tftbi- 
cîre cu 30 de iile. Experimentarea 
cu rezultate bune a folosirii ta- 
nantilor vegetali indigeni creează, 
de asemenea, posibilitatea meca
nizării onor operații. Metoda per
mite Înlocuirea bazinelor cu bu
toaie de tibăcire, ceea ce va duce 
la o mai bună utilizare a spațiu
lui de producție.

de pielăria |i încăltă- 
’ este In curs de 
o douA tehnologie 
Prin prelungirea 

cu 2 rile ce e linii- 
operații care Dece

rnare. Un prun

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
— La un act de indiscipli

nă și mai mare, ni se răspun
de. Oțelarul Ion Voinea a ne
glijat supravegherea agrega
tului și respectarea tehnolo
giei de elaborare, ceea ce s-a 
soldat cu avaria cuptorului 
cu inducție și cu o staționare 
neplanificată de 24 de ore :

Deci, staționări, pași pe 
loc în producție sînt făcuți 
datorită necunoașterii norme
lor tehnologice sau a neres- 
pectării lor, datorită abateri
lor de la disciplina de produc
ție ale unor tineri. Ce a făcut 
comitetul U.T.C. pentru lichi
darea acestor acte de indisci
plină atît de costisitoare în 
procesul de producție ?

— Noi, ne spune tov. Vasile 
Ciobanu, ne-am orientat acti
vitatea în special spre educa
ția tinerilor.

Dar acești pași pe loc în 
procesul de producție nu sînt 
provocați tocmai de golurile 
existente în activitatea educa
tivă dusă de comitetul U.T.C.?

Respectarea normelor tehno
logice de fabricație reprezintă 
una din coordonatele discipli
nei și ea aruncă lumini edifi
catoare asupra oricărui mun
citor. Dar de disciplina în pro
ducție a tinerilor muncitori, 
comitetul U.T.C. de la Uzina 
de țevi din Roman se ocupă 
doar tangențial. A considerat 
suficient ca o singură dată în 
6 luni să expună într-o adu
nare generală un material pe 
această temă, material des
tul de anost, fără eficiență 
necesară.

Aici, la Uzina de țevi din Ro
man, comitetul U.T.C. are un 
cîmp larg de activitate în ce

privește disciplina tehnologică, 
și e dator să se ocupe cu aten
ție și perseverență de educarea 
tinerilor în vederea respectării 
stricte de către fiecare tînăr a 
normelor tehnologice. Firesc 
ar fi, de asemenea, ca tinerii 
de la controlul tehnic să nu 
aibă organizație aparte, ci să 
fie membri ai organizațiilor 
U.T.C. de la locurile de mun
că, alături de cei cărora le 
controlează munca, dîndu-lî-se 
astfel prilejul ca intervențiile 
lor în cadrul adunării generale 
în favoarea respectării disci
plinei tehnologice să aibă 
greutatea necesara.. De aseme
nea, este necesar să se ducă o 
muncă mai susținută de pre
venire a ivirii unor noi aba
teri, să se țină. în acest 
scop, o strînsă legătură cu co
lectivul de maiștri, cu condu
cerea secțiilor.

IU SE PLEACĂ 
IN FATA CUTEZANȚEI * >

dealurilor spălate de ape, în 
bună parte sterpe, în trepte 
ale belșugului. Dealul Bujo
rului a fost o școală, o dublă 
școală. Pentru terasarea lui 
s-au organizat aici și primele 
acțiuni de muncă patriotică cu 
tinerii. Au participat băieți și 
fete din multe sate. Drapelul 
de brigadă fruntașă a fost 
purtat cînd de cei din Băleni, 
Bujor sau Fîrțănești, cînd de 
cei din Măstăcani, Vîrlezî, 
Smulți sau Corni. Aici au în
vățat activiștii comitetului ra

ional și secretarii organizații
lor de bază U.T.C. cum iă or
ganizeze o mare acțiune de 
muncă patriotică, aici au în
țeles sute de tineri rolul te- 
r axări lor și și-au făcut uceni
cia de viitori meșteri ai lucră
rilor de punere în valoare a 
terenurilor improprii culturii 
cerealelor. $i, chiar în aceeayi 
primăvară, tinerii au fost pre- 
zenți la inaugurarea altor șan
tiere : la Băleni, la Moscu, la 
Tudor Vladimirescu.

COMOARA DE LA BĂLENI

Băleni. Același an. aceeași 
primăvară. Ecourile acțiunilor 
de la Bujor, au fost imediat re
cepționate și aici. O mină de 
tineri, avîndu-i în frunte pe 
comuniști, au ieșit într-o zi cu 
hîrlețe și lopeți la „Piscul por
cului" — pe o pîrloagă pe care 
doar spinii o mai umbreau. 
Plecaseră — cum mărturisesc 
— să descopere o comoară. In 
prima zi au fost doar 80. Au 
fost 80 de pionieri, de agita
tori. E greu de spus ce s-a 
discutat în seara aceea, în 
noaptea aceea în sat. A doua 
zi „Piscul porcului" era asal
tat de aproape 1 000 de oa
meni. După două zile tot satul 
trăia și muncea pentru o sin
gură idee — luînd cu asalt 
dealurile, căutau comoara. Se 
lucra cu patimă, cu dăruire. 
Popa Dumitrache, Luca Căl- 
muc, Uie Muscă atunci au fost 
porecliți „Omul cu felinarul", 
întrecerea era în toi și oa
menii ieșeau să lucreze și la 
lumina felinarului, pentru a 
nu rămîne în urma altora.

Veraacții „potcoavei" abrup
te din gura satului au devenit 
..Amfiteatrul Băleniului-. Și. 
Intr-o zi. oamenii au desco
perit o comoară. Săgeți, co
liere, vase — o comoară din 
epoca bronzului. Au admi
rat-o, au trimis-o la muzeu și 
ei ți-au continuat munca cu 
aceeași însuflețire pentru ■ 
găsi cealaltă comoară, aceea 
pentru care porniseră, in
tr-adevăr. la treabă. în 10 zile 
au fost terasa te 14 hectare. 
Adevărata comoară au desco
perit-o abia în 1964. cînd de 
pe terasele de la „Piscul por
cului" și din „Amfiteatru" au 
fost vînduți statului struguri 
in valoare de 1 400 000 lei.

Azi la Băleni sînt terasate 
și plantate cu viță de vie 450 
hectare din care 130 au fost 
anul acesta pe rod. S-a obți
nut un record — 6 500 kg 
struguri la hectar, din valori
ficarea cărora cooperativa a 
realizat un venit de 2 500 000 
lei. Valoarea zilei-muncă a 
sporit astfel cu 9 lei.

11 ANI

în ultimii 10 ani suprafața 
agricolă a regiunii Galați a 
crescut de la 672 852 hectare 
la 738 265 hectare. Acest fapt 
se datorește în primul rînd 
punerii în valoare a unor te
renuri nisipoase și terasării 
unor dealuri neproductive.

3 500 hectare au fost te
rasate numai prin muncă ma
nuală. în acești ani în raionul 
Bujor, de exemplu, au fost 
amenajate prin muncă patrio
tică terase pe 500 hectare, care 
au necesitat efectuarea unui 
volum de peste 1 500 000 me
tri cubi de terasamente. A- 
ceastă mare acțiune a permis 
economisirea a 250 000 zile- 
muncă. La executarea aces

tor lucrări • contribuția deo
sebită au adus tinerii. A fost 
reamintită experiența bună. în 
acest sens, a organizațiilor 
U.T.C. din comunele Tudor 
Vladimirescu, Berești, Matca, 
Valea Mărului, Brăhătești, 
Pechea și Tulucești.

Extinderea acestor lucrări 
m peste 120 de unități agri
cole se datorește muncii poli
tice desfășurată, asigurării 
asistenței tehnice, cît și con
vingerii personale a țăranilor 
cooperatori de veniturile mari 
ce se obțin în urma valorifi
cării terenurilor slab produc
tive și neproductive prin plan
tații de vii și pomi. In cadrul 
schimbului de experiență au 
fost prezentate date care 
arată că de pe aceste tere
nuri s-a reușit să se obțină 
producții mari de struguri, 
care, valorificate, aduc bene
ficii ce se ridică la peste 10 000 
lei la hectar.

ȘANTIERELE 
RECOLTELOR VIITOARE

în regiunea Galați, în spe
cial în raioanele Bujor, Galați 
și Tecuci, peste 25 000 hectare 
sînt terenuri situate pe pante 
erodate, slab productive, ce 
pot fi puse în valoare prin 
amenajarea lor în terase și 
plantarea cu viță de vie. La 
Galați se lucrează la în
tocmirea unui plan de amena
jare, pînă în 1970, a unei su
prafețe de peste 10 800 de hec
tare.

Avînd‘în vedere faptul că 
din această suprafață numai 
aproximativ 6 000 hectare vor 
putea fi amenajate cu mij
loace mecanice, cu ajutorul 
brigăzilor specializate din 
S.M.T., rezultă că aproape 5 000 
hectare vor trebui terasate 
manual.

Prin consfătuirea organizată 
la Băleni, menită să pună în

evidență experiența organiza
ției U.T.C. de aici și a altora, 
Comitetul regional Galați al 
U.T.C. și-a propus ca, pre- 
zentînd organizațiilor U.T.C., 
tineretului, obiectivele mari 
care trebuie înfăptuite de 
acum înainte în această direc
ție, să stimuleze participarea 
lor activă la muncă pe noile 
șantiere. In „Amfiteatrul Bâ- 
leniului" și la noul șantier de 
pe dealul Rediului, unde du
minică trei brigăzi de muncă 
patriotică ale tinerilor din 
Băleni porniseră în căutarea 
unei noi comori, tovarășii 
Alecu Crăciun, președintele 
cooperativei, Victor Drobotă, 
inginerul unității, Alexandru 
Ropotan. specialist de la 
D.R.I.F.O.T. și Mihalache Țacu, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., le-au prezentat parti- 
cipanților diverse modalități 
practice privind atît tehnica 
executării teraselor, cît și or
ganizarea acestor acțiuni cu 
tinerii. Discuțiile au continuat 
în sala căminului cultural 
unde Petru Mihalache de la 
Pechea, Silvia Corci de la 
Folteștl, loan Duță de la 
Valea Mărului, Nițu Gogoașă 
de la Fîrțănești șl Ținea Har- 
chidon de la Oancea, au îm
părtășit experiența organiza
țiilor lor, au vorbit despre 
modul în care au organizat ei 
acum ieșirea tinerilor pe 
șantierele de terasare a dea
lurilor erodate.

A fost un schimb de expe
riență util, o inițiativă va
loroasă. Dar, așa cum s-au 
exprimat participant, despre 
utilitatea și valoarea lui vor 
trebui să vorbească terasele 
executate de tineri, care vor 
încinge dealurile încă golașe, 
neproductive.

Șantierele îi așteaptă pe ti
neri.

bucuria 
BUNICILOR 

(Urmare din pag. 1)

Și, totuși, din acest decor, 
din această priveliște tipică 
de la culegătorul de zdrențe șt 
pînă la crucile putrezite ale 
Cimitirului Sf. Vineri, a țîșnit 
năprasnica flacără din Fe
bruarie 1033. Vîlvătaia ei a 
luminat toate cutele și cotloa
nele ponositei periferii și ea 
a fost halo-ul anunțător al 
unei alte vieți, strălucitoare. 
Ei da, și din ulița cartogra- 
fiată Flăimînda, a țîșnit fla
căra și e turburătoare corela
ția dintre toponimia anumitor 
locuri și zguduitoarele feno
mene sociale care și-au avut 
epicentrul în vatra lor mo
destă, anonimă. In Flămînzii 
moldovenești a scăpărat am
narul lui 1907. In Flămînda 
oltenească, alt sat geamăn, a 
sărit seînteia, aprinzind alte 
torțe pe harta latifundiilor 
boierești, ciocoiești.

Desigur că in denumiri ca 
asta mocnea o pulbere infla
mabilă macerată din obide, 
ură și credințe înalte de 
justiție și libertate, substanțe 
mai teribile decît nitroglice
rina, decît gloanțele oligar
hiei acaparatoare. Edilul stur- 
zist «au marghilomanist care 
le-a nășit; primarul brătie- 
ni3t, averescan, național-țără- 
nist care succesiv le-au păs
trat cu sfințenie, și mai ales 
cu cinism, nu-și închipuiau că 
asemenea porecle se răzbună, 
că sînt fatidice ca alt 
Mane, Tekel, Fares. Simboluri 
ale unei epoci care șl în 
această nomenclatură își tra
ducea discriminările de clasă 
(nu degeaba, prin antinomie, 
o moșie a lui Cantacuzino- 
Nababul se chema Belșugeni), 
Flăminzi, Flămînda sintetizau 
condițiile sociale și economice 
ale proletariatului de la țară 
și de la oraș. Foamea nu su
feră de amnezie. S-a văzut 
asta în atîtea îndîrjiri ale 
muncitorimii bucureștene, gă- 
lățene, ieșene, ploieștene, lupe- 
ne — intre cele două războaie.

Cu prilejul unei vizite 
făcute anul trecut în urbea lui 
natală — Iașii — după o ab
sența de trei decenii, reporte
rul n-a fost surprins descope
rind în amintirea unui strun
gar de la Atelierele C.F.R.- 
Nicolina, un nume de hudiță 
similar. Aparținea ghemului 
de străduțe ale oropsitului 
Podul Roșu — astăzi cartier 
modem — unde printre atî- 
tea denumiri eteroclite, Flă- 
minda nu făcea notă discor
dantă. Mai e nevoie de men
ționat că Nicotină din 1933 a 
fost la diapazonul Griviței 7 

-ir
Viața nouă a oamenilor sa 

reflectează în atîtea și atîtea 
realizări — urbanistice, in
dustriale, culturale — inițiate 
și călăuzite de Partid. Dispă
rute — vestigiile epocii de 
odinioară, pe care „faptele di
verse* ale ziarelor le consem
nau funebru in sinuciderile 
din mizerie. In drama foamei 
fi a întunericului. A dispamt 
hîdul tablou al periferiilor, 
cel din Griviței cu păpădia 
crescută în jgheabul unei că
suțe din strada Fraților, cu 
Mrcile de cal prefăcute de 
copiii din Diocheți în felinare, 
cu vardistul din strada Po
menirii care-l „tranversa“ în 
circă pe domnul subcomisar în 
toamnele și primaverile cu 
inflație de noroi și cu alte 
detalii botezate „pitorești" de 
snobii «ălășluiți în centrul 
Bucureștilor, de penații cu sau 
fără stilou literar de la Capșa.

Altă epocă, în care grija 
pentru om și pentru condițiile 
sale de viață, a fost atît de 
luminos exprimată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu :

„Este știut că țelurile pe 
care și le propune socialismul 
au un conținut profund uman, 
asigură omului posibilitatea 
de a-și dezvolta multilateral 
personalitatea, de a participa 
activ în toată plenitudinea 
forțelor și capacităților sale 
la progresul general al noii 
orînduiri și de a beneficia, pe 
măsura aportului său, de o 
retribuție care să-i creeze 
condiții de viață domne și ci
vilizate".

...Bunicii ișt mîngîie suri- 
zători mustața, privindu-și cu 
dragoste nepoții. In mintea lor 
s-a și ivit imaginea bicicletei 
pe care să le-o facă de ziua 
lor de naștere sau la vreun 
succes școlar, cadou. Și de ce 
nu și imaginea unui automo
bil ? Căci pînă or ajunge 
nepoții la vîrsta volanului, 
vor fi puse in circulație și 
automobile românești.

SIMBĂTA 22 OCTOMBRIE

18.00 : Pentru cei mici : E- 
cranul cu păpuși „Amnarul" 
de H. Ch. Andersen. Prezintă 
Teatrul de păpuși din Oradea. 
— Pentru tineretul școlar : Pe- 
ceți și file îngălbenite ; 18,50 : 
Publicitate ; 18.58 : Ora exactă; 
19,00 : Telejurnalul de seară ; 
10,20 : „Creionul se amuză" ; 
19,40 : Actualitatea cinemato
grafică ; 20.00 : Tele-enciclope- 
dia ; 21,00 : Melodii din filme ; 
21,30 : Miniaturi folclorice ; 
22,00 : Film : „Sfîntul" ; 22,50 : 
Telesport ; 23.00 : Telejurnalul 
de noapte ; 23,10 : Buletinul
meteorologic ; 23,15 : închide
rea emisiunii.



ZILNIC • Știri însem 
nări com entarii

• Știri Însemnări com
entarii • Știri însemnări

NEW YORK 21 Trimisul 
special Agerpres, N. Ioneecu, 
transmite : la 20 octombrie a 
avut loc o intilnire între de
legația română și delegația 
franceză, participante la lucră
rile celei de-a XXI-a sesiuni 
a Adunării Generale. La intil
nire au participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al României, șeful de
legației române, Mircea Mali- 
ta, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Gheorghe Dia- 
conescu, reprezentant perma
nent al țării noastre la O.N.U., 
Costin Murgescu, Constantin 
Flitan și Nicolae Ecobescu.

Situație
încordata

în Laos

I

SCENARIU RATAT

că bombardarea ca
de către forțele ae- 
fost precedată de ares- 
mai multor generali

Din partea franceză, au par
ticipat Roger Seydoux, repre
zentant permanent al Franței 
la O.N.U., șeful delegației 
franceze, Olivier Deleau, Mau
rice Viaud, Claude Chayet, 
Michel Dumont și Jean-Louis 
Plihon.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, în 
spiritul prieteniei care carac
terizează relațiile dintre Ro
mânia și Franța.

Cu acest prilej, șeful delega
ției franceze, Roger Seydoux, 
a oferit un dejun în onoarea 
membrilor delegației române.

Recepție oferită de șeful
delegației române

NEW YORK 21 Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Șeful dele
gației române la cea de-a 
XXI-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Corneliu Mă- 
nescu, a oferit, joi seara, o 
recepție în saloanele Misiunii 
permanente a țării noastre.

La recepție au participat 
șefii delegațiilor Angliei, Aus
triei, Belgiei, Belorusiei, Bul
gariei, Cambodgiei, Congo-ului 
(Brazzaville), Danemarcei, Fin
landei, Fraftței, Italiei, Iranu
lui, Iugoslaviei, Japoniei, Li
beriei, Marocului, Mexicului,

Poloniei, Ucrainei, Ungariei și 
Uniunii Sovietice, reprezen
tanți permanenți și membri 
ai misiunilor unui mare nu
măr de țări, președinții comi
tetelor principale ale Adunării 
Generale, înalți demnitari 
O.N.U., oameni de artă și cul
tură din S.U.A., ziariști.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii delegației române la 
actuala sesiune și ai Misiunii 
permanente a țării noastre la 
O.N.U.

Recepția, care s-a bucurat 
de o deosebit de largă partici
pare, s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

IN SEMN DE PROTEST ÎMPOTRIVA 
AGRESIUNII AMERICANE IN VIETNAM

Grevă generală în Japonia

Peste 4 milioane de oa
meni fli muncii de la căile 
ferate, metalurgiști, mineri, 
muncitori din industria chi
mică, funcționari, lucrători 
din învdfdTnînt, cărora li s-au 
alăturat alte categorii de oa
meni ai muncii, au declarat 
vineri o greva generală în 
semn de protest fața de agrei 
siunea americană în Viet
nam., a bombardamentelor a- 
supra R.D. Vietnam, in spriji
nul satisfacerii revendicărilor 
economice, majorării salarii
lor și îmbunătățirii condițiilor 
de lucru. Greva a fost orga
nizată la chemarea Consiliu
lui General al Sindicatelor 
din Japonia (Sohyo), a Fede
rației sindicatelor independen-

ULTIMUL

DECRET

te a Partidului Comunist din 
Japonia, a Partidului Socialist 
și a altor organizații. în urma 
declanșării grevei, au fost pa
ralizate transporturile fero
viare, activitatea psftr: și te
legrafului, iar șrohln pa-nn 
suspendat cursurile, deoarece 
printre participanții la această 
acțiune sînt 346 000 de învăță
tori și profesori.

Greva este apreciată drept 
cea mai mare acțiune politică 
din istoria mișcării muncito
rești din Japonia din ultimii 
ani, după demonstrațiile o-fld- 
nizate în anul 1960 împotriva 
Tratatului de securitate 
pono-american. 
apreciază că 
„prima grevă 
lume împotriva 
în Vietnam".

Vineri în zorii zilei, fero
viari, lucrători de la poștă *i 
telegraf și alte categorii de 
oameni ai muncii, care au în
cetat lucrul, au organizat mi
tinguri și demonstrații 
străzile capitalei japoneze 
în alte orașe.

s»
Agenția A.P. 
aceasta este 

generală din 
rolului S.U.A.

pe

Citind surse diplomatice, 
gențiile occidentale de presă 
anunță că elemente ale forțe
lor aeriene laoțtene, cu baza 
la Savannaket, în frunte cu 
generalul Thao Ma, coman
dantul aviației, au bombardat 
vineri dimineața capitala țării, 
Vientiane, încercînd să pună 
mina pe putere. Ei au bom
bardat atît sediul comanda
mentului forțelor armate cît 
și imobile ale populației ci
vile.

Din Vientiane, coresponden
tul agenției France Presse re
latează 
pitalei 
riene a 
tarea 
laoțieni, printre care O. Rati- 
kane, comandantul șef al for
țelor armate, Marthepharaks, 
adjunctul comandantului șef 
al zonei militare Savannaket, 
și Sayavong, ce efectuau o 
inspecție în zona de opera
țiuni situată Ia cîțiva kilo
metri de Savannaket.

Corespondenții de presă a- 
preciază că momentul de
clanșării loviturii a fost ales 
în lipsa primului ministru 
Suvana Fuma, plecat la New 
York, la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.' El se află 
în prezent la Paris. Intr-o de
clarație, prințul Suvana Fuma 
a arătat că „nu este la curent 
cu cele întîmplate la Vien
tiane", dar că „o lovitură de 
stat este posibilă". El și-a ex
primat părerea că una din 
cauze „ar putea fi rivalitatea 
existentă de mai multe 
între generalul 
Statul Major al 
mate laoțiene".

luni 
Thao Ma și 

forțelor ar-

c»

JAPONIA. — Demanatnție a țăranilor din provincia_ — .------------ Cheba,
iu enrsil căreia partfcipanțil și-a a exprimat protestai îm
potriva iwM' mai lemdrom în apropierea pămînta- 

rilur

Pus la punct cu grijă de cei mai rutinați experți In 
materie ai Forreign Office-ului, scenariul mascaradei 
intitulate pompos „libera și independenta Federație a 
Arabiei de sud", a primit în cursul acestui an noi re
tușuri. Retușuri menite, bineînțeles să ascundă specta
torilor (adică opiniei publice mondiale), însăși ideea de 
bază care a patronat eforturile autorilor piesei : faimoa
sa idee-obsesie ce populează în ultimii ani visele și ur
zelile nostalgicilor imperiului britanic — „a pleca pentru 
a rămîne" (în cazul de față în Arabia de sud).

La semnalul dat de Londra, 
guvernul marionetă al Federa
ției Arabiei de sud și-a fă
cut cunoscut, in primăvară, a- 
cordul cu rezoluțiile O.N.U. 
care cer lichidarea regimului 
colonial, retragerea forțelor 
britanice, efectuarea de ale
geri generale și ridicarea stă
rii excepționale. Guvernul A- 
rabiei de sud se pretindea sin
gur competent să aplice rezo
luțiile O.N.U. Ca principală 
condiție el pretindea însă „în
cetarea tuturor activităților 
subversive". Adică cerea, nici 
mai mult nici mai puțin decît 
lichidarea mișcării de elibe
rare națională. Regizorii bri
tanici sperau să atingă astfel 
două ținte deodată : să confe
re un statut international gu
vernului marionetă al feudali
lor și. ceea ce era esențial, să 
paralizeze lupta armată anti
colonialistă a poporului Ara
biei de aud.

Mișcarea anticolonialistă în 
interiorul Federației intensifi- 
cîndu-se și presiunea interna
țională nedimlnuîndu-se, in
genioșii scenariști londonezi 
au introdus un nou element 
„gestul Aden". Se știe că sub 
imperiul necesității acute a re
ducerii cheltuielilor militare și 
dată fiind situația explozivă și 
precară creată prin lupta me
reu mai organizată si mai ac
tivă a patriotilor adeniți, gu
vernul britanic a anunțat in 
februarie intenția de a eva
cua baza militară de Ia Aden.

In esență se urmărește ve
chiul țel : perpetuarea prezen
tei britanice în Orientul Apro
piat șl Mijlociu ; e vorba doar 
de transferarea bazei din A- 
den la Bahrein, adică de fixa
rea efectivelor britanice într- 
un alt loc, considerat mai si
gur, în apropierea cîmpului 
de acțiune al monopolurilor 
petroliere. Exploatind „ges
tul" renunțării la baza din 
Aden, guvernul Wilson a cău
tat să tragă un profit în sen
sul consolidării regimului ma
rionetă din Federația Arabiei 
de sud. In ultimele cîteva luni 
cercurile guvernamentale bri
tanice și acolițli lor din fra
gila „Federație" s-au întrecut 
în declarații pe tema : proiec
tata evacuare a bazei de la 
Aden este o dovadă a stabili
tății Federației care se poate 
ține pe propriile-i picioare.

Clnd tapajul era însă în toi, 
un scandal a venit să tulbure 
ingeniosul scenariu : conserva
torii, oare revendică o politică 
mal rigidă în Arabia de sud, au 
trecut Ia atac. La sfîrșitul Iul 
septembrie, Duncan Sandys, 
fostul ministru al coloniilor în 
guvernul conservator l-a acu
zat pe premierul Wilson că 
„induce în eroare Anglia gi lu
mea" afirmînd că Federația A- 
rabiei de sud n-ar mai avea 
nevoie de „prezența britanică". 
Sandys a arătat că „retragerea 
din Aden ar însemna trădarea 
prietenilor Angliei din Arabia 
de sud'. în sprijinul afirma-

țiilor sale fostul ministru con
servator a dat în vileag conți
nutul a două documente al că
ror text fusese ținut secret și 
care arată cite parale face „in
dependența" și „caracterul re
prezentativ" al guvernului Fe
derației Arabiei de sud. Pri
mul document este o declara
ție făcută în aprilie unui re
prezentant britanic de minis
trul de interne al Federației 
Arabiei de sud, Saleh Ben Hu- 
sein. Acesta din urmă a cerut 
insistent, In numele elemen
telor feudale „să nu fie aban
donați furiei poporului" și „să 
fie apărați de subversiune". 
La 22 mal, guvernul marione
tă al „Federației" a trimis o 
scrisoare guvernului britanic 
în care a cerut „reconsidera
rea retragerii trupelor engleze 
din Aden" asigurarea unui 
permanent contingent britanic 
„mai ales a unităților motori
zate și aviației pe teritoriul 
Federației" precum și „întreți
nerea și instruirea de către 
Anglia pe timp de 20 de ani a 
armatei Federației".

Rămîne să adăugăm un epi
log : ca urmare a scandalului 
iscat de consevatori, guvernul 
laburist s-a simțit dator să 
dea dovadă de fermitate ; la 
Londra s-a anunțat că genera
lul de brigadă Charles Vinner, 
comandantul șef al forțelor ar
mate ale Federației, a primit 
ordinul „să întărească șl să 
mărească dispozitivul de 
luptă".

După toată această evoluție, 
observația cea mai retervaiă 
ce se poate face este eă scena
riul regizat de „subtilii- «tri- 
tegi de la Forreign Office a 
fost ratat în mod penibil Qj 
dată mal mult, mascarada pe 
tema ..independenta Federație 
a Arabiei de sud" a apărut in 
adevărata ei lumină.

EM. RUCAR

Așadar, prin ultimul decret 
al președintelui Branco, ceea 
ce în cursul săptămtnii se pre
supunea numai, este astăzi un 
lapt împlinit : conflictul dintre 
guvernul și parlamentul brazi
lian s-a încheiat prin... suspen
darea lucrărilor acestuia din 
urmă. Președintele a ales va
rianta cea mai dură dar, evi
dent, șl cea mal sigură. Șt ast
fel, dîrzul adversar care era în 
ultima vreme Congresul brazi
lian (În frunte cu personalități 
de seamă ale partidului de gu- 
vernămînt), a fost, pînă Ia 22 
noiembrie, redus Ia tăcere. Pu
terile excepționale pe care le 
deținea președintele și împo
triva cărora s-a ridicat parla
mentul au devenii, acum, tota
le. După cum se exprima co
respondentul agenției FRANCE 
PRESSE, Castelo Branco „a 
preluat complet controlul aau- 
pra Braziliei". -

Ce urmări poate avea noul de
cret al președintelui brazilian 1 
O apreciere exactă este difici
lă din cauză că problema are 
încă multe necunoscute. Lucră
rile Congresului (parlamentu- 
lui] de la Brasilia au fost sus
pendate ptnă la 22 noiembrie. 
Dar, după cum se știe, la 15 
noiembrie erau programate ale
geri parlamentare generale. In 
cazul clnd, potrivit declarații
lor oficiale, scrutinul va avea 
loc, decretul de suspendare a 
lucrărilor parlamentului va fa
voriza, bineînțeles, partidul de 
guvernămînt (ostilitatea parla
mentului putea amplifica „si
tuația de nepopularltafe" a gu
vernului). De altfel, se afirmă că 
tocmai cîștlgarea alegerilor 
parlamentare de către ARENA 
a constituit imboldul tuturor 
acțiunilor prezidențiale din ul
tima vreme.

fn ceea ce privește actualul 
parlament se pare că soarta lui 
este pecetluită. Taxat drept 
„centru de rebeliune" împotri
va guvernului el nu va mai 
putea avea, după alegeri — 
dacă acestea se vor ține — de- 
ctt rolul de a-șl depune man
datul. Deputății, care au pără
sit clădirea parlamentului sub 
supravegherea armatei, au pă
răsit. poate, definitiv viața 
politică in actuala legislatură.

ION CODRU

PROCURORUL 
WADE INSISTA

Pr neuronii general dis Dallas. 
Henry Wade, a cerut Curți! de 
Apel din Texas să-și reconsider* 
hotărîrea cu privire la ratarea 
condamnării Ia moarte a iul Jack 
Ruby. Curtea de Apel a luat acea
stă holărlre la I ori om brie, califl- 
cind procesul Iul Jack Ruhr, care 
l-a ucis pe Lee Harvey Oswald, 
asasinul presupui al președintelui 
Kennedy. ca deslășurludu-se In 
condiții neechltabile. Procurorul 
Wade a precizat că In caiul reju- 
decirii procesului el va cere din 
nou pedeapsa cu moartea pentru

•pe«rat« el • 
la « p«f»• || 
tatag» HM ta 
|M>. «11 ta

ll

ODISEEA

DIFICILE*

APA DIN FOCAVIZ PENTRU FUMĂTORI

„DOSARELOR

«ie

Dezbaterile 
cu privire 

la dezvoltarea 
comerțului 

intereuropeau

R. 8. CIBOSLOVACA. — Vedere panoramici a unei părți din orașul Fraga
produMrie acesta. a 

ca a p ■! ■<! 
de timp rwwda Km

• U bat* parai 
p* tac. <! aci'Bjra. a- 
pruexta aferarv «tarii 
ra nwwal ea nrraivw 
a -.maralramM verde* 
d*e**e nu®*" c( si
datervtl ep*Tit*î unor 
cnrmn re*’.-europene 
earn cnratatarl «vnm- 
tuaUtatea
tr»U Uvrier. inspirate 
de americani, ca nn 
mâjloc de menttae r» a 
unar raporturi staior- 
ulc'te cu ani la nrmJ 
fi care acum nu mal 
c«rw«pund.

Disea^oufle au luat 
asemenea propnrtd tu
rti eMar reprezentan
tul președintelui S.U.A. 
la acente negocieri a

porturilor anirltm 
dan t A rile vent-europe- 
ue. în scopul vldlt de 
a acretem încheierea 
negucleilluj.

Oricum. In cercurile 
dtîplemarice de la Ge
neva pcredl tenii
ideea ci Odiseea „do
sarelor dificile" dta 
cadrul ..rundei Ken- 
nmdy' este, departe de 
a lua sflrșit. Tratati
vele de ploi acui 
rati cl vor trece încă 
multe luni plaă ce pe 
ele se va putea pune 
rezolnția „reaolvat*. 
Bineînțeles. . aceasta 
numai daci negocieri
le nu vor fi întrerupte 
tnainle de a se ajunge 
la o Înțelegere.

a-

IOAN TIMOFTE

Pe • itrodi din Lin», după recentul cutremur <

Pentru iumitori exiști ■■ risc 
ml aarv de a talari nu atac de 
coed-darii uratau ustamllorl. rela
tează agenția Beater. Firtltona! de 
cariat al unul grup de specialiști 
de la Unireriititea de medicină 
die Leal dama. Jac* ^traag. a 
anunțat la conferința special iș 111 or 
aiFikirl la prntolnune de cardio
logie ci rerul talele a B45 de ■■- 
topsll flcate persoanelor care aa 
interii na atac de card arată că 
arterele fumătorilor alai mult mai 
afectate de arierioacterorl declt la 
nefumltori. El a citat ultimele dote 
statistice extrase din studiile fă
cute la acest domnadu. care arată 
că între fumători șt ta ape ci al la 
ce! care fumeaiă mal asalt de 25 
de țigări pe zi se constată o creș
tere a risenini de
atac de cord.

nil de externe al Braziliei, 
acy Magalhaes, a sosit joi Ia 

Montevideo într-o vizită oficială 
de două zile pe care o face In 
Uruguay. Potrivit agenției Prensa 
Latina. Magalhaes va discuta cu 
oficialitățile uruguayene proble
mele privind proiectata Intilnire a 
solilor de state membre ale O.S.A., 
Drecum și cel»* legate de crearea 
așa-asî’n’tor 
permanente 
păcii.

Magalhaes 
un turneu prin mai multe țări la
tino-americane cu scopul de a 
aplana conflictul dintre S.U.A. și 
latino-americani provocat de res
pingerea de către guvernul ameri
can a revendicărilor lor social-eco- 
nomice care ar fi urmat să fie în
scrise în Carta modificată a O.S.A.

GENEVA 21 — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Luind cuvîntul in 
cadrul dezbaterilor cu privire 
la evoluția comerțului inter- 
european, șeful delegației ro
mâne Ia cea de-a 15-a sesiune 
a Comitetului pentru dezvol
tarea comerțului, Mircea Pe
trescu, a relevat că România 
continuă să lărgească relațiile 
comerciale cu țările membre 
ale Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa, indiferent de 
sistemul lor social-economic. 
Aceste relații se bazează pe 
respectarea principiilor suve
ranității naționale și avanta
jului reciproc. El a subliniat 
necesitatea de a se crea con
diții cit mai favorabile inten
sificării schimburilor comer
ciale între toate statele euro
pene.

a suferi de un

Jurați din Vîe- 
procesul inten- 

fost șef al

forte interamericane 
pentru menținerea

întreprinde In prerent

Descoperirea geologului ameri
can Ralph Mason va permite vii
torilor cuceritori al spațiului să 
fabrice apă folosind energie sola
ră ; el a reușit să extragă apă din 
stînclle vulcanice secătuite de mii 
de ani, supunîndu-le la o tempera
tură de 480 grade centigrade, 
kg stîncă dau o jumătate litru 
■pi.

SHIRLEY
TEMPLE

PATUL LUI TUTANKAMON

33
de

al

PROTESTEAZĂ...

în fața Curții de 
na unde se judecă 
tat lui Leopold Lanz.

.atelierelor din lagărul de concen
trare de la Treblinka, au început 
la .20 octombrie audierile martori
lor. In depoziția sa, martorul Ro
bert Levi, unul din puținii supra
viețuitori ai lagărului de la Tre
blinka, a declarat că' Lanz a parti
cipat direct la asasinarea unui 
mare număr de deținuți, dlnd do
vadă de o cruzime rar întîlnită.

O societate la...
doi locuitori

„Paradfsele fiscale" 
altă dată se ră

resc de la an la au. In 
Europa, principatul Li
chtenstein (157 km p, 
16 000 locuitori] răml- 
ne aproape unicul re
fugiu : Ia populația sa 
revine o societate, bi
neînțeles străină, la

din Cairo a comunicat 
45 de piese din vremea 
var li transportate la

Muzeul 
recent ci 
faraonilor 
Paria unde se va deschide o expo
ziție. Publicul parizian va putea 
vedea în standurile expoziției o 
mască de aur, care a mal fost pre
zentată la începutul acestui an la 
Tokio, precum șl patul iaraonulul 
Tntankamon, decedat, după cum 
atestă documentele, acum 3235 de 
ani. Din Cairo a-a anunțat de ase
menea, că Muzeul din Cairo va 
trimlie și în Canada, la expoziția 
„Omul șl lumea sa", o colecție de 
vechi manuscrise, deosebit de in
teresante nu numai pentru egipto
logi, dar și

Ministrul marinei comerciale 
Italiei, Lorenzo Natali, care face o 
vizită în Polonia, a fost primit de 
Piotr Jaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone. In timpul convorbirii au 
fost discutate probleme privind 
colaborarea și cooperarea polono- 
italiană în domeniulznavigației și 
construcțiilor navale din cele două 
țări.

Shirley Tampla, foitul „copil 
minune" al ecranului american 
care e acum In vlrstă de 38 ani, 
a manifestat totdeauna multă 
personalitate. Ea nu și-a dezis 
fermitatea în susținerea șl apă
rarea punctului său de vedere 
nici cu prilejul Festivalului ci
nematografic de la San Fran
cisco. Shirley Temple a demi
sionat din comitetul festivalu
lui pentru a protesta împotriva 
selecționării filmului suedez 
„Jocurile nopții", după opinia 
fostei actrițe „total pornogra
fic și făcut în scopuri comerci
ale".

O BARCA IN ATLANTIC

pentru publicul larg.

Ia

doi locuitori. Căci e 
suficient să se achite 
un impozit de 1 
sută, pentru capitalul
Învestit, ca o societate 
să aibă dreptul să-și 
Instaleze placa de 
bronz pe unul din zi
durile Vaduzului, ca
pitala Lichtenstelnulul.

In afară de benefici-

lie obținute din acor
darea refugiului pen
tru afaceri Internațio
nale, această țară •— 
liliput — îșl obțin ve
niturile din vînzarea 
timbrelor poștale șl 
confecționarea dinților 
falși pentru care pose
dă cea mal mare fa
brică din Europa.

Acum clteva luni, de pe țărmurile Angliei s-a desprins o bard 
mică cu vîsle purtlnd numele de „Puffin". Doi tineri Întreprinzători 
Johnstonee și Hoar își puseseră în gind să traverseze 
lantlc în această mică ambarcațiune.

Mult timp celor doi li se pierduse urma. De ctteva 
nele londoneze relatează sfirșitul acestei călătorii. Un 
la 15 octombrie un vas de război canadian a descoperit 
turnată la aproximativ 1000 km de Newfoundland. După toate apre
cierile acolo se pare că au pierit cei doi tineri. Clnd barca a lest 
cercetată nu s-au găsit urme de alimente, iar jurnalul lor „de bord", 
singurul martor, consemnează Ia sllrșltul lui august : „Mergem spre 
nord-est, spre drumurile maritime In speranța de a opri un vapor oa
recare ca să căpătăm alimente". Pe semne au așteptat zile lungi, 
foarte lungi și n-au zărit nimic la orizont pentru că în cele scrise In 
jurnal, pe 2 septembrie, se simte disperarea : „Unde slnt toate vapoa
rele 1“ A doua zi, 3 septembrie, a început o ploaie torențială șl *- 
ceasta s-a interpus ca o perdea între el șl lumea de la care așteptai 
ajutor. Deși reiese că au observat In îndepărtare un vapor șl an aurit 
motoarele avioanelor, tinerii n-au reușit să tragă rachete semnaliza
toare. Situația fără Ieșire este concentrată în cuvintele din jurzal : 
„Apă în barca de salvare șl în cutia cu rachete". $1 asta a lest let.

Se speră să se poată reconstitui ultimele zile de navigație si i»' as- 
plările care au avut loc In barcă cu ajutorul filmelor numai da I eu 
cumva apa a ajuns și la ele.

oceanul At-

zile cotidie- 
sflrșlt tragic ; 
barca lor rls-
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