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Lucruri de toumuu iu uffricuiiuru

Fertilizează terenul
Pentru sporirea producției de cerea

le, colectiviștii și muncitorii din gospo
dăriile agricole de stat din regiunea Ar
geș au încorporat în această toamnă, în 
terenurile rezervate pentru însămînțările 
din primăvara anului viitor, însemnate 
cantități de îngrășăminte naturale și 
chimice. Ei au fertilizat pînă acum mai 
bine de 129 000 ha. Concomitent cu în- 
grășarea ogoarelor, în această regiune se 
desfășoară cu bune rezultate acțiunea 
de îmbunătățire a terenurilor podzolice. 
In acest scop au fost aplicate aproape 
68 000 tone amendamente calcaroase.

Plantări de pomi 
și viță de vie

De curînd, în gospodăriile colective 
din Comu, Vîrtopu și Caraula din ra
ionul Băilești a început pregătirea te
renurilor în pantă și erodate pe care 
se vor planta toamna aceasta 150 ha 
cu viță de vie. Anul acesta, în regiunea 
Oltenia au fost făcute lucrări de te- 
rasări pentru plantări de vii pe o su
prafață de peste 460 ha.

In multe locuri din regiune, terenu
rile în pantă, erodate și slab produc
tive, au fost amenajate și plantate cu 
pomi fructiferi. Plantațiile de pomi fă
cute în acest an pe astfel de terenuri 
ocupă o suprafață de circa 6 000 ha.

Conferința națională de farmacie
In aula Facultății de științe juri

dice din Capitală își începe astăzi 
lucrările Conferința națională de 
farmacie. Participă peste 1 000 .de 
delegați — academicieni, cadre di
dactice din învățămîntul universi
tar, specialiști din institute de cer
cetări științifice și din fabricile de 
medicamente, farmaciști, medici, 
biologi, toxicologi din întreaga 
țară — precum și numeroși in
vitați de peste hotare. După 
deschiderea festivă, lucrările se 
vor desfășură pe 5 secții de spe
cialitate, în amfiteatrele Facultății 
de medicină generală. Vor fi pre
zentate lucrări privind cercetări 
din domeniul sintezei de medica
mente, al tehnologiei farmaceu

Consfătuire științifică in vederea combaterii zgomotului
In Capitală se deschide astăzi, 

organizată de Comisia, de acustică 
a Academiei R. P. Romine, cea 
de-a Il-a Consfătuire de comba
tere a zgomotelor și vibrațiilor. In 
cadrul consfătuirii vor fi prezen
tate referate și comunicări privind 
zgomotul și trepidațiile în mediul 
industrial, crearea unor dispozitive 
în vederea atenuării zgomotului și 
amortizării vibrațiilor, a protejării 
organismului. Vor fi puse în dis
cuție și rezultatele unor cercetări 
asupra zgomotului de stradă și din

GAEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). — In gos
podăriile colective din 
raionul Găești, regiunea 
Argeș, vor funcționa în 
acest an 184 cercuri de 
mvățămînt agrozooteh
nic de masă cu peste 
5000 cursanți. Pînă ieri

QU*-1 Ml (L Li
cursurile învățămîntului 
s-au deschis în 15 gos
podării colective, prin
tre care Picior de Mun
te, Gura Foii, Topolo- 
veni, Speriețeni, Vișina 
și altele. La cele 4 
cercuri de la gospodă
ria colectivă Picior de 
Munte, cursanții au au-

Capacitatea tractoarelor 
mai bine folosită la arături

în regiunea Crișana se lucrează de 
zor la executarea arăturilor de toamnă. 
Se știe că această lucrare agrotehnică 
este hotărîtoare pentru obținerea de re
colte bune la culturile care se însămîn- 
țează în primăvară. La gospodăria co
lectivă din comuna Ineu, porumbul 
cultivat în teren arat din toamnă a dat 
o producție de aproape 2 ori mai mare 
decît cel cultivat în arătură de primă
vară.

în multe gospodării colective, consi
liile de conducere și organizațiile de 
partid apreciază la 
justa valoare im
portanța arăturilor. 
Acest lucru se vede 
și din rezultatele 
obținute. în gos
podăriile colective din raionul Salonta, 
de pildă, s-au efectuat pînă în prezent 
arături pe 81 la sută din suprafețele 
care vor fi însămînțate în primăvară, 
iar în cele din raionul Criș — pe 70 la 
sută. De relevat că într-un mare număr 
de gospodării odată cu arăturile s-au 
încorporat sub brazdă îngrășăminte na
turale și chimice. In gospodăriile co
lective din raionul Criș, de exemplu, 
s-au încorporat sub brazdă odată cu a- 
răturile de toamnă îngrășăminte natu
rale și chimice pe 1 500 de hectare.

în raioanele Marghita și Oradea sînt, 
de asemenea, multe gospodării colec
tive în care atît consiliile de condu
cere cît și brigăzile de mecanizatori se 

In regiunea Crișana

tice, controlului medicamentelor, 
lucrări de farmacodinamie, toxi
cologie, precum și studii din do
meniul plantelor medicinale. In 
afara celor 200 de comunicări 
științifice ale specialiștilor ro- 
mîni, numeroase comunicări vor fi 
prezentate și de către oaspeții 
străini. Conferința se va încheia cu 
un simpozion pe tema : „Introdu
cerea medicamentelor noi în tera
peutică".

Pentru participanții la Conferin
ță a fost organizată, în aula Fa
cultății de medicină generală, o 
prezentare a medicamentelor ro- 
mînești fabricate în ultimii ani, 
precum și a altor realizări ale a- 
cestui sector.

cartierele de locuințe din Capitală 
și alte orașe ale țării, precum și 
măsurile urbanistice corespunză
toare. Un grup de lucrări se vor 
referi la combaterea zgomotului în 
mijloacele de transport : vagoane 
de cale ferată, autobuze, nave 
maritime și fluviale, avioane.

In expoziția organizată cu acest 
prilej, participanții la consfătuire 
vor putea vedea aparataj modern 
pentru măsurarea zgomotului și 
vibrațiilor, construit în țară și în 
străinătate, noi materiale fonoab- 
sorbante și izolante etc.

ețiz
diat prima lecție „Întă
rirea economico-orga- 
nizatorică a gospodă
riilor colective" — ți
nută de inginerul Ion 
Stănescu. O lecție ase
mănătoare a ținut ing. 
Ion Cicu, în fața cursan- 
ților de la gospodăria 
colectivă din Morteni.

ReaL'țări ale G.A.S.

In ultimul timp, în gospodăriile 
agricole de stat s-a intensificat 
munca pentru executarea arăturilor 
de toamnă. în total au fost arate a- 
proape 375 000 de hectare, ceea ce 
reprezintă peste 60 la sută din su
prafața planificată. Gospodăriile a- 
parținînd trusturilor Suceava, Turnu 
Severin, Alexandria și Sînnicolau 
Mare au arat suprafețe cuprinse în
tre 82-91 la sută din plan. Este ne
cesar ca și gospodăriile de stat din 
trusturile Slobozia, Galați etc., care 
au obținut pînă acum realizări sub 
posibilități, să-și organizeze mai 
bine forțele de care dispun pentru 
a termina în scurt timp arăturile de 
toamnă pe toate suprafețele planifi
cate. (Agerpres)

Mecanizatorii de la G.A.S. Po
pești Leordeni-București lucrează 
intens la executarea arăturilor de 
toamnă.

ocupă îndeaproape de executarea ară
turilor pe toate suprafețele. în raionul 
Marghita s-au făcut arături pe 16 000 
ha din cele 27 370 ha prevăzute.

Dar în raionul Marghita mai sînt și 
unele gospodării colective care mai au 
terenuri neeliberate de coceni, ceea ce 
împiedică pe mecanizatori să lucreze 
cu toate tractoarele la arat. Printre a- 
cestea sînt cele din Poclușa de Barcău, 
Tăuteu, Marghita, Spinuș, Tria etc.

O situație asemănătoare este și în 
unele gospodării colective din raionul 

Oradea. între satele 
Cauaceu și Sălard, 
pe zeci de hectare 
cocenii n-au fost în
că tăiați. Din aceas
tă cauză nici ară

turile nu pot fi efectuate ; la gospodă
ria colectivă din Săcădat s-au arat pînă 
acum numai 22 hectare din cele 581 
hectare prevăzute pentru însămînțările 
de primăvară.

Timpul favorabil efectuării arăturilor 
trebuie folosit la maximum. De aceea, 
consiliului agricol regional îi revine 
sarcina să controleze mai îndeaproape 
felul cum sînt utilizate tractoarele, să 
îndrume zi de zi conducerile S.M.T.-u- 
rilor pentru ca toate tractoarele să lu
creze la arat cu întreaga capacitate.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

Noi stafii €♦ F, R. 
automatizate

în gările Podu Olt șl Stupini au 
fost date recent în funcțiune două 
noi stații de centralizare electro- 
dinamică. Cu acestea numărul sta
fiilor dé cale ferată automatizate de 
pe cuprinsul regionalei C.F.R. Bra
șov a ajuns la 21. Instalațiile per
mit manevrarea și controlul de la 
un pupitru de comandă a macazu
rilor și semafoarelor. Totodată, ■ope
rațiile de primire și expediere a tre
nurilor se fac automat, micșorîn- 
du-se timpii de imobilizare a mate
rialului rulant și îmbunătățindu-se 
siguranța circulației. (Agerpres)

In mijlocul viitoarelor hale ale Uzinei de aluminiu din Slatina care au început să prindă 
contur (fotografia din dreapta).

In cursul zilei de marți, 12 
noiembrie, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Alexandru Drăghici, 
Leonte Răutu, Gh. Gaston Marin, Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, au vizitat mari 
șantiere de construcții industriale din 
regiunile Argeș și Oltenia : Uzina de 
aluminiu din Slatina, Combinatul 
chimic și centrala electrică de ter- 
moficare din Craiova — obiective de 
seamă ale planului de 6 ani, stabili
te de Congresul al Ill-lea al P.M.R.

Conducerea partidului șl guvernu
lui acordă o deosebită atenție dez
voltării industriei chimice, construi
rii și utilării de noi întreprinderi 
moderne, menite să asigure cantități 
tot mai mari de îngrășăminte chi
mice, mase plastice, fire și fibre sin
tetice și alte numeroase produse de 
care sînt strîns legate progresul teh
nic al economiei naționale, satisface
rea cerințelor sporite de bunuri de 
consum ale populației.

în primii trei ani ai planului șe- 
senal industria noastră chimică s-a 
dezvoltat într-un ritm mediu anual 
de 23,5 la sută, față de 22,5 la sută 
cît s-a prevăzut în Directivele Con
gresului al III-lea al P.M.R.

Primul șantier la care s-au oprit 
oaspeții a fost cel al Uzinei de alu
miniu de la Slatina. Ei au fost în
soțiți de tovarășii Ștefan Matei, prim- 
secretar al Comitetului regional Ar
geș al P.M.R., Constantin Sandu, 
președintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, de activiști 
de partid și de stat.

...Sub cerul însorit al acestei zile 
de toamnă tîrzie se profilează pe 
cîmpul din vecinătatea orașului silu
etele zvelte ale stîlpilor de beton 
care încadrează mari suprafețe de 
teren. Excavatoare ș’i buldozere, ma
carale, stația centrală de betoane, 
dar mai cu seamă ritmul viu al 
muncii oamenilor întregesc imagi
nea acestui vast șantier. în mijlocul 
viitoarelor hale, care au prins con
tur nu numai pe planurile proiec- 
tanților ci și aievea, a fost instalată 
o planșetă, în fața căreia directorul 
uzinei, Ioan Filip, și inginerul Lazăr 
Tendier, șef al șantierului, dau ex
plicații cu privire la stadiul actual 
al lucrărilor și caracteristicile insta
lațiilor.

Creînd în țară o nouă ramură a 
metalurgiei neferoase, uzina de la 
Slatina va avea o capacitate de pro
ducție anuală de 50 000 tone de alu
miniu și aliaje, prevăzîndu-se posi
bilități importante pentru extinderea 
ei. Valorificînd resursele naturale 
ale țării,-șî anume bauxita din 
munții Bihorului, transformată în a- 
lumină calcinată la uzina în curs de 
construcție de la Oradea, la Slatina 
se vor produce blocuri de aluminiu 
și aliaje, bare rotunde, plăci din 
care se va obține tablă, sîrmă, pro
duse nedesare pentru progresul teh
nic al industriei noastre. O mare 
parte a producției uzinei va fi folo
sită de industria constructoare de 
mașini din țara noastră la realiza
rea de blocuri-motor, utilaje rezis
tente la coroziune pentru industria 
chimică și alimentară, diferite alte 
produse, precum și la fabricarea 
articolelor metalice de uz casnic.

Vorbind oaspeților despre princi
palele instalații, specialiștii au ară
tat că aluminiul cu mare puritate va 
fi obținut prin electroliză în 328 
cuve, cu electrozi precopți. Numai 
pentru amplasarea cuvelor se con
struiesc două hale în lungime de 
peste o jumătate km fiecare. Uzina 
își va asigura necesarul de elec
trozi într-o fabrică proprie cu un 
înalt nivel de automatizare. Prelu
crarea aluminiului în cadrul turnă
toriei se va face cu ajutorul unor 
mașini de cea mai modernă con
strucție.

Proiectul uzinei este furnizat de 
firma franceză Péchiney, care acor
dă și asistență tehnică la construcția 
și punerea ei în funcțiune. Utilajele 

I

principale sînt procurate de la fir
me din Franța, Elveția, Italia, Bel
gia. Redresorii cu siliciu — utilaje 
principale ale uzinei—sînt livrați de 
firma Siemens din R. F. Germană. 
O parte importantă a utilajelor se 
realizează în țara noastră, după 
proiecte franceze, de către uzinele 
„ProgresuT'-Brăila, „Independența"- 
Sibiu, „Vulcan"-București, „Unio“- 
Satu-Mare și altele.

Tehnologia de fabricație a alumi
niului și utilajele moderne cu care 
va fi dotată uzina vor asigura ob
ținerea unor indici tehnici foarte 
buni privind consumurile de ener
gie electrică, anozi precopți, alu
mină, fluor, cît și productivitatea 
muncii. Numai la energia electrică 
se realizează o economie de circa 
2 000 kWh la tona de aluminiu față 
de alte tehnologii.

Unul dintre primele locuri la care 
s-au oprit conducătorii de partid și 
de stat a fost acela unde lucrează 
macaragiul Ionică Gheorghe, evi
dențiat în întrecerea socialistă. Bra
țul puternic al mașinii, mînuite cu 
deosebită pricepere, înalță stîlpul 
masiv de beton și îl așează în nu
mai 20 de minute în poziția stabili
tă. Oaspeții au urmărit și măiestria 
cu care sudorii aflați la mari înăl
țimi îmbinau tronsoanele fermelor 
metalice pentru acoperișul halelor.

De-a lungul acestui mare șantier 
se remarcă gradul înalt de mecani
zare a lucrărilor și folosirea, pe 
scară largă, a prefabricatelor, reali
zări apreciate în mod pozitiv de 
conducătorii de partid și de stat. 
Constructorii au fost îndemnați să 
acorde și în continuare atenție deo
sebită acestor probleme, ca și adop
tării măsurilor menite să asigure 
punerea în funcțiune a obiectivelor 
la termenele stabilite. Datorită apli
cării indicațiilor conducerii de 
•partid cu privire la specializarea în
treprinderilor de construcții indus
triale, cît și experienței acumulate 
de constructori, Uzina de la Slatina 
va fi realizată în circa 1 an și jumă
tate, față de cinci ani, cît era nece
sar cu cîțiva ani în urmă pentru 
construcții de proporții similare.

Oaspeții s-au interesat și cum se 
preocupă conducerea șantierelor să 
asigure cadre calificate de munci
tori constructori. După ce au fost in
formați despre măsurile pentru pre
gătirea în școli a cadrelor, pe care 
le-a apreciat ca bune, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a remarcat : „Aveți 
tehnicieni buni, muncitori de nă (Continuare în pag. V-a)

Pe șantierul Combinatului chimic din Craiova,

dejde și cea mai bună școală este în
suși șantierul“.

Pe locul unde se va înălța turnă
toria uzinei se apropie de oaspeți, 
pentru a le da explicații, șeful de 
lot Mircea Ceaușu. Tovarășul 
Gheorghiu-Dej își amintește că l-a 
mai întîlnit pe șantierul Fabricii de 
ulei din Iași și al celei de zahăr de 
la Bucecea. Deși tînăr, inginerul 
Ceaușu are o „biografie de șantier“ 
cu care se poate mîndri...

Uzina de la hotarul Slatinei va da 
orașului nu numai un profil indus
trial, ci își va pune pecetea și asu
pra dezvoltării sale urbanistice. In 
apropierea uzinei se ridică, zvelte, 
siluetele unor blocuri. Aici au fost 
puse la dispoziția locatarilor prime
le apartamente din cele 650 care vor 
fi date în.folosință pînă în anul vii
tor. Locatarii noului cartier au în- 
tîmpinat cu mare căldură pe oaspeți. 
Mesager al sentimentelor lor a fost 
pioniera Violeta Hogea, elevă în 

.clasa a Vl-a, care, oferind un bu
chet de flori, a spus : „Mulțumim 
din inimă partidului pentru cons
trucția acestor frumoase blocuri în 
care , locuim noi și părinții noștri, 
muncitori pe șantier, pentru școala 
nouă, în care ne pregătim să deve
nim demni constructori ai socialis
mului".

La Craiova
Conducătorii de partid și de stat, 

însoțiți de tovarășul Constantin 
Drăgan, prim-secretar al Comitetu
lui regional Oltenia al P.M.R., Ion 
Peștișanu, vicepreședinte al comite
tului executiv al sfatului popular 
regional, și alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
au vizitat apoi șantierul Combinatu
lui chimic Craiova.

Abia au rămas în urmă ultimele 
blocuri ale orașului și iată că de pe 
șosea se zăresc, răsărite în mijlocul 
cîmpiei, înaltele coloane argintii, 
carte de vizită bine cunoscută a chi
miei. Aici, străbătînd sute de kilo
metri de-a lungul conductelor, su
puse unor presiuni uriașe, compli
catelor procese tehnologice, gazele 
naturale vor cunoaște miraculoase 
metamorfoze. Cele 14 fabrici ale 
combinatului vor reprezenta o eta
pă mai înaltă în valorificarea su
perioară a acestei materii prime. 
După ce directorul general al com
binatului, ing. Gheorghe Pria, și di
rectorul general al întreprinderii 
Șantiere construcții-montaje Craio

După vizitarea principalelor secții ale Centralei electrice de termofleare din Craiova (foto
grafia din stingă).

OLTENIA
va a M.I.P. CH., Ing. Ion Hea, au 
informat pe oaspeți despre mersul 
lucrărilor și despre fluxul tehnolo
gic, au fost vizitate cele mai impor
tante obiective.

La intrarea în fabrica de amonlae, 
secția compresie, sudorul Gh. Pe- 
trache adresează din inimă condu
cătorilor de partid și de stat cuvinte 
de bun venit. Ele sînt parcă un ecou 
al aclamațiilor sutelor și sutelor de 
muncitori care, chiar din înălțimile 
schelelor, au ținut să-i salute pe 
oaspeți.

Fabricile de amoniac, acid azotic 
și azotat de amoniu sînt într-un sta
diu avansat, lucrările de construcții 
fiind executate în proporție de 80 
la sută, iar montajul utilajelor este 
efectuat în proporție de circa 60 la 
sută. La acest grup de fabrici au 
fost create condițiile necesare înce
perii lucrărilor la instalațiile de au
tomatizare.

în diferite locuri de muncă de pe 
șantier își fac practica elévi ai șco
lilor profesionale. Viitorii muncitori 
deprind tainele meseriei, fac cuno
ștință cu utilajele moderne, pe care 
voi- fi chemați să le stăpînească. La 
secția sinteză a fabricii de amoniac, 
oaspeții se opresc lîngă un grup de 
elevi, se interesează de munca lor.

Sînt cunoscute sporurile însem
nate de . recoltă ce se obțin prin 
folosirea îngrășămintelor chimice. 
Combinatul de la Craiova va pro
duce anual 300 000 tone de azotat de 
amoniu. îngrășămintele vor fi puse 
la dispoziția agriculturii sub formă 
de granule, ceea ce sporește efica
citatea lor. Demn de remarcat este 
că sistemul de granuläre este pro
iectat în țară, la nivelul tehnicii 
mondiale, utilajele fiind de aseme
nea romînești.

Dominînd peisajul industrial se 
impun privirilor uriașele „clopote 
de beton“ ale turnurilor de granu
läre. Specialiștii îi informează pe 
oaspeți că acestea au fost constru
ite în întregime prin metoda cofra- 
jelor glisante, ceea ce a dus la rea
lizarea de însemnate economii și la 
scurtarea termenelor de execuție cu 
40 la sută față de alte obiective 
date în folosință în țară.

în cadrul combinatului va fi pusă 
în funcțiune o fabrică de uree cu o 
capacitate anuală de 100 000 de tone. 
Ureea este folosită ca îngrășămînt în

I. MÄRGINEANU 
SORIN STRUJAN
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Și cărțile au un fel de a se pre
zenta, care le este propriu. Aflate în 
vitrina librăriei sau în raftul unei 
biblioteci, ele se recomandă viitoru
lui cititor, îndemnîndu-1 să le cu- 

' no-ască mai îndeaproape, să se a- 
propie de gîndurile cuprinse în pa
ginile lor. Coperta, ținuta prezentării 
de ansamblu reprezintă cartea de 
vizită a producțiilor editoriale; de a- 
ceastă ținută — dacă este de bun 
gust sau nu — depinde în bună mă
sură interesul cititorilor, la primul 
lor contact cu o carte nouă.

în ultima vreme au apărut o 
serie de cărți frumoase, care știu să 
se „recomande“, impunîndu-se aten
ției celor ce vizitează librăriile, stan
durile, bibliotecile. Nepropunîndu-në 
să facem, în cuprinsul însemnărilor 
de față, un tur de orizont al întregii 
producții editoriale, ținem să sem
nalăm cîteva dintre lucrările reușite 
sub raport grafic, publicate recent.

Iată, de pildă, cele trei volume de 
„Scrieri alese“ din opera lui Anton 
Pann, Ele inaugurează noua pre
zentare a colecției „Scriitori romîni“, 
publicată de Editura pentru litera
tură (tehnoredactor: Mina Cantemir; 
tiparul : Combinatul poligrafic „Casa 
Șcînteii“). Caracterul colecției obligă 
la sobrietate. Dar „haina" cărții, 
croită cu gust, îți bucură ochii : su
pracoperta, elegantă în simplitatea 
ei, îmbracă o copertă la fel de 
atrăgătoare, lipsită de zorzoane 
inutile. Legătura, hîrtia, tiparul — 
totul vădește grija acordată editării 
scrierilor de prestigiu ale literaturii 
romînești. în noua ei prezentare, co
lecția impune privitorului, ridicîn- 
du-se la nivelul edițiilor bibliofile.

Și iată, rînduite una lingă alta, 
încă patru cărți apărute în aceeași 
editură. Fiecare are „personalitatea" 
ei, o individualitate grafică distinctă, 
corespunzătoare conținutului și sti
lului lucrării literare respective. 
„Cărțile populare în literatura ro- 
mînească“. lucrare antologică, are o 
supraeopertă concepută original, cu 
o linie delicată și în același timp 
impregnată parcă de savoare fol
clorică (autor ’ Tiberiu Nicorescu). 
Alături de ea, volumul „G. Coș- 
buc — Comentariu la „Divina Co
medie“ (tipărit la întreprinderea 
poligrafică ,.13 Decembrie 1918“), 
respiră o eleganță severă, datorată 
și supracopertei -semnate de N. Con- 
stantinescu. reprezentînd un profil 
al lui Dante imprimat pe hîrtie 
neagră, în ambele cazuri supra- 
copertele sînt pe deplin justificate, 
fiind menite nu doar să confere 
cărților un plus de atractivitate, 
ci să protejeze legătura în pînză, 
de o factură remarcabilă, a celor 
două volume, O copertă albă, pe 
care un chenar discret încadrează 
titlul cărții și o vignetă schițată 
cu finețe, conferă un aspect plăcut 
noii ediții a romanului „Scrinul ne
gru“ de George Călinescu (autorul 
coperții ; Petre Vulcănescu ; tehno
redactor i Ionel Gheorghiu). Coperta 
viu colorată realizată de Sergiu 
Georgescu pentru cartea „America 
la ea acasă“ de Sergiu Fărcășan 
(tehnoredactor; Ida Marcus), solicită 
atenția prin expresivitatea ei, ca și 
atractiva copertă interioară, adesea 
neglijată în cazul altor cărți.

Un volum care te îndeamnă să-l 
iei în mînă, să-l răsfoiești este „Gar
gantua“ de François Rabelais — 
într-o versiune destinată copiilor. 
Punînd la dispoziția micilor cititori 
opera scriitorului, clasic francez, 
Editura tineretului a recurs, pen
tru asigurarea unei ilustrații co
respunzătoare, la talentul și fantezia 
satirică a lui Eugen Taru. Sugestive, 
surprlnzîndu-i pe eroii povestirii în 
momente și ipostaze semnificative, 
ilustrațiile contribuie la înțelegerea 
lucrării de către cei cărora li se 
adresează ediția (mai ales că, după 

părerea mea, textul literar, deși is
torisit anume pentru copii, nu este 
tocmai pe înțelesul acestora). Men
ționăm litera ușoi- de citit, calitatea 
tiparului și îndeosebi a reproduce
rilor (tiparul : întreprinderea „Arta 
grafică Sînt îmbucurătoare și 
unele progrese obținute de această 
editură în prezentarea cărților tipă
rite în tiraje de masă — bunăoară 
colecția „Traista cu povești“. în le
gătură cu editarea unor lucrări de 
largă răspîndire, merită amintită și 
atenția acordată de Editura agrosil
vică prezentării corespunzătoare a 
manualelor pentru învățămîntul a- 
grozootehnic de masă.

O izbutită ediție a poemului „Rus
lan și Ludmila“, de Pușkin — ca și

ÎNSEMNĂRI

alte volume de traduceri apărute în 
vremea din urmă — atestă progre
sele evidente obținute, în domeniul 
de care ne ocupăm; de către Editura 
pentru literatură universală. Volu
mul, ilustrat cu gust și cu vigoare 
artistică de Florica Cordescu, în
dreptățește bune aprecieri (tehnore
dactor : Sorina Malcaș).

Lucrările apărute în Editura Po
litică vădesc o atenție constantă 
față de nivelul realizării poligrafice, 
între cărțile cu o frumoasă pre
zentare grafică mai merită, fără 
îndoială, citată culegerea de „Studii 
de literatură universală și compa
rată“ ale academicianului Tudor 
Vianu, apărută în Editura Acade
miei (tehnoredactor : Ion Ghica ; 
autor al copertei : I. Untch). O reali
zare deosebită a acestei edituri o re
prezintă volumul „Istoria arhitectu
rii în Romînia" de Grigore Ionescu. 
Supracoperta și coperta (semnate de 
I. Mițurcă) au drept ornament ele
mente de arhitectură paginate cu 
gust, conform unei concepții de o 
aleasă simplitate ; planșele, desenele, 
ilustrațiile dîn interior sînt repro
duse în condiții excelente (tiparul : 
întreprinderea poligrafică „Infor
mația“).

Și iată acum două dintre cărțile a 
căror ținută demonstrează că se poa
te asigura o interesantă prezentare 
grafică și acelor lucrări așa-zis „ari
de“. Este vorba despre „Biochimia 
medicală“, de Eugenia Soru — carte 
cu o supraeopertă sugestivă, atrăgă
toare (Editura Medicală. Tiparul : 
întreprinderea „Fabrica de timbre“), 
precum și despre „Elementele siste
melor de reglare automată", volum 
de asemenea prezentabil, cu o co
pertă de bun gust (Editura Tehnică. 
Tiparul : întreprinderea poligrafică 
Sibiu).

Privirile ne sînt atrase de un vo
lum pe a cărui supraeopertă se în
gemănează ramificațiile unei rețele 
nervoase, slujind ca fond titlului : 
„Din istoria cunoașterii creierului“, 
de Vlad Voiculescu și Mircea Steria- 
de. Această carte (tehnoredactor : 
Gh. Popovici ; supracoperta și coper-

zz

Studioul experimental
Ciprian Porumbescu77

Studioul experimental al Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu“ și-a 
deschis stagiunea, la 13 noiembrie, 
printr-un concert susținut de or
chestra studioului. Tinerii muzicieni 
au interpretat lucrări de Bach, Bi
zet și trei schițe simfonice aparți- 
nînd profesorului lor Victor lue- 
ceanu. 

în prezent se desfășoară cea de-a doua fază a Festivalului 
bienal de teatru „București". La cluburi, case de cultură, în 
diferite săli de spectacole artiștii amatori se prezintă în fața 
Eublicului și a juriului. Formația de teatru de pe lîngă clu- 

ul uzinelor „Grivița Roșie“ a pus în scenă comedia „Gră
dina cu trandafiri“ de Andi Andrieș. (fotografia din stînga). 
Formația de teatru a căminului cultural din Rudeni (comuna 
Chitila) a pregătit pentru concurs piesa „Un cîntec din fluier“ 
de Paul Everac. (fotografia de jos).

ta : I. Petrescu) stă mărturie, ca șl 
alte apariții recente, preocupării Edi
turii științifice față de nivelul reali
zării grafice a producției sale.

în încheierea acestor însemnări 
mai amintim reușitele obținute de 
Editura „Meridiane“. Cele mai izbu
tite lucrări ale acestei edituri i-au 
îneîntat pe cititorii din țară și de 
peste hotare, contribuind — prin ți
nuta lor, prin calitatea tiparului și 
a reproducerilor — la popularizarea 
unor importante valori ale culturii și 
ale artei romînești. Este de salutat 
faptul că la „Meridiane“ începe să 
prindă teren ideea folosirii unor ma
teriale și procedee noi în arta și în 
tehnica poligrafică — cum ar li 
„celofanarea“, acoperirea copertelor 
cu o peliculă transparentă de masă 
plastică. Rezultat : un aspect atră
gător, o durabilitate sporită și, im
plicit, inutilitatea supracopertelor. 
Credem că editurile și tipografiile 
noastre ar trebui să împletească în 
mai mare măsură grija pentru ridi
carea nivelului prezentării grafice cu 
preocupările în direcția utiliză
rii materialelor și procedeelor 
poligrafice noi ; la fel, ar fi bine 
primită de cititori inițiativa publi
cării diferitelor cărți de valoare în 
formatul și pe hîrtia caracteristice 
edițiilor bibliofile ale Editurii pen
tru literatură (cum a procedat, bu
năoară, Editura pentru literatură 
universală, în cazul recentei reedi
tări a romanului „Donul liniștit“ de 
Șolohov).

... Colțul noutăților“ din librării 
găzduiește săptămînă de săptămînă, 
cărți reușite din punct de vedere 
grafic. Recomandîndu-se viitorilor 
cititori, aceste lucrări noi au 
toate motivele de a se mîndri cu 
ținuta lor atrăgătoare. Dar în vi
trina librăriei sau în raftul bibliote
cii mai apar și cărți mai puțin reu
șite, unele de-a dreptul urîte, care se 
simt parcă jenate în compania sura
telor lor învestmîntate cu gust; dacă 
ar putea vorbi, ele i-ar critica 
pe cei care le-au editat, pe tehno
redactorii lipsiți de exigență sau pe 
cei ce nu se străduiesc să-și ridice 
calificarea, pe tipografii sau pe con
trolorii de calitate neatenți și — în 
unele cazuri — i-ar critica și pe cel 
ce răspund de calitatea hîrtiei șl a 
cernelurilor tipografice... Iar aceste 
critici ar fi pe deplin îndreptățite. 
Apariții editoriale cum sînt cele 
menționate în însemnările de față 
demonstrează că există numeroși 
ilustratori și tehnoredactori talentați, 
tipografi cu înaltă calificare, o rod
nică și promițătoare experiență po
zitivă. Iar aprecierea dată de cititori 
reușitelor de acest fel (ca și succe
sul de care s-au bucurat cărțile ro
mînești în cadrul unor tîrguri și 
expoziții internaționale la Leipzig, 
Varșovia, Frankfurt pe Main, Wa
shington, New York sau Tokio) tre
buie să constituie un stimulent pen
tru generalizarea experienței pozitive 
în domeniul prezentării grafice a 
producției editoriale.

D. COSTIN

al Conservatorului 
și-a descliis stagiunea

începînd de la această dată, stu
denții și proiesoiii Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ vor prezenta, 
de șase ori pe săptămînă, programe 
de muzică simfonică și de cameră, 
opere în premieră, conferințe expe
rimentale însoțite de ilustrații mu
zicale, recital« de canto.

.......... CAR
Seri ale înlîlnirllor interesante

Casa de cultură a tineretului din 
raionul Grivița Roșie din Capitală a 
inițiat un ciclu de manifestări cul
tural-educative, cunoscute sub nu
mele de „Seri ale îhtîlnirilor inte
resante". Tinerii muncitori, ingineri, 
tehnicieni și elevi din raion se în- 
tîlnesc în cadrul acestor „seri", care 
se organizează bilunar, cu fruntași 
ai vieții publice, științifice și cultu
rale. Mîine seară va. avea loc o în- 
tîlnire cu actori ai Teatrului de Co
medie.

39 de universități muncitorești 
în Capitală

Peste 6 500 de oameni ai muncii 
din Capitală s-au înscris la cursurile 
celor 39 de universități muncitorești, 
organizate de Consiliul local al sin
dicatelor în colaborare cu comitete
le sindicatelor din întreprinderi și 
instituții.

Matinee poetice

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ a inițiat un ciclu de matinee 
poetice adresate elevilor și studenți
lor. Primul matineu, care va avea 
loc duminică 17 noiembrie orele 10, 
în sala Studio, este închinat începu
turilor poeziei romînești. Următoa
rele vor fi consacrate creației poeti
ce a lui V. Alecsandri, M. Eminescu 
etc.

Ciclu de conferințe

La Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romine a fost inițiat un ciclu 
de conferințe. Prima a avut ca temă 
„Creșterea rolului conducător al 
partidului în etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste în țara noastră. 
Conducerea de către partid a artei 
și culturii". Următoarele vor trata 
despre : „Caracterul popular și de 
clasă al artei. Partinitatea în artă", 
„Educația etică, parte componentă 
a educației comuniste", „Creația ro
mânească de operă și balet", „Tra
diția și inovația în arta lirică" etc. 
Unele din aceste conferințe vor fi 
urmate de diseuții. Ciclul va fi au
diat si de artiști de là Teatrul de o-

PETRE CODREANU

Cum vă pregătiți pentru activitatea 
cultural-educativă din timpul iernii ?

Ne răspund activiști culturali din regiunea Bacău
în aceste zile, și în regiunea Bacău 

se fac intense pregătiri, cu aportul 
tuturor instituțiilor culturale, în ve
derea desfășurării unei activități 
cultural-artistice intense pe timpul 
iernii.

Comisia pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice pregă
tește pentru această perioadă nu
meroase acțiuni interesante, cu un 
bogat conținut. Iată ce ne-a relatat, 
tovarășul Gh. Călinescu, secre
tarul comisiei.

— Ne-am propus să atragem mii 
de noi intelectuali — în afara celor 
antrenați ca lectori în învăță- 
mîntul agrozootehnic de masă, — 
care să țină conferințe, să dea 
consultații științifice, să facă parte 
din brigăzi științifice etc. în urma 
discuțiilor care s-au purtat cu 
intelectualii din fiecare comună, 
ș-au închegat noi colective de 
conferențiari. în momentul de față 
ei participă la diferite consfă
tuiri, discuții și întîlniri în scopul in
struirii lor. Astfel în raionul Tg. Ocna 
au avut loc întîlniri ale lectorilor din 
tot raionul, în cadrul cărora au fost 
ținute expuneri despre metodica 
pregătirii și ținerii unei conferințe, 
despre rolul intelectualului în pro
paganda științifică la sate etc. Pro
pagandiștii sînt instruiți și pe spe
cialități. De exemplu, grupul de 
conferențiari din raionul Roman, 
care se ocupă cu pregătirea mani
festărilor pe teme ale întăririi eco- 
nomico-organizatorice a G.A.C., or
ganizează în această perioadă vizite

bl ! î - - - - - - -
peretă, Ansamblul S.P.C., Ansam
blul U.T.M.

înregistrări „Eleclrecord" 
în S U.A. și Japonia

Casa de discuri „Monitor" din 
S.U.A. a editat, după înregistrări 
ale Casei romînești de discuri „E- 
lectrecord", Suita din baletul „Cînd 
strugurii se coc" de Mihail Jora, 
„Trei dansuri simfonice" de Theo
dor Rogalski, în interpretarea or
chestrei simfonice a Radiotelevizi- 
unii, un fragment din suita „In 
munții Apuseni" de Marțian Ne
grea în interpretarea orchestrei sim
fonice a Cinematografiei, precum și 
cîntece și jocuri populare. romînești 
interpretate de orchestra „Barbu 
Lăutaru".

In Japonia s-au trimis benzi cu 
„Balada" de Ciprian Porumbescu, 
interpretată de violonistul Ion Voi- 
cu, simfonii de Beethoven în inter
pretarea filarmonicii hucureștene di
rijată de George Georgescu, „Mica 
serenadă" de Mozart și Serenada 
pentru orchestră de coarde de Ceai- 
kovski interpretată de orchestra de 
cameră sub conducerea lui Mircea 
Cristescți.

Raionul Găești — cinetica!

Zilele trecute, colectiviștii din co
muna Boțești au luat parte la inau
gurarea noului cinematograf din co
muna lor. Cu acesta s-a terminat 
cineficarea raionului Găiești, în cu
prinsul căruia funcționează 39 de 
cinematografe. (De la Adrian Bo
boc, coresp. voluntar).

Seminar cu activiștii culturali

La deschiderea seminarului cu 
activiștii culturali de la sate, orga
nizat recent de comitetul raional 
pentru cultură și artă Lugoj, s-a 
prezentat în comuna Topolovățul 
Mare un referat despre sarcinile ac
tuale ale muncii cultural-educative 
de masă. In cadrul seminarului, la 
Chizătău s-a organizat o consfătuire 
cu cititorii pe eîmp. La bibliotecă 
s-a ținut o seară literară „Viața nouă 
a satului oglindită în literatura ro
mână contemporană". Discuțiile pur
tate pe marginea acestor manifestări 
au constituit un rodnic schimb de 
experiență.

Expoziție 
a foto- 

amatorllor

La clubul sin
dicatelor din în- 
vățămînt din
București s-a
deschis o expo
ziție de fotogra
fii realizate de 
membrii cercu
rilor de amatori 
ce au funcționat 
aici în ultimii 
ani. Sînt pre
zentate 60 de 
fotografii alh-ne- 
gru, înfățișînd 
aspecte din via
ta școlară, din 
industrie etc. la
tă alăturat una 
din fotografiile 
expuse : „Școala 
nouă", de V. Io
nel,

de documentare la gospodăriile co
lective din raion, alcătuiesc tema
tica conferințelor, string un bogat 
material ilustrativ alcătuit din 
planșe, grafice, broșuri, filme docu
mentare etc.

Numeroase și variate acțiuni au și 
fost programate pentru colectiviștii 
din raion. Iată cîteva exemple : bri
găzile zootehnice ale G.A.C. din Dul- 
cești, Boghicea, Ion Creangă și din 
alte comune vor face vizite la sta
țiunea experimentală agricolă din 
Secuieni (cu această ocazie cercetăto
rii științifici de aici vor discuta cu 
oaspeții despre creșterea și îngrijirea 
rațională a animalelor) ; în alte co
mune vor avea loc seri de calcul 
despre avantajele cultivării furaje
lor pentru siloz sau altele, în care se 
vor compara rezultatele obținute in 
producție de echipe și brigăzi cu po
sibilități egale etc.

Au fost reorganizate și brigăzile 
științifice, al căror număr a crescut 
în acest an cu încă 10, ajungînd în 
total la 60. S-au luat unele măsuri 
menite să asigure desfășurarea unei 
activități permanente a brigăzilor. 
Fiecărei brigăzi i s-a repartizat' un 
număr de sate în care să-și desfă
șoare activitatea în mod continuu.

S-au programat și numeroase con
sultații științifice pe teme agro
zootehnice. în acest an vom conti
nua să invităm șl specialiști din 
București și Iași, de la care colecti
viștii vor putea afla multe lucruri 
noi, care să-i ajute în creșterea con
tinuă a producției agricole.

La Teatrul de 
Stat din Reșița 
se reprezintă 
piesa „Ancheta“ 
de Al. Voitin. 
Iată pe tinerele 
actrițe Lcni Pin- 
țea și Silvia Bă- 
leanu Popa în
tr-o scenă din 
spectacol.

Concertul Orchestrei simfonice a Radiotclevlziumii

0 valoroasă lucrare muzicală romînească
Preocupările crea

toare ale compozitoru
lui Gh. Dumitrescu 
s-au îndreptat cu con
secvență către aborda
rea temelor majore, 
către zugrăvirea unor 
importante momente 
din lupta poporului 
nostru condus de 
partid, a unor figuri 
de seamă din istoria 
patriei, a unor aspecte 
semnificative din via
ța luminoasă de azi. 
Oratoriile „Tudor Vla- 
dimirescu" și „Grivița 
1933“, operele „Ion 
Vodă cel Cumplit“ și 
„Fata cu garoafe“, 
Simfonia a Il-a în
chinată Republicii, 
numeroase cîntece de 
mase — se disting 
prin căldura și patosul 
imaginilor, prin ca
racterul adînc popular 
și accesibilitatea me
lodiilor. Tematica a- 
cestor lucrări, realiza
rea lor la un înalt ni
vel artistic fac ca mu
zica lui Gh. Dumitres
cu să fie răspîndită și 
prețuită de iubitorii 
muzicii. Pe această li
nie se înscrie și pri
ma audiție din concer
tul recent al Orches
trei Radioteleviziunii 
— suita cîmpenească 
„Ogoare înfrățite“, ca
re confirmă drumul 
ascendent al activită
ții compozitorului.

Suita, inspirată din 
realitatea nouă a sa
tului colectivizat, este 
constituită din cinci 
părți, fiecare purtînd 
un titlu (cel al primei 
secțiuni este și titlul 
lucrării). Construcția 
muzicală nu urmăreș
te un program literar 
propriu-zis, titlurile 
avînd doar rolul de a 
orienta, imaginația as
cultătorului. Succesiu

nea părților respectă 
principiul contrastului, 
cele lente (a 2-a „La
nuri însorite" și a 4-a 
„Amintiri triste, 1907“) 
fiind încadrate de 
mișcări vii („Ogoare 
înfrățite“, „Copii feri
ciți", „Sărbătoarea cu
lesului").

Unitatea tematică a 
suitei este asigurată 
de prezența unui mo- 
tiv-semnal, străbătut 
de optimism ; pe par
curs acesta capătă 
multiple sensuri emo
ționale. Materialul me
lodic se constituie din 
cîteva nuclee intona- 
ționale specific popu
lare. Ele sînt caracte
rizate prin cantabili
tate, ce decurge din 
expunerea clară a idei
lor muzicale, multe 
puțind fi reținute de 
către auditor.

Orchestrația este vie, 
plină de culoare. Deo
sebit de realizate apar 
părțile I, III și IV 
(care se dezvoltă pe 
un motiv din opera 
„Răscoala“) ; finalul 
pierde întrucîtva din 
forță, fiind depășit în 
exuberanță de către 
partea a IlI-a. Trata
rea întregii lucrări 
este complexă fără a 
fi greoaie, cu secțiuni 
pline de dinamism și 
expresivitate.

Primită cu interes 
de public pentru ca
racterul ei contempo
ran, pentru frumuse
țea melodiilor și dez
voltarea temelor la un 
înalt nivel artistic, 
suita „Ogoare înfrăți
te“ de Gh. Dumitrescu 
constituie un succes al 
creației noastre noi.

In a doua parte a 
concertului am ascul
tat „Oratoriul patetic“ 
de G. Sviridov, Pa

Si la biblioteca regională pregă
tirile sînt în toi.

— în momentul de față, toate bi
bliotecile raionale și majoritatea 
celor comunale și-au întocmit pla
nurile de activitate pe timpul iernii 
— ne-a informat tovarășul Ion 
Micu, directorul bibliotecii regio
nale. Pentru îmbunătățirea acestor 
planuri am inițiat o serie de acțiuni, 
în comuna Dobreni, raionul P. 
Neamț, se va prezenta un plan de 
muncă-model, în cadrul unui schimb 
de experiență la care vor participa 
bibliotecarii din tot raionul. Tot în 
sprijinul bibliotecarilor comunali 
pregătim o serie de materiale meto
dice — „Munca bibliotecii pentru 
popularizarea cărților social-poli- 
tice“, „Acțiuni de răspîndire a 
cărții în satul colectivizat“, re
cenzii de cărți și broșuri în care 
se tratează probleme ale agri
culturii socialiste. Bibliotecile co
munale elaborează texte pentru 
unele manifestări menite să sprijine 
învățămîntul de partid, învățămîntul 
politic U.T.M. și cel agrozootehnic de 
masă. Bunăoară, în sprijinul cercu
rilor „Să ne cunoaștem patria“ vor 
fi organizate în fiecare bibliotecă 
comunală convorbiri care să trateze 
despre realizările țării noastre pe 
plan economic, politic, social, despre 
bogățiile solului și subsolului din 
patria noastră.

Vom continua să găzduim la se
diul bibliotecilor comunale sau la

tosul revoluționar 
al versului maia- 
kovskian, ce se cere 
spus „în gura mare", 
a inspirat pe compo
zitor la scrierea unei 
muzici de largă accesi
bilitate. Pe lîngă cei 
doi soliști, el folosește 
corul, orga și orches
tra simfonică mare. 
Fondul întonațional 
de bază este cînte- 
cul muncitoresc revo
luționar și cel popular 
rus.

Crearea melodiei a- 
decvate și a debitului 
ritmic corespunzător 
versurilor a constituit 
o problemă pe care 
Sviridov a rezolvat-o 
cu succes, împletind 
declamația cu recitati
vul și melodia desfă
șurată.

Este un merit al 
dirijorului Carol Lit
vin de a fi prezentat 
în bune condiții Suita 
de Gh. Dumitrescu, ca 
și „Oratoriul patetic", 
condus cu siguranță și 
cunoașterea deplină a 
partiturii, Soliștii con
certului au fost David 
Ohanesian (al cărui 
glas impetuos este po
trivit cu partitura lui 
Sviridov), Maria Săn- 
dulescu (cu o voce am
plă și convingătoare) 
și pianista Maria Fo- 
tino — în Concertul 
nr. 5 de Beethoven. 
Concertul pentru pian 
de Beethoven a fost 
cîntat de solistă cu fi
nețe și sensibilitate ; 
s-au simțit totuși pe 
alocuri și unele deca
laje ritmice.

Concertul se înscrie 
în șirul preocupărilor 
orchestrei Radiotele
viziunii de a promova 
creația valoroasă con
temporană.

căminele culturale și numeroase în
tîlniri cu scriitorii, simpozioane des
pre cartea științifică și beletristică, 
întîlniri ale colectiviștilor din mai 
multe comune învecinate cu repre
zentanți ai Editurii politice, cu autori 
de cărți social-politice etc.

Continuăm, totodată, să edităm în 
perioada de iarnă buletinul intern 
„în sprijinul bibliotecarilor“, care 
ajută la îmbunătățirea muncii Cu 
cartea în regiunea noastră, și să 
sprijinim buna desfășurare a con
cursului „Iubiți cartea“. în această 
direcție s-au efectuat de curînd o 
serie de sondaje pentru a se con
stata dacă toate cărțile ce trebuie 
citite în cadrul concursului se gă
sesc la fiecare bibliotecă. Acolo unde 
lipseau unele titluri sau nu erau 
exemplare suficiente au fost trimise 
volumele necesare.

— Am terminat de pregătit încă 
două piese destinate turneelor la 
sate — ne-a spus tov. Ion Coman, 
directorul Teatrului de stat din Pia
tra Neamț. Membrii colectivului au 
fost împărțiți în două echipe care 
vor putea prezenta concomitent 
spectacole în locuri diferite. Și. fi
rește, vom continua să sprijinim for
mațiile artistice de amatori care-șj 
desfășoară activitatea la căminele 
culturale, prin instructori din rîn- 
dul actorilor noștri. Și orchestra de 
muzică, populară „Cernegura“. care 
este o secție' a teatrului nostru, va 
prezenta numeroase spectacole în 
satele regiunii în perioada de iarnă.

Cu forțe unite, instituțiile și. <v- 
ganizațiile culturale din regiunea 
Bacău, ca și cele din alte regiuni ale 
țării, se pregătesc să prezinte în fața 
colectiviștilor în lunile de iarnă nu
meroase manifestări bogate și atrac
tive.

TEODOR CAZACÜ



Rezultate bune în 1963

Dupa cum se știe, întreaga activitate a gospo
dăriei colective se desfășoară pe baza planului 
de producție, în care se prevăd amănunțit pro
ducțiile ce se vor obține la cultura plantelor, 
la creșterea animalelor și în alte sectoare de acti
vitate, ce mijloace și metode vor fi folosite pen
tru realizarea planului, modul cum se va orga
niza munca etc. Planul mai 
prevede cantitățile de produ
se ce vor fi valorificate și 
veniturile bănești ce vor fi 
obținute, cantitățile de produ
se și sumele de bani ce vor fi 
repartizate la fondurile pre
văzute de statut și pentru re
tribuirea zilelor-muncă efectuate de colecti
viști.

Este în interesul colectiviștilor să îritocmeas- 
1 că planuri de producție bine gîndite și să de

pună toate eforturile pentru înfăptuirea lor. în 
felul acesta ei sporesc producția agricolă, întă
resc gospodăria colectivă și obțin venituri tot 
mai mari.

Din experiența. G.A.C. 
Pecineaga - Dobrogea

La începutul discuției, tov. Petru Șes, inginerul 
agronom al gospodăriei, Cornel Dănilă, inginerul 
zootehnist, Radu Raita, contabil, au vorbit des
pre însemnătatea întocmirii unui plan de producție 
bine gîndit, în care să se prevadă folosirea tuturor 
posibilităților de sporire a producției agricole vege
tale și animale, măsurile tehnice și organizatorice 
ce vor fi luate. Apoi, ei au prezentat date privind 
principalele obiective ale planului de producție și 
ale planului financiar pe 1963 și rezultate obținute.

La culturile cerealiere pentru boabe, care ocupă 
mari suprafețe, gospodăria a obținut producții ri
dicate la hectar, la cultura griului depășind cu 90 
kg la ha producția medie planificată. Porumbul a 
avut de suferit din cauza căldurilor neobișnuite și 
a lipsei de ploi din iulie-august. Deși nu s-a reali
zat producția planificată la hectar, recolta de po
rumb este totuși bună — peste 3 000 kg în medie la 
hectar, ceea ce a permis să se vîndă statului canti
tăți însemnate peste prevederile contractuale ini
țiale. Astfel, gospodăria a vîndut statului 1 237 tone 
grîu față de 1 087 tone contractate la începutul anu
lui și 1 534 tone porumb față de 450 tone. La cul
turile de in, ulei, legume, ovăz, struguri și altele s-au 
obținut producții mai mari decît cele planificate, 
iar la mazăre, floarea-soarelui, orz, plante furajere 
producția medie realizată este aproape la nivelul 
prevederilor planului.

în ce privește producția-marfă de carne, 
lapte și lînă, care constituie indicele de bază al rea
lizărilor obținute în sectorul creșterii animalelor, 
prevederile planului de producție au fost depășite. 
In loc de 199,5 tone carne prevăzute, gospodăria 
valorifică în total 200,7 tone și 5 778 hectolitri lapte, 
față de 4 910 hectolitri prevăzuți, aproape 11 tone 
lînă, față de 10,8 tone.

îndeplinirea și depășirea prevederilor planului 
privind valorificarea produselor au avut ca urmare 
obținerea unui venit bănesc mai mare cu aproape 
200 000 de lei decît cel planificat.

Participanții la discuție au arătat cum au muncit 
colectiviștii pentru realizarea planului de producție.

Măsuri concrete pentru obținerea
de recolte sporite

Intrucît gospodăria colectivă nu are terenuri ero
date, supuse eroziunii sau inundațiilor, _nu a fost 
nevoie să se execute lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. S-au pus, însă, alte probleme legate de folo
sirea rațională și intensivă a pămîntului : organi
zarea interioară a teritoriului, desființarea unor 
drumuri, defrișarea de parcele cu vii hibride care 
împiedicau mecanizarea lucrărilor etc. Pe pășunea 
gospodăriei, din cauza condițiilor climatice specifice 
din Dobrogea, se obțineau cantități foarte mici de 
iarbă. Se punea deci problema cultivării pășunilor 
cu plante furajere valoroase.

— Permanentizarea brigăzilor de cîmp pe aceleași 
suprafețe de teren încă din 1958, însușirea proiec
tului de organizare a teritoriului în 1961, cartarea 
solului au creat condițiile necesare pentru folosirea 
rațională a pămîntului — a arătat ing. Petru Șes. 
S-au defrișat petice de vie și s-au desființat dru
muri care au dus la cîștiguri de teren arabil, s-au 

■ format tarlale mari, care permit o bună folosire a 
mijloacelor mecanizate. Se asigură o rotație mai 
bună a culturilor pe gospodărie și pe brigăzi, folo
sirea judicioasă a îngrășămintelor. întreaga supra
față de pășune se cultivă cu plante furajere, ceea 
ce a dus la sporirea producției de furaje.

In planul de producție s-au prevăzut amănunțit 
măsurile tehnice și organizatorice care trebuie apli
cate pentru realizarea producțiilor planificate la 
toate culturile. De pildă, grîul a fost amplasat în 
cea mai mare parte după plante bune premergătoa
re _ borceag, mazăre, porumb etc.

Brigadierul Ion Zaman, care conduce brigada 
I de cîmp, a vorbit despre marea însemnătate a 
executării la un înalt nivel agrotehnic a lucrărilor 
de pregătire a terenului și de semănat.

_  Mecanizatorii din brigada a 4-a de tractoare 
de la S.M.T. „23 August“ — a arătat el — au arat 
terenul imediat după strîngerea culturilor. Apoi au 
pregătit bine patul germinativ și au făcut semănă
turi de calitate. în primăvară, ei au tăvălugit griul 
pe întreaga suprafață. Datorită acestor luci ari, cu 
toate că din suprafața de 343 ha cultivată de bri
gadă pe 94 ha grîul a fost semănat dupa gnu și 
s-a obținut o producție mai mică, pe întreaga bri
gadă am obținut în medie 2 400 kg grîu la hectar. 
Invățînd din experiența anului trecut, noi am pre
gătit și mai bine recolta de grîu din anul viitor.
£:
<<
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din vacile gospodărie!

în numeroase gospodării colective, datorită 
muncii harnice a colectiviștilor și a mecaniza
torilor din S.M.T., măsurilor organizatorice și 
tehnice luate de consiliile de conducere și de 
specialiști, s-au obținut rezultate bune în rea
lizarea planului de producție pe acest an. Gos
podăria colectivă din Pecineaga, regiunea Do

brogea, este una dintre ele. 
Spre a cunoaște cum s-a 
muncit în această gospodărie 
pentru realizarea planului de 
producție, redacția noastră a 
organizat, recent, o discuție 
la care au participat preșe
dintele și membri ai consi

liului de conducere, specialiștii gospodăriei, 
brigadieri, mecanizatori. Socotim că experiența 
bună a gospodăriei din Pecineaga, învățămin
tele trase din unele lipsuri din acest an pot fo
losi și altor gospodării colective, mai ales că în 
săptămînile următoare se vor întocmi bilanțul 
activității pe acest an și planul de producție 
pentru anul viitor.

Am folosit o normă de însămînțare mai potrivită 
și ne-am încadrat în timpul optim de semănat.

Intervenind, președintele gospodăriei și unii bri
gadieri au ținut să sublinieze însemnătatea intro
ducerii soiurilor productive și a contribuției meca
nizatorilor la sporirea producției de grîu. Ei au 
arătat că inginerul agronom urmărește cu atenție 
comportarea soiurilor și eficacitatea diferitelor me
tode agrotehnice prin înființarea registrului griului 
și porumbului. în felul acesta se stabilesc măsuri 
care, aplicate în practică, duc la sporirea producției.

In cadrul discuției s-a vorbit pe larg despre cul
tura porumbului. Patru ani la rînd, în această gos
podărie s-au obținut peste 3 000 kg porumb boabe 
la hectar. Factorii principali care au contribuit la 
aceasta sînt arăturile de vară și de toamnă, semă
natul la timpul optim și extinderea mecanizării la 
lucrările de întreținere a culturilor. Tov. Grecu 
Dumitru, șeful brigăzii a 4-a de tractoare, care 
deservește brigada I-a de cîmp, a relatat cum s-a 
lucrat la cultura porumbului. Semănatul s-a făcut 
cu semănătoarea cu clapeți și s-a reușit pentru 
prima dată să se execute 4 prașile mecanice și trei 
prașile manuale pe aproape întreaga suprafață. De 
ce nu s-a realizat, totuși, producția planificată la 

cîteva zile, cei doi ingineri vor primi cheile 
locuințelor construite de gospodărie în cursul acestui an
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cultura porumbului ? Din cuvîntul participanților 
la discuție a reieșit că, pe lîngă căldurile foarte 
mari din iulie și august, au existat și alte cauze. 
Dacă întreaga suprafață destinată culturilor de pri
măvară ar fi fost arată din toamnă și dacă unele 
brigăzi ar fi executat prașila a IlI-a manuală pe 
rînd la întreaga suprafață, s-ar fi obținut produc
ția planificată.

— De pe acum luăm măsuri pentru ca în anul 
viitor să nu se mai repete aceste neajunsuri — 
spunea președintele Nicolae Vladuț. Brigăzile de 
tractoare lucrează intens să termine executarea 
arăturilor pe întreaga suprafață, iar brigăzile de 
cîmp vor fi întărite spre a putea realiza toate 
crările ce vor fi prevăzute în plan.

Din discuție a reieșit că realizarea planului 
producție depinde de buna organizare a muncii, de 
rezolvarea operativă a problemelor ivite 
campaniile agricole. Consiliul de conducere, 
cialiștii și brigadierii de la G.A.C. Pecineaga au cîș- 
tigat o bună experiență în această privință. De mai 
mulți ani, în sectorul vegetal se păstrează aceeași 
organizare : 4 brigăzi de cîmp, conduse de aceiași 
brigadieri, care au în primire aceleași suprafețe și 
sînt deservite fiecare de cîte o brigadă de 7 trac
toare; există și o brigadă legumicolă și una po- 
miviticolă.

Pentru fiecare campanie agricolă, consiliul de 
conducere și inginerul agronom întocmesc planuri 
de executare a lucrărilor, care sînt discutate Jn 
adunările generale ale colectiviștilor și în adunări 
ale brigăzilor, pentru ca fiecare colectivist să cu
noască sarcinile ce-i revin.

în 
spe-
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Periodic, consiliul de conducere analizează cum se îndeplinesc prevederile planului de producție și stabilește măsurile ce se impun. In fotografie :La o ședință 
" ’ ' ' " ’ ‘ ...... i animalelor.a consiliului de conducere, ing. zootehnist Cornel Dănilă informează despre situația pregătirilor pentru iernarea

— Președintele și inginerul agronom țin ședințe 
operative cu brigadierii, în cadrul cărora discută 
despre mersul lucrărilor și stabilesc măsurile im
puse de desfășurarea muncii — a arătat brigadie
rul Dumitru Zota. Prin șefii de echipe, noi le adu
cem la îndeplinire. Vreau să dau un exemplu. La 
noi, toamna se execută cel mai mare volum de lu
crări. Brigada pe care o conduc trebuia să facă în 
același timp recoltatul porumbului, florii-soarelui 
și sfeclei, să însămînțeze grîul. împreună cu șeful 
brigăzii de tractoare, Ion R. Dumitru, am organizat 
mai întîi munca la semănat. Am repartizat 6 oa
meni ca să lucreze la mînuirea semănătorilor și 
trei căruțe la căratul seminței. Pentru ca mecani
zatorii să aibă sămînța asigurată tot timpul, am 
cerut conducerii gospodăriei să dea un camion, care 
să facă un transport de semințe în fiecare dimi
neață. în funcție de stadiul de coacere a culturi
lor și de capacitatea mijloacelor de transport, am 
pus echipele să recolteze la floarea-soarelui sau 
la porumb. Un mare ajutor pentru executarea 
la vreme a tuturor lucrărilor am primit din 
partea organizației de bază care a explicat colec
tiviștilor ce însemnătate prezintă grăbirea recolta
tului și a celorlalte lucrări.

Participanții la discuție au arătat că, la sfîrșit de 
campanii, consiliul de conducere prezintă în fața 
adunării generale a colectiviștilor rapoarte despre 
felul cum s-au desfășurat lucrările.

Grijă deosebită pentru
dezvoltarea sectorului zootehnic

Despre munca desfășurată pentru realizarea pla
nului în sectorul zootehnic au vorbit inginerul 
Cornel Dănilă și colectiviștii Stan Toader, Panait 
Marin, Călin Marin, Ilief Ștefan, Ion Manciu. în 
momentul de față efectivele planificate pentru sfîr
șitul anului s-au realizat : 1 000 de taurine, din care 
380 de vaci, 1 400 porcine, 2 600 oi și mioare.

— Cheia succesului în sectorul zootehnic constă 
în asigurarea bazei furajere, organizarea procesu
lui de reproducție, încadrarea și permanentizarea 
celor mai buni oameni în acest sector — a spus in
ginerul zootehnist. în planul de producție s-a pre
văzut amănunțit ce trebuie făcut pentru a se asi
gura hrana animalelor pe întregul an. De la începu
tul lunii mai și pînă toamna, bovinele și ovinele sînt 
hrănite cu masă verde, pe care o obținem cultivînd 
secară, orz în amestec cu grîu, borceag, porumb în 
cultură proprie și cultură dublă, iarbă de Sudan. 
Prin cultivarea acestor plante obținem, de pe ace
eași suprafață, de 3—4 ori mai multă masă verde 
decît se obținea cînd era pășune naturală. Din 
1960 folosim păzitorul electric, care asigură pășu- 
natul numai pe parcelele stabilite pînă se consumă 
întreaga cantitate de masă verde. Pentru fîn am 
cultivat borceag, mazăre cu ovăz și măzăriche cu 
ovăz. Din cauză că o parte din suprafață n-a fost 
arată din toamnă, nu s-a realizat producția pla
nificată de fîn. Analizînd această situație la timp, 
consiliul de conducere a luat măsuri să se strîngă 
pleava de la culturile cerealiere (în total s-au adu
nat 400 tone pleavă), vrejii de leguminoase și alte 
furaje care pot înlocui fînurile. în felul acesta 
avem asigurată cantitatea necesară de furaje gro
siere. S-au însilozat și 4 200 tone de porumb și alte 
furaje, s-au strîns mari cantități de coceni.

în ce privește organizarea reproducției, în gos
podărie se aplică cu succes însămînțările artifi
ciale la vaci și oi. îngrijitorii cunosc foarte bine 
cînd anume apar ciclurile de călduri la vaci și la 
cît timp se repetă, le urmăresc cu deosebită aten
ție și anunță pe inginer și pe tehnician. Medicul 
veterinar face controale periodice și ia măsuri pen
tru tratarea vacilor sterile. în lunile ianuarie și fe
bruarie s-a întîrziat însămînțarea unor vaci din 
cauză că nu s-a putut face aprovizionarea cu ma
terial biologic. Conducerea gospodăriei și ingine
rul zootehnist au luat măsuri să fie însămîn- 
țate mai multe juninci, spre a se obține pînă la 
sfîrșitul anului numărul de viței stabilit. La oi 
(gospodăria are 2 200 de oi fătătoare) se 'organizea
ză monta în așa fel îneît. fătările să aibă loc la 
sfîrșitul lunii februarie și începutul lui martie. In- 
sămînțările artificiale asigură un procent ridicat de 
natalitate și contribuie la îmbunătățirea efectivelor.

In acest sector, fiecărui îngrijitor i se repartizea
ză sarcini de plan în raport cu numărul și starea 
animalelor încredințate. Retribuția muncii se face 
în funcție de producția obținută. Brigadierul zoo
tehnic Stan Toader a arătat că la toate fermele de 
animale s-a înlăturat de mult fluctuația; numeroși 
îngrijitori lucrează în acest sector de 5—6 ani. în
grijitorii Ion Linte, Ion Prodan, Toader Gheorghe 
îngrijesc de aceleași grupe de vaci de mulți ani. 
Invățînd la cursurile cercului de creștere a anima
lelor și din experiența proprie, ei și-au însușit cu
noștințe temeinice, pe care se străduiesc să le apli
ce cu grijă în munca de zi cu zi. Producția de 
lapte planificată (în medie 2 100 de litri de la 350 
vaci furajate) va fi depășită.

Și la fermele de porci și oi lucrează oameni 
pricepuți. Datorită unei bune hrăniri și îngrijiri a 
porcilor puși la îngrășat, în luna octombrie s-a ob
ținut la cei 729 de porci un spor mediu zilnic de 
creștere în greutate de 410 grame, cu un consum de 
4 kg concentrate pentru 1 kg de creștere în greu
tate. Anul acesta, gospodăria a livrat 950 de porci 
în greutate de 90—100 kg fiecare, conform grafi
celor de livrare stabilite prin contracte și va mai 
livra încă 70 pînă la sfîrșitul anului, avînd totodată 
la îngrășat, pentru a fi livrați în anul viitor, peste 
700 de porci.

Consiliul de conducere analizează periodic cum 
se realizează sarcinile de plan în sectorul zootehnic 
și ia măsuri pentru a extinde experiența frun
tașilor și a înlătura lipsurile.

A
In planul de producție s-au prevăzut puține con

strucții gospodărești, deoarece încă din 1962 s-au 
realizat construcțiile necesare pentru adăpostirea a- 
nimalelor, magazii etc. Accentul s-a pus în acest an 
pe executarea unor amenajări în grajduri și a unor 
lucrări de reparații, procurarea unor utilaje de mică 
mecanizare, de alimentare cu apă a fermelor etc. 
S-a prevăzut construirea unui sediu și a locuin
țelor pentru inginerii gospodăriei. Echipele de 

construcții au muncit cu spor, iar consiliul de con
ducere a depus stăruință pentru procurarea unor 
materiale care nu se găsesc pe plan local și a uti
lajelor planificate. în aceste zile lucrările planifi
cate, inclusiv sediul și locuințele pentru ingineri, 
sînt gata.

Ținînd seama de necesitățile dezvoltării produc
ției, cît și de posibilitățile crescute ale gospodăriei, 
membrii consiliului de conducere au arătat că pen
tru anul viitor vor prevedea în proiectul de plan 
ce va fi prezentat adunării generale, continuarea 
lucrărilor de îmbunătățire a adăpostirii anima
lelor, executarea unor lucrări de alimentare cu 
apă și construirea unei secții de preparare a fura
jelor. Aceasta va înlesni obținerea unor cantități 
mai mari de lapte și came prin folosirea aceleiași 
cantități de furaje. De necesitatea construirii acestei 
secții s-au convins din proprie experiență. Prepa
rarea unor furaje grosiere și concentrate cu mijloa
cele existente în prezent în gospodărie a contri
buit la reducerea consumului de furaje concen
trate.

★

In cadrul discuției s-a arătat că organizația de 
partid are un rol foarte important în realizarea pla
nului de producție. Comuniștii analizează în adună
rile de partid cum se realizează planul în dife
rite sectoare, fac propuneri privind măsurile ce 
trebuie luate pentru folosirea mai bună a posi
bilităților de sporire a producției ; organizația de 
partid popularizează fruntașii și experiența lor, 
antrenează masa largă a colectiviștilor în lupta 
pentpu executarea lucrărilor la timp și de bună 
calitate. Tov. Andrei Bocai, secretarul organiza
ției de bază, a arătat că obiectivele planului de pro
ducție sînt obiective principale ale activității 
desfășurate de organizația de partid din gospo
dărie.

Cum s-a realizat planul financiar
Desfășurarea procesului de producție într-o 

mare gospodărie agricolă socialistă, dezvoltarea 
avutului obștesc și sporirea părții bănești a valorii 
zilei-muncă necesită sume însemnate de bani. 

■Contabilul gospodăriei colective a arătat că în pla
nul financiar al gospodăriei colective s-a prevăzut 
realizarea unui venit bănesc de peste 7 680 000 lei. 
Sursa principală de realizare a venitului bănesc, 
planificat este valorificarea produselor agricole 
vegetale și animale pe bază de contracte cu statul. 
Din valorificarea produselor, gospodăria colectivă 
realizează în acest an un venit bănesc de 
7 850 000 lei, față de 7 680 000 lei cît se planificase. 
Prin livrări de animale îngrășate și lapte, înca
sarea avansurilor pentru produsele contractate 
gospodăria a realizat venituri bănești în tot 
cursul anului. Aceasta a permis să se repartizeze 
periodic avansuri bănești colectiviștilor pentru zi- 
lele-muncă efectuate.

în ce privește cheltuirea banilor, s-a urmărit res
pectarea prevederilor planului financiar și s-au fă
cut eforturi pentru realizarea de economii prin fo
losirea unor resurse locale de materiale și a forței 
de muncă din gospodărie. O parte din fonduri este 
folosită pentru rambursarea cotelor stabilite din 
creditele de investiții acordate de stat, alta pentru 
investiții la fondul de bază și cheltuieli curente de 
producție (procurarea de îngrășăminte, insecto- 
fungicide, carburanți și lubrifianți, plata unor lu
crări executate de S.M.T. etc). Gospodăria repar
tizează sume de bani pentru ajutoare, nevoi social- 
culturale etc. și își constituie un fond pentru aco
perirea cheltuielilor în primul trimestru al anului 
viitor. Pentru retribuirea muncii colectiviștilor se 
repartizează, în afară de cereale și alte produse, 
circa 4 200 000 de lei, revenind, potrivit calculelor 
făcute, peste 20 de lei la ziua-muncă, față de 
lei planificați.

și mai mari în anul viitor

Fruntași ai

Pentru producții și venituri

ZAHIU ION MANCIU 
îngrijitor de oi

ȘTEFAN ILIEF 
mulgător

VASILICA TOADER 
colectivistă

GHERGHINA 
colectivistă

Vorbind despre realizările din acest an, partici
panții la discuție au arătat că membrii gospodăriei 
colective pregătesc de pe acum condițiile pentru 
obținerea unor rezultate și mai bune în anul viitor. 
S-au și stabilit suprafețele care vor fi cultivate cu 
diferite plante, numărul de animale la care 
se va ajunge la sfîrșitul anului viitor, cantitățile 
de produse care vor fi valorificate pe bază de con
tracte cu statul. Inginerul Șes a citat date intere
sante în acest sens. Intrucît gospodăria are condiții 
prielnice pentru cultura griului și porumbului, su
prafețele destinate acestor culturi au fost mărite cu 
cîte 100 ha față de acest an. Grîul, semănat în con
diții mai bune decît anul trecut și în cadrul epo
cii optime (4-20 octombrie), a răsărit și se dezvoltă 
bine. Pentru porumb se transportă și se încorporea
ză în sol îngrășăminte naturale odată cu arătura.

; ||®
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Plante furajere (masă verde, porumb siloz, bor- 
ceaguri pentru fîn etc) se cultivă pe 950 ha. In a- 
nul viitor se va semăna și iarbă grasă, care dă mari 
producții de masă verde la hectar, gospodăria pro- 
ducînd în acest an sămînța necesară.

S-a stabilit și numărul de animale la care se va 
ajunge la sfîrșitul anului viitor : 615 vaci și ju- 
ninci gestante, 3 000 de ovine, 1 500 de porcine (din 
care 235 de scroafe), 11 000 de păsări, din care 8 600 
de găini ouătoare. Gospodăria și-a propus să vîndă 
statului, pe bază de contract, 1 375 tone de grîu, 
900 tone de porumb, 325 tone de floarea-soarelui, 
181 tone de carne, din care 120 tone carne de porc. 
5 550 hl lapte de vacă și de oaie, 11 900 kg lînă 
fină și semifină. Realizările obținute anul acesta 
și în anii precedenți, posibilitățile gospodăriei 
colective arată că obiectivele stabilite pot 
lizate cu succes și chiar depășite.

In săptămînile următoare se va trece la 
mirea planului de producție în amănunt 
se stabili măsurile agrozootehnice și 
nizatorice pentru realizarea obiectivelor propuse. 
Se vor organiza adunări pe brigăzi și consfătuiri 
cu fruntașii în muncă, în cadrul cărora se va 
analiza cum s-a muncit în acest an și se 
vor discuta măsurile care trebuie luate pentru rea
lizarea și depășirea prevederilor planului. Consiliul 
de conducere, împreună cu specialiștii, pregătește 
propuneri privind îmbunătățirea organizării muncii 
în brigăzile de cîmp, la fermele de animale și în • 
alte sectoare, spre a asigura o repartizare mai ju
dicioasă a forțelor, îneît fiecare colectivist capabil 
de muncă să aducă o contribuție sporită la realiza
rea planului de producție. Una dintre măsurile de
osebit de importante care se iau acum pentru 
realizarea obiectivelor planului este înarmarea 
colectiviștilor cu temeinice cunoștințe agrozooteh
nice. La cercurile învățămîntului agrozootehnic 
s-a înscris un mare număr de colectiviști și s-au 
făcut toate pregătirile pentru buna desfășurare a 
cursurilor.

Experiența cîștigată de consiliul de conducere, de 
specialiști și brigadieri, hărnicia colectiviștilor din 
Pecineaga constituie chezășia obținerii de noi 
succese în sporirea producției agricole, în întărirea 
gospodăriei colective și creșterea bunăstării mem
brilor ei.

DUMITRU GRECU 
șeful brigăzii a 4-a 

tractoare

NICOLAE C. A. 
LEPĂDATU 
șef de echipă

ION ZAMAN 
brigadier

PETRE COLCEANU 
tractorist
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este învechit, dăunător.

bine întreținut și că o parte 
el s-a degradat. De aseme- 
am scris corespondențe des- 
diferite aspecte din cartie- 

■“ și clin alte locuri

CORESPONDENTULUI VOLUNTAR.

Aspecte de viață' din afara uzinei
A început să acorde atenție cartieru
lui învecinat și problemelor sale, fără 
a neglija însă activitatea întreprin
derii.

în „Scînteia“ nr. 5965 a fost pu
blicat articolul intitulat „Deservirea 
de sezon în cartierul nostru“, prin 
care se atrăgea atenția asupra unor 
deficiențe în aprovizionarea popu
lației și în organizarea transportului 
în comun. După publicarea acestui 
material, forurile de resort au luat 
doar măsuri parțiale dé remediere 
a lipsurilor semnalate. Nu ne-am 
mulțumit însă cu atît și am scris 
din nou „Scînteii". De astă dată 
articolul publicat a dat rezultatele 
așteptate.

Postul nostru a mai trimis și alte 
materiale din afara uzinei, care au 
fost de asemenea publicate. Intr-o 
scrisoare intitulată „Cum se poate 
stabili precis defecțiunea ?“ semna
lam o seamă de neajunsuri în modul 
de deservire a clienți.lor de către 
unele unități ale cooperativei „Ra- 
dio-Progres“. Redacția ziarului a 
însoțit scrisoarea de o notă amplă, 
în care se arătau cauzele defecțiu
nilor și se făceau propuneri pentru 
a le înlătura. în alt material sem
nalam că parcul „23 August" nu

Postul de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii“ de la Uzinele „23 Au
gust" din Capitală a luat ființă a- 
eum patru ani. De atunci și pînă a- 
cum el a trimis ziarului numeroase 
corespondențe oglindind diferite as
pecte ale activității colectivului 
nostru. Reportajul „Oameni pe 
platforma de oțel“, despre între
cerea oțelarilor, articolul „Tinerii 
muncitori là cursurile de ridicare 
a calificării", . corespondențele 
scurte : „Adresantul esté cunoscut“, 
despre munca plină de abnegație 
a unui muncitor, „Sesiune tehnico- 
științîfică in uzină“, „Colaborare 
mai, strînsă între secțiile uzinei" 
— iată doar cîteva din coresponden
tele apărute în ultimele luni.

Alcătuite, de regulă, în colaborare 
de mai mulți membri ai postului, iar 
uneori — după o prealabilă consul
tare de specialitate — chiar de unul 
singur, corespondențele noastre s-au 
dovedit a fi eficace. Ele au contribuit 
la extinderea experienței înaintate, 
Ia înlăturarea unor deficiențe, la îm
bunătățirea muncii în diferite sec
toare din uzina noastră. îndrumat de 
redacție, postul nostru de corespon
denți voluntari și-a lărgit zona de 
activitate și dincolo de porțile uzinei.

nea, 
pre 
rul „23 August' 
din afara uzinei. Deși unele n-au a- 
părut, ele au fost urmate totuși de 
măsuri practice. Redacția le-a trimis 
forurilor de resort, care au cercetat 
temeinicia sesizărilor și justețea pro
punerilor și au luat, unele măsuri.

Experiența noastră de pînă acum 
dovedește că posturile de corespon
denți voluntari din întreprinderi, ob- 
servînd și analizînd cu simț de răs
pundere diferite aspecte pozitive și 
negative din viața cartierelor, a 
blocurilor de locuințe și din diferite 
alte sectoare de activitate, pot contri
bui cu succes la popularizarea prin 
coloanele ziarului a experienței bune 
și la dezvăluirea și combaterea a tot 
ce

CONSTANTIN FÎCIU, strun
gar, PETRE IORDACHE, la
borant, NICOLAE IUTEȘ, teh
nician, ION ȘERBĂNESCU, 
inginer — din postul de co
respondenți voluntari ai 
„Scînteii“ de la Uzinele 

„23 Augiist“-București

Cum alegem temele
corespondențelor noastre

Mulți dintre tovarășii noștri de 
muncă își amintesc de diferite arti
cole care au apărut în ziar sub sem
nătura membrilor postului de cores
pondenți voluntari din uzina noas
tră. Corespondențele publicate tratau 
probleme importante din viața și 
activitatea colectivului, referindu- 
se la acțiunile întreprinse pentru 
perfecționarea pregătirii profesiona
le a muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor, la folosirea unor importan
te rezerve interne de creștere a pro
ductivității muncii.

în activitatea noastră ne-am bu- 
. curat de un sprijin larg din partea 

comitetului de partid, a multor mun
citori cu experiență și a unor specia
liști cu înaltă calificare. Sugestiile 
primite din partea lor ne-au ajutat 
să tratăm cu competență diferite as
pecte ale muncii din uzină.

în ultimul timp însă activitatea 
postului nostru n-a mai ținut pas cu 
viața atît de bogată și preocupările 
colectivului. Ce s-a întîmplat ? Res
ponsabilul și alți membri ai postului 
de corespondenți voluntari au fost 
promovați în alte munci și nu mai 
lucrează în uzina noastră. Prin ple
carea lor postul a fost descompletat. 
Totuși, noi ceilalți am fi putut scrie 
mai departe, menținînd și îmbunătă
țind legăturile cu ziarul, atrăgînd 
alți tovarăși cu înclinații pentru a- 
ceastă activitate obștească. Or, nu 
s-a întîmplat așa. Abia după un 
timp postul nostru a fost reorgani
zat.

Noi am analizat activitatea pe care 
am desfășurat-o pînă în prezent și 
am stabilit un plan de muncă. 
Ne-am propus să scriem, între alte
le, despre experiența înaintată a u- 
nor muncitori evidențiați în întrece
re din sectoarele cheie și despre 
răspîndirea ei în uzină, să prezen
tăm diferite aspecte ale eficienței 
introducerii tehnicii noi. Ne vom o- 
cupa totodată de munca politică a 
organizațiilor de bază, de îndruma
rea și educarea tineretului, de as
pecte ale 
ș. a.

Socotim 
postului
este în momentul de față îmbună
tățirea necontenită a metodelor sale 
de muncă : să lucreze în colectiv, în 
așa fel îneît să cunoască și să trate
ze în cunoștință de cauză cele mai 
importante probleme de actualitate 
care stau în fața colectivului uzinei. 
Sintern convinși că, avînd un sprijin 
mai mare din partea comitetului de 
partid și a redacției, postul nostru de 
corespondenți voluntari își va duce 
la îndeplinire sarcinile care-i revin.

MARIN ALEXANDRU, tehno
log, AVRAM BORCUTÄ, ingi- 
ner, ȘTEFANACHE LEUCĂ, 
reglor, EMIL POPESCU, teh
nolog, ION SAVU, membru al 
comitetului de partid — din 
postul de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii“ de la 

uzina „Tractorul“-Brașov

muncii cultural-educative

că principala sarcină a 
nostru de corespondenți

Obiectivul 
postului de 
tari de la 
Bîrlad este 
lor obținute 
derii în îndeplinirea planului, a ex
perienței înaintate a evidențiaților 
în producție. Cele mai interesante 
aspecte din munca colectivului no
stru au fost relatate în articole și 
informații trimise redacției. Multe 
din ele au și apărut.

Viața de zi cu zi a fabricii ne-a 
sugerat o mare varietate de teme 
pentru corespondențele noastre. Des
pre electricianul Gh. Călin care, 
riseîndu-și viața, l-a salvat de la 
electrocutare pe tovarășul său de 
muncă Constantin Ciobanu, am. 
scris cu emoție și mîndrie. Era un 
fapt deosebit. Ion Purice, șeful unei 
brigăzi de forjori, mereu în frun
tea întrecerii socialiste, a preluat 
conducerea unei alte brigăzi, al că
rei plan nu se mai îndeplinise de 
multă 
ceasta 
Faptul 
Purice
Am scris o corespondență și despre 
munca lui.

Am relatat și unele aspecte ne
gative privind comportarea unor 
membri ai colectivului nostru. Intr-o 
zi, pe adresa directorului fabricii a 
sosit o scrisoare de la I.G.L.A.C. 
Galați, la. care era anexată o notă 
de plată. Despre ce era vorba ? Unul 
din maiștrii fabricii, aflîndu-se în 
concediu la Galați, s-a „distrat“ atît 
de bine la un restaurant, îneît la 
ieșire a adormit pe trotuar, lingă 
motocicleta lui. în nota de plată era 
trecută contravaloarea îngrijirilor pe 
care le primise — hotel, călcatul 
hainelor, dejunul din ziua următoa
re. Am scris redacției despre această 
întâmplare și scrisoarea a apărut 
sub titlul „O notă de plată neobiș
nuită“. Apariția ei în ziar a avut un 
efect pozitiv nu numai asupra celui 
în cauză, dar și asupra altora.

Postul nostru a acordat atenție 
atît manifestărilor cultural-artis- 
tice din uzină, cît și din oraș. Ți
nem o strînsă legătură cu Teatrul 
de stat din Bîrlad. Am trimis ziaru
lui informații și note privind viața 
culturală. Vom reaminti doar scri
soarea însoțită de o fotografie des
pre succesele artiștilor plastici ama
tori din fabrică, care au obținut a- 
nul trecut două premii republicane.

Mulți metalurgiști bîrlădeni își 
consacră o parte din timpul liber 
sportului. în corespondențele noas
tre ne-am ocupat și de acest as
pect. în articolul intitulat „Catego
ria A obligă“, scris cu prilejul pro
movării echipei de rugbi a fabricii 
în categoria A, am arătat meritele 
rugbiștîlor noștri, dar și lipsurile ce 
mai existau în pregătirea lor. Am 
informat ziarul și asupra manifes
tărilor sportive interesante, desfă
șurate pe terenurile de sport din lo
calitate.

Unele corespondențe critice tri
mise de membrii postului tratau

principal al activității 
corespondenți volun- 

Fabrica. de rulmenți- 
popularizarea succese- 
de colectivul întreprin-

vreme, aducînd-o și pe a- 
alături de cele evidențiate, 

ne-a reținut atenția. Ion 
este un muncitor înaintat.

Intr-unui din laboratoarele Insti
tutului de Cercetări Textile. Ingi
nerul Titu Simionescu, șeful labora
torului, și cercetătoarea Alexandrina 
Stoica efcctuînd analiza calității fi
relor pentru articole tip lînă obți
nute din prelucrarea fibrelor sinte
tice romînești.

(Foto : R. COSTIN)

Expoziție la muzeul etnografic din Cluj
CLUJ (coresp. „Scînteii”). La muzeud etnog,railc ai 

Transilvaniei din Cluj s-a deschis exipoziția „Covorul 
popular romînesc”. Sînt expuse peste 60 de covoare 
din diferite regiuni ale țării înfățișînd evoluția țesutu
lui pe zone etnografice din țara noastră. Covoarele au 
fost lucrate de cooperative, întreprinderi, în secția tex
tilă a Institutului de artă plastică „Ion Andre&scu”, 
precum și de amatori.maiprobleme de interes cetățenesc 

larg. După apariția notei „Meșterul 
Manole de la Bîrlad“, în care se 
critica tărăgănarea nejustificată a 
lucrărilor de amenajare a băii oră
șenești, lucrurile s-au îndreptat. 
Am participat și la unele raiduri 
organizate de redacție prin gări, la 
școlile profesionale, la poștă.

Pentru viitor, firește, intențiile 
noastre nu se limitează la tematica 
de mai sus. Socotim necesar să in
tervenim mai activ în diferite pro
bleme ce privesc gospodărirea ora
șului și deservirea oamenilor muncii. 
Această tematică nu este întîm- 
plătoare. Ea ne-a fost sugerată de 
mai mulți muncitori și tehnicieni din 
uzină. De aceea ne-am gîndit ca 
în activitatea noastră, ca și în aceea 
a ziarului de uzină „Rulmentul“-, să 
ne folosim într-o măsură și mai 
mare de un larg activ care să ne a- 
jute la îmbogățirea conținutului co
respondențelor noastre.
CONSTANTIN HUȘANU, tehni
cian, ELIADE SOLOMON, controlor 
de utilaje, CORNEL VÄLEANU, 
lăcătuș — din postul de corespon
denți voluntari de la Fabrica de rul

menți din Bîrlad

Locul tradiționalei table l-a luat ecranul. Aspect din timpul unei lecții de fizică la clasa a
Jd-a a școlii medii nr. 11 „D. Cantemir“ din Capitală. (Foto: M. CIOC)

Folosirea filmelor științifice și a dia- 
filmelor în procesul instructiv și edu
cativ se încetățenește în tot mai multe 
școli. Este și firesc, deoarece acestea 
constituie un material didactic prețios..

...Iată-ne la școala medie nr. 1 „Ni
colae Bălcescu“ din Capitală, într-o 
sală în care începe proiecția. Pe ecra
nul care a luat locul tradiționalei table 
apar desene, schițe care; în graiul ușor 
accesibil al imaginilor, explică cc sînt 
oscilațiile și undele. Filmul pe care e- 
levii clasei a X-a îl vizionează în la
boratorul de fizică al școlii cu caietul 
de notițe în față ține loc de o lecție 
recapitulativă.

Nu e pentru prima oară. Școala dis
pune de aparate de proiecție cinema
tografică și epidiascoape pe care aproa
pe toți profesorii știu să le mînuiască 
și le folosesc, în mod curent, la orele 
de fizică, chimie, științe naturale, geo
grafie, istorie.

La o oră de limba romînă, elevii au 
unnărit, cu ajutorul aparatului de pro
iecție, drumul parcurs de Victoria Li
pan, eroina din „Baltagul" lui Sadovea- 
nu, în căutarea soțului dispărut, iar cu 
alt prilej, aspecte din viața și opera lui 
Creangă și Eminescu.

Am vizitat și școala medie nr. 28. 
Cu puțin timp înainte, în sala de festi
vități, elevii clasei a XI-a vizionaseră 
filmul „Activitatea nervoasă superioară 
a creierului". Conducerea școlii ne-a 
informat că în ultimul timp elevilor li 
s-au mai prezentat, în scopul fixării 
cunoștințelor, „Tainele vieții", film în 
culori, după ce s-a predat lecția „Evo
luția viețuitoarelor" și scurt metrajul 
„Inima și circulația sîngelui“ după lec
ția cu același titlu.

CÎTEVA SUGESTII 
ALE CADRELOR DIDACTICE

•— Cum v-ar putea ajuta în și mai 
mare măsură cine
matografia ? — am 
întrebat-o pe profe
soara Silvia Radu
lescu, care predă là 
școala despre care 
aminteam.

— Văd uneori, la 
cabinetul pedago
gic dm raionul nos
tru filme științifice 
reușite, producții o- 
riginale sau ale stu
diourilor din alte 
țări, pe care apoi 
le prezint elevilor, 
dar, din păcate, ase
menea vizionări în 
raionul nostru sînt 
organizate 
rar. De ce 
Urmărind 
asemenea 
profesorii
posibilitatea să le 
selecționeze mai bi
ne pentru lecții, să

devină în mai mare măsură „prieteni“ 
ai filmului didactic.

întrebarea de mai sus am adresat-o 
și ptof. Eugen Boia de la școala me
die nr. 3 din Pitești. El a propus, între 
àltelé ca pe baza programelor școlare, 
Ministerul, prin secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor popiilare regionale să 
se trimită în școli filme documentare 
care să ușureze bunăoară, înțelegerea 
lecțiilor de fizică despre mecanismele 
simple : macara, scripeți etc, folosirea 
lor în tehnică și producție sau feno
menele electromagnetice, ftincționajeă 
magnetofonului, televizorului etc.

Profesorul Grigore Drăgtiț, de la 
Școala medie „N. Bălcescu" din Cra
iova, folosește și el adesea pfentru ilus
trarea lecțiilor filmul științific și dia- 
filmul. După părerea sa, însă, activita
tea didactică ar necesita și scurt-me- 
traje consacrate, de pildă, explicării 
unor fenomene complicate ca fotosin- 
teza, mimetismul, homocromia, meta
bolismul etc.

Am reținut și opinia învățătoarei Ma
ria Arsene, care se ocupă de coordo
narea activității de folosire a mijloace
lor audio-vizuale în Școala medie nr. 1 
din Pitești. — Unele filme, ca de pildă 
„Originea vieții omului“, „Din Piatra 
Craiului pînă în Făgăraș“, diafilmul 
„Valea Oltului" — a spus interlocutoa
rea noastră — ar trebui revăzute, reac
tualizate.

DE LA ARHIVĂ, ÎN ȘCOLI

în prezent 411 școli de cultură ge
nerală din țară au fost înzestrate cu a- 
parate de proiecție. De la Arhiva na
țională de filme aflăm că lucrătorii Ar
hivei întrețin o corespondență 
nentă cu aceste școli. în anul 
1962—1963 Arhiva a expediat 
2 000 de filme.

Răsfoim cîtëva scrisori sosite
ultima vreme. Solicită filmé școlile me-

perma- 
școlâr 

școlilor

aici în

A?"---'

RĂSPUNDEM CITITORILOR

foarte 
oare ? 

mai des
filme, 

ar avea

dii clin Victoria, Pecica, Tîrnăveni, Pă- 1 
tîrlagele, Prundul Bîrgăului, Sărrnaș, 
Săcele și din alte localități. Din evi
dența Arhivei reiese însă că numai 
300 clin cele 411 școli cate posedă a- 
parate de proiecție se adresează frec
vent pentru a-și procura filme științifi
ce, Dar celelalte ?

Am citit în corespondența amintită 
cüvintè de mulțumire pentru prompti
tudinea cu care au fost trimise filmele. 
Dar nu totdeauna cererile au putut fi 
satisfăcute. Poate ar merita ca forurile 
de resort, Ministerul învățământului să 
examineze cu mai multă atenție filmele 
existente aici și să analizeze, de aseme
nea, problema multiplicării unora din
tre filmele cele mai necesare școlilor 
pentru a sé putea face față solicitărilor 
tot mâi numeroase din ultima vreme. 
De aceeași părere este și profesoara 
Maria Nicolae, șeful secției de învăță- 
mînt a Sfatului popülar orășenesc Pi
tești : „Circuitul 
Arhivă e anevoios, 
tiu sînt înzestrate cu aparate de 
proiecție 4 școli medii. Numai una din
tre ele însă a primit filme în acest an. 
Trebuie să recunosc că nici noi n-am 
luat măsuri pentru o mai eficientă folo
sire a filmului științific în toate școlile. 
Filmele primite de curînd de școala 
medie nr. 3 ar putea fi utilizate și în 
celelalte școli dacă secția de învățămînt 
s-ar preocupa mai mult de această pro
blemă".

în ce privește simplificarea difuzării 
filmului didactic merită studiată de 
către Ministerul Învățămîntului propu
nerea unor cadre didactice de a sc 
crea filmoteci aflate la dispoziția sec
țiilor de învățămînt regionale. S-ar a- 
sigura astfel o mai operativă circulație 
a filmului științific destinat elevilor, 
creîndu-se posibilitatea de a fi folosit 
în pas cu 
lare.

filmelor de la 
în orașul nos-

cerințele programelor șco-

Filmul și diafilmul

1962 pînă în 
medie nr. li

AURELIA GOLIANU

Gura de 
ploatare Sălă- 
îriic, regiunea 
Suceava, Sfatul 
maistrului 
colae Erhan 
ascultat cu 
tenție. El 
plică cum 
poate face 
bine i 
arborilor.

(Foto ;
AGÈRPRES)

Ni
este 

a- 
cx- 
se 

mâi 
sortarea

Ion Visalon, Radu Marcu, 
Alexandru Ienibace — ingi
neri la Fabrica de mase plas
tice — București.

Editura tehnică a analizat 
propunerea dv referitoare la 
publicarea unei lucrări des
pre utilajele pentru prelucra
rea materialelor plastice, și 
ne-a comunicat următoarele : 
Pentru realizarea unei astfel 
de lucrări, un colectiv de 
specialiști a întocmit, încă 
din decembrie 1962, un plan 
axat pe o temă mai ■ largă 
(utilaje pentru prelucrarea 
cauciuctdui și a materialelor 
plastice). Planul a fost supus 
spre analiză colectivelor mai 
multor întreprinderi interesa
te în publicarea unei lucrări 
de acest gen, printre care și 
Fabrica de mase plastice — 
București. în monîehtul clé 
față, colectivul format pentru 
elaborarea lucrării întocmește 
capitolul de probă.

Marin Zidaru — Ploiești.
In scrisoarea trimisă ne ce

reți uhele amănunte referi
toare la aplicaréa -régula- 
meniului de acördare a spo
rurilor în industria poligra
fică.

Muncitorilor tipografi li se 
plătește un spor In salariul 
tarifar pentru utilaje deser
vite în plus. Pentru deservi
rea în plus a unei ili'ășini de 
tipar înalt (plană sau rotati
vă) mașinistul tipăritor poate 
primi un spor la salariul ta
rifar pînă la 40 la sută pen
tru timpul efectiv lucrat. 
Sporul se stabilește în func
ție de complexitatea utilaju
lui și a lucrărilor care 
execută.

Gh. Stoian — Teleajen.
La întrebarea dv., Ministe

rul Invățăihîntului ne-a co
municat următoarele :

Absolvenții clasei a Vil-a 
a fostelor licee teoretice cu 
durata de opt diii sînt soco
tiți absolvenți ai clasei, a X-a 
medie. Ei au posibilitatea

se

să-și completeze studiile ul
timei clase în cohdițiile pre
văzute de. regulamentul în
vățămîntului seral și fără 
frecvență, care se află la 
școlile medii cu secții fără 
frecvență.

Nicolaé Ghițulescu — Tr. 
Severin.

Ne-ați scris că unele 
unități comerciale din ora
șul Tr. Severin nu dispun de 
spații de deservire suficien
te. Sfatul popular al orașu
lui Tr. Severin a Imit măsuri 
de extindere a rețelei comer
ciale. La propunerea dm, s-a 
hotărît să se amenajeze și o 
librărie pe stradă Traiari.

Gh. Mișinschi — Boto
șani.

Ați absolvit Școala profe
sională de la Fabrica de za
hăr din orașul Boman și 
v-ați calificat în două mese
rii : operator în industria za
hărului și lăcătuș mecanic. 
Cu toate acestea — arăta ti 
în scrisoarea trimisă — în 
actele de calificare este spe
cificată doar meseria de o- 
perafor. In această privință, 
Ministerul Industriei Ali- 
mpntare nè-a côhiuiiimt că 

. ItP școală profesională diii 
orașul Roman 
muncitorilor 
xă, spre a piilea fi fo
losiți. atât iii campania fa
bricării zăhăfidtii, cit și în 
remont, la întreținerea și 
pregătirea Utilajelor pentru 
fabricație. Programele de 
desfășurare a învățămîntului 
teoretic și practic cuprind 
teme de tehnologia obține
rii zahărului și de întreține
re a utilajelor. Denumirea 
meseriei este : „operator în 
industria alimentară, specia
litatea industriă zahărului“. 
Elebii sînt pregătiți în școa
lă cu dublu profil, însă nu 
sînt calificați și ca lăcătuși, 
întrucît această meserie se 
înhață în 3 ani, după piuituri 
și programe speciale.

calificarea 
este comple

• Din octombrie 
prezent, la Școala 
„Dimitrie Cantemir" din Capitală 
au avut loc, în cadrul lecțiilor, 
306 proiecții de filme și diafilme. 
Au fost prezentate, printre altele 
„Centrale termoelectrice", „Co- 
loranți organici de sinteză", „Ele
mentul 14 Siliciu" — producții ale 
Studioului „Al. Sahia", precum și 
filme de știință popularizată pe 
teme de geografie, fizică, științe 
naturale etc.

® 42 școli de 8 ani sătești din 
raionul Craiova sînt dotate cu e- 
pidiascoapé. Cadrele didactice de 
la școlile din Coșoveni, Izvor șl 
Cîrcea îndeosebi folosesc, în mod 
curent, diafilmele la lecții. Secția

de învățămînt a sfatului popular 
raional, în colaborare cu între
prinderea cinematografică raiona
lă a organizat, de asemenea, la ci
nematografele din Plopșor, Sălcu- 
ja, Leu, Ghindeni, Malu Mare, 
matinee de filme științifice pen
tru elevi.

O La școala medie nr. 1 din 
Pitești s-au folosit la lecțiile de 
geografie diafilmele „Munții Fă
găraș”, „Valea Oltului", iar la 
orele de lectură „Vasile Alec- 
sandri" și „Ion Creangă“.

Elevii școlii medii nr. 3 din Pi
tești au vizionat filmele „Cînte
cul Bîrzavei", „Energia hidrau
lică“, „Polenizarea plantelor".

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romine : Bal mascat — premi
eră — (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Vînzăt.orul de păsări — (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(Sală Comedia) : Nevestele vesele din 
Windsor — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Nora — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“. (Sala Magheru) : Antoniu 
și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Băieții veseli — (orele 20). Tea
trul de Comedie : Casă inimilor sfărâ
mate — (orele 19,30). Teatrul pentru ti
neret și copii (Sala C. Miile): Logodnicul 
de profesie se însoară — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C'.F.R.-Giulești : Vecini 
de apartament — (orele 19,30) Teatrul 
evreiesc de stat : Firul de aur — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Cîntă țara mea — (orele 20). 
Circul de stat : Variațiuni de toamnă — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Harakiri — cine
mascop : Patria (10; 12,45; 15,30; 18,15; 21), 
București (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grlvița (10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). A dis
părut o navă: Sala Palatului'R. P Ro
mine (orôlë 17 — seria de bilete 915, o- 
rele 20,30 — seria de bilete 918), Capitol 
(8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30; 21,45),
Republica (8,30; 10.30-, 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Excelsior (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Ucigașul plătit — cinemascop : 
Carpați (10; 12; 14,15, 16,30; 18,45; 21), 
Giulești (10; 12; 14,15; 18,30; 20,45), Melo
dia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Printre
oameni buni : Rerovlat1 (10; 12; 14; 16; 
18.15; 20,30), Aurora (IO) 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Bate toba — cinemascop ; Tinere
tului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). înfrăți
rea între popoare (14,30; 16,30; 18.30;
20,30). La vîrsta dragostei : Victoria (io;

Flamura

20,30). Umbre albe 
.rea
(15. . ___  . _____ „
(15; 17: ÎS; 21), Popular (14,30; 16,30; 18,45;
2i). \ ’
de la o necunoscută : Moșilor (15; 17; 19; 
21). Balada husarilor: ~ “ *"
20) . Idiotul: Viitorul (16; 18,15;' 20,30)1 
Strict secret — cinemascop : Colentina 
(16; 18,15; 20,30). Vară și fum — cinema
scop : Volga (rulează în continuare de 
la orele 9,30 pînă la orele 14, după-a- 
miază 16,15; 18,45: 21). Cereoihtișki : Pro
gresul (15,30; 18; 20,15). Dintele de aur : 
Lira (15,30; 18; 20,30). Rîul și moartea : 
Ferentari (16; 18,15; 20,30). Povestea pan
tof iorulul de aur : C’otroceni (15; 17; 19;
21) , Elena din Troia — cinemascop : Pa
cea (11; 16; 18; 20).

■TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — In mijlocul cra
vatelor roșii. 19,45 — Transmisie de la 
Institutul de fizică atomică al Acade
miei Republicii Populare Romine (III). 
20,05 — Cîntecul Ymei Sumac -21,00 — 
La orizont... opereta. 21,45 — Poșta

de»

cinemascop ; Uni- 
(15; 17; 19; 21). Escoittlifla : Munca 

17; 19; 21). Valsul nemuritor: Adesgo 
. . ' .

Flöreasca (16; 18,15: 20,30). Scrisoare
Cosmos (16; 18; 

(16; 18,15; 20,30).

— Cîntecul 
oriz.orit...

televiziunii. Xn încheiere : Buletin 
știri, buletin meteorologic.

ts

ș. a.

12,15; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30)
(10; 12; 14; 16, 18,15; 20,30). Electra : Cen
tral (9,30; 11,45, 14; 16,15; 18,45; 21), Tomis 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Modern 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21). Misterele 
Parisului — cinemascop : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 pînă 
la orele 13,45, după-amiază 16; 18;15;
20,30) Ultimul tren din Gun Hill : Union 
(11: 15; 17; 19; 21). Program special pen
tru copii la orele 10 la cinematograful 
Doina. O viață : Doina (11,30; 14.30, 16,30; 
18,30; 20,30). Cucerirea Everestulul : Tim
puri Noi (9; 11, 13; 15; 17; 19; 21), Flacăra 
(15; 17; 19; 21). Căpitanul Fracasse — ci
nemascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). Trei plus două — cinemascop : Bu- 
zești (14,15; 16,30; 18.45; 21), Drumul Serii 
(16; 18: 20) Codin : Cultural (15; 17; 19; 
21), Crîngașl (16; 18,15; 20,30), Vitan (15; 
17; 19; 20,45). Taxiul morții : Bucegi (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15;

Ieri în țară : Vremea s-a răcit ușor în 
toate regiunile țării. Cerul a fost mal 
mult acoperit șl a plouat intermitent în 
jumătatea de vest a țării șl local în 
Moldova, vîntul a suflat potrivit, eu in
tensificări pînă la tare din sectorul 
nord-vestic. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 8 gra
de la Huedin și 22 grade la Constanța, 
Medgidia, Adamclisi și M. Kogălhiceanu.

In București : Vremea s-a răcit ușor. 
Cerul a fost temporar horos. Vîntul a 
suflat slab pînă ia potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura maximă : 18 grade.

17 noiembrie : 
se răcească 
noros. Vor 
frecvente în _ 
țării. In munți lapovlță șl 
re. Vînt potrivit temporar ___
din sectorul vestic. Temperatura în scă
dere. Minimele vor fi cuprinse 
minus 2 și 8 grade, iar maximele 
8 și 18 grade.

In București : Vremea în răcire ușoa
ră cii cerul temporar noros, favorabil 
ploii slabe, vînt potrivit din vest. Tem
peratura în scădere.

Pentru următoarele 3 zile. 15, 16 șl 
continuă să 

temporar 
locale, mai 

de nord a 
riinsöa- 

tare

Vremea 
ușor. Cerul 
cădea ploi 
jumătatea

între 
între
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Konda&ători de partid și de sfat au vizitat 
mari șantiere de construcții industriale 

din regiunile /Irgeș și Oltenia
(Urmare din pag. I-a)

agricultură, la furajarea animalelor, 
precum și în industria chimică pen
tru fabricarea unor mase plastice și 
rășini sintetice.

Produse de mare valoare se vor 
realiza și în fabricile din grupul or
ganic. Combinatul va produce anual 
35 000 tone de acetilenă, 20 000 tone 
butanol, 20 000—25 000 tone de acid 
acetic, la care se vor adăuga, ulte
rior, 20 000 tone de acetat de vinii 
monomer și 10 000 tone de acetat de 
polivinil.

în toate secțiile prin care au tre- 
dut, oaspeții s-au interesat de mer
sul lucrărilor de construcții, de fo
losirea metodelor înaintate de lucru, 
de ritmul montării utilajului. Pen
tru construcția combinatului, Uniu
nea Sovietică ne-a livrat proiectele 
pentru instalațiile fabricii de amo
niac, acid azotic, azotat de amoniu, 
precum și utilajul acestora, care 
este construit de mari uzine sovie
tice ca : Uzinele „Frunze“, „Summa“, 
„Krasnîi Kotelscic“, „Uralhimmaș“ 
și altele. Tot din Uniunea So
vietică am primit proiecte și teh
nologii de fabricație, precum și 
utilaje importante pentru fabricile 
din grupul organic, fabrica de 
oxigen etc. Utilajul fabricii de 
acetilenă este livrat de firma 
belgiană S.B.A. Fabrica de uree 
se construiește după procedeul o- 
landez Stamy-Carbon, iar utilajele 
ei sînt livrate de firma U.H.D.E. din 
R.F. Germană. Numeroase proiecte 
pentru fabricile și instalațiile din 
combinat au fost realizate de institu
tele de proiectări din țara noastră.

Dezvoltarea industriei noastre so
cialiste a făcut posibilă realizarea 
în întreprinderile din țară a unei 
însemnate părți din utilaje. Contri
buții importante aduc întreprinderile 
„Vulcan“, „Grivița Roșie“, „23 Au
gust“ din București, Uzinele Con
structoare de mașini din Reșița și 
altele.

Constructorii raportează conducă
torilor de partid și de stat despre 
succesele obținute în folosirea teh
nicii noi pe șantiere. La turnurile 
de răcire, utilizarea plăcilor de az
bociment a permis economisirea 
unor mari cantități de material 
lemnos de calitate superioară. Im
portante economii a adus, de ase
menea, folosirea, la depozitele de 
utilaj și materiale, a unui tip ușor 
de acoperiș din plăci de azbociment, 
așezate pe cadre pretensionate.

Experiența acumulată de con
structori și montori, dintre care 
multi au lucrat pe alte mari șantiere 
de construcții ale industriei chimice 
ca Roznov, Făgăraș etc., face ca lu
crările să fie executate într-un ritm 
viu.

în apropierea Combinatului chi
mic se desfășoară lucrările execu
tate de unitățile Ministerului Mine
lor și Energiei Electrice la centrala 
electrică de termoficare Craiova. A- 
ceastă centrală va deveni una din
tre cele mai mari unități producă
toare de energie din țară. Proiectată 
în prima etapă pentru o putere 
instalată de 350 MW, ea este prevă
zută să poată ajunge în etapa fi
nală la 700—800 MW. Darea în ex
ploatare a centralei va avea o mare 
importanță pentru economia națio
nală și pentru noile întreprinderi în 
curs de construcție, Combinatul 
chimic Craiova și Uzina de alumi
niu de la Slatina. Centrala va 
asigura și nevoile.de abur ale Com
binatului chimic Craiova și va per
mite termoficarea noilor cartiere 
ale orașului.

Cît cuprinzi cu privirea, întîlnești 
instalațiile exterioare, dominate de 
uriașele cazane și turnuri de răcire. 
Combustibilul folosit — lignitul din 
regiune — face necesară construirea 
unui coș de fum înalt de 162 m, a- 
vînd o viteză de evacuare a gazelor 
arse de 25 m pe secundă. El va fi 
prevăzut cu o instalație care va re
ține aproape total cenușa. Silueta 
zveltă a coșului se înalță temerară 
s»pre cer.

După ce au vizitat principalele 
secții ale centralei, remarcînd rit
mul intens al lucrărilor de construc
ție și montaj, conducătorii de partid 
și de stat s-au îndreptat spre extre
mitatea vastului teren care găzdu
iește clădirile și instalațiile exteri
oare ale centralei. în zare licărește 
unda argintie a Jiului, se deslușește 
conturul canalului de aducțiune a 
apei pentru alimentarea centralei. 
Inginerul Alexandru Curelaru, di
rectorul tehnic al termocentralei, 
prezintă oaspeților principalele lu
crări hidrotehnice. Se va forma un 
lac de acumulare c.u o capacitate de 
circa 2 000 000 mc, care va permite 
și regularizarea unei importante 
porțiuni a Jiului. Impresionează plă
cut privirile și sutele de izolatori — 
adevărată pădure metalică — așezați 
pe stîlpi centrifugați, care alcătuiesc 
stațiile exterioare de HO kV și 220 
kV. Ele vor fi dirijate dintr-o ca

meră de comandă amplasată în clă
direa stației interioare de 35 kV.

în timpul vizitei, la diferite, punc
te de lucru ale centralei, conducă
torii de partid și de stat au fost sa
lutați cu însuflețire de sute de con
structori și montori. Se auzeau lo
zinci în cinstea Partidului Munci
toresc Romîn, a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Oaspeții 
au fost salutați, de asemenea, de un 
grup de montori cehi, care lucrează 
la montarea echipamentului centra
lei, livrat în întregime de R.S. Ceho
slovacă. Șef monter al grupului, 
Vyhnis Vlastimil, și-a exprimat sa
tisfacția pentru colaborarea bună 
cu muncitorii romîni. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, adresîn- 
du-se grupului de montori cehi, le 
urează noi succese, subliniind că este 
firesc ca între muncitorii din țările 
socialiste colaborarea să fie rodnică, 
prietenească.

în discuțiile avute cu conducerea 
șantierului, cu specialiștii, oaspeții 
au apreciat preocuparea proiectan- 
ților, a constructorilor și a monto- 
rilor de a asigura parametri înalți 
la exploatarea viitoarei centrale, 
obținerea energiei electrice la un 
preț de cost redus, realizarea unor 
construcții industriale economice și 
în același timp frumoase.

Pe toate șantierele vizitate în re
giunile Argeș și Oltenia, construc
torii și montorii lucrează cu mare 
avînt pentru a respecta graficele de 
producție. Ei și-au exprimat dorința 
ca utilajele din țară și din import 
să fie livrate la timp, pentru a 
realiza punerea în funcțiune a obi
ectivelor la termenele stabilite.

★
La înapoierea la Craiova, condu

cătorii de partid și de stat au stră
bătut Calea Unirii, una dintre arte
rele în curs de sistematizare a ora
șului. De o parte și de alta a 
străzii se văd blocuri cu multe eta
je. Aici vor fi construite 1 900 de 
apartamente, dintre care 1 400 au și 
fost date în folosință, complexe co
merciale, vor fi amenajate spații 
verzi. Un mare număr de locuitori, 
aflînd despre sosirea oaspeților, i-au 
întîmpinat cu deosebită căldură, 
le-au înmînat flori. De la ferestrele 
școlii noi de 8 ani nr. 12, zeci de 
copii fac semne prietenești cu mîna.

★
în cursul zilei de miercuri, con

ducătorii de partid și de stat au vi
zitat obiective ale industriei chimi
ce din regiunea Bacău.

INFORMAȚII
PRIMIREA DE CĂTRE 

VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ALEXANDRU BÎRLĂDEANU, 
A MINISTRULUI JAPONIEI

Miercuri, 13 noiembrie, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Ale
xandru Bîrlădeanu, a primit în au
diență pe trimisul extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Japoniei 
la București, Hisanari Yamada, în 
legătură cu plecarea sa definitivă 
din Republica Populară Romînă.

*
Cu prilejul plecării definitive din 

țara noastră, ministrul Japoniei la 
București, Hisanari Yamada, a ofe
rit miercuri seara un cocteil în sa
loanele restaurantului Athenée Pa
lace.

Au participat Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Janos Fazekaș, ministrul in
dustriei alimentare, Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior, E- 
duard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice- acreditați în R.P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★

Prof. Mario Allara, rectorul Uni
versității din Torino, și ceilalți pro
fesori italieni care se află în țara 
noastră cu ocazia sărbătoririi Cen
tenarului primului curs de limbă și 
literatură romînă înființat la Uni
versitatea din Torino, au făcut 
miercuri o vizită pe Valea Prahovei 
și în orașul Brașov.

(Agerpres) 
*

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“).— 
în întîmpinarea Zilei mărcii poștale 
romînești, filiala Dobrogea a Asociației 
filateliștilor clin R. P. Romînă a deschis 
în orașul Constanța o expoziție filate
lică regională. La expoziție participă 
50 de colecționari cu peste 3 700 mărci 
poștale romînești și străine. Cu acest 
prilej a fost emis un plic al expoziției 
și un pliant catalog.

Vești din țările socialiste
Generatorul cuantic

...într-o placă groasă de oțel a fost 
făcut un orificiu foarte fin, de parcă 
oțelul ar fi fost străpuns cu un ac. Nu 
există burghiu care să poată executa o 
operație de o asemenea finețe. Orifi
ciul a fost realizat cu ajutorul unor 
raze de lumină, iar aparatul capabil să 
emită asemenea raze poartă numele de 
generator cuantic. Mașina, realizare a 
oamenilor de știință sovietici, are pro
porții restrînse ; ea ocupă suprafața 
unei mese obișnuite, însă accesoriile 
sale — bateriile de condensatori și sis
temele de răcire — au un volum re
lativ mare.

Razele iau naștere într-un tub de 
formă ovală. „Inima“ generatorului 
este formată dintr-o bară de rubin în 
componența căruia intră ioni de crom. 
Cînd în interiorul tubului se aprinde 
lampa generatoare de impulsuri, lumi
na reflectată de pereții tubului se con
centrează asupra rubinului. Această 
lumină este echivalentă, ca intensitate, 
cu cea degajată de 50 000 de becuri de 
100 de Wați. Sub influența descărcării 
lămpii, care se petrece în cîteva miimi 
de secundă, ionii de crom trec în stare 
de excitație, absorbind energia. Se pe
trece un fel de acumulare continuă de 
lumină în cristal, pentru ca apoi a- 
cesta să o elibereze într-o fracțiune de 
secundă sub forma unui fascicol de 
raze. Nici un fel de material, oricît de 
dur, nu rezistă razelor de rubin.

Lentilele concentrează fascicolul în
tr-o pată microscopică, în care lumina 
capătă o energie uriașă, cu o densitate 
de sute de miliarde de Wați pe centi-

In fotografia de sus : Cercetătorii 
științifici V. S. Zuev și P. S. Krinkov 
reglează puternicul generator cuantic.

In fotografia de jos : „explozie“ pe 
suprafața plăcii de oțel încălzită de ra
zele emise de generatorul cuantic.

La Universitatea populară a orașului București
Ieri după-amiază s-au deschis noi 

cursuri ale Universității populare bucu- 
reștene. La Casa raională de cultură 
„16 Februarie“ a avut loc deschiderea 
cursului „Istoria Patriei noastre“. Pri
ma prelegere a fost ținută de prof. univ. 
Gheorghe Ștefan, membru corespondent 
al Academiei R. P- Romine, directorul 
cursului. Deschiderea cursului „Proble
me de bază ale chimiei“ a avut loc la 
Clubul sindicatelor din învățămint. 
După cuvîntul introductiv rostit de 
prof. univ. Petre Spacu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, 
T. Todiriciu, șef de secție la Editura 
științifică, a prezentat prelegerea „De

la alchimie la bazele chimiei mo
deme“.

In sala Dalles, la deschiderea cursului 
de arte plastice au vorbit H. Catargi, 
maestru emerit al artei, directorul 
cursului, și acad. G. Oprescu. în sala 
Lectoratului central din str. Biserica 
Amzei, prof. univ. Ervin Hutira a ținut 
prelegerea „R. P- Romînă — stat so
cialist“, la deschiderea cursului „Romî- 
nia socialistă“.

Azi, la orele 18, va avea loc deschi
derea cursului de „Literatură romînă“ 
în sala Dalles. Vor vorbi Eusebiu Ca- 
milar, membru corespondent al Acade
miei R. P. Romine, și acad. M. Beniuc.

In școală nouă
OLTEȚU (coresp. „Scînteii“). — 

Aproape 500 de elevi din comuna Gră
diștea, raionul Oltețu, au început să 
învețe în noul local al școlii medii. 
Noua școală are opt săli de clasă, la
borator, bibliotecă și a fost dotată cu 
mobilier nou. Acesta este cel de-al 
cincilea local de școală medie dat în 
folosință anul acesta în regiunea Ol
tenia.

Acțiuni gospodărești 
ale femeilor

In Valea Jiului, la Hunedoara, Călan, 
Brad, Simeria, Deva.și în alte orașe și 
centre muncitorești din regiunea Hune
doara comitetele și comisiile femeilor 
aduc un sprijin prețios în activitatea 
sfaturilor populare, pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea străzilor și cartiere
lor.

Femeile din orașele și centrele in
dustriale ale regiunii au prestat în a- 
cest an peste 894 000 ore de muncă pa
triotică la întreținerea și înfrumuseța
rea locuințelor, parcărilor și zonelor 
verzi. Valoarea acestui volum de lu
crări întrece suma de 2 milioane lei. 
Numai în localitățile miniere din Valea 
Jiului s-au efectuat cu participarea vo
luntară a femeilor lucrări în valoare de 
peste 850 000 lei.

în scopul antrenării unui număr cît 
mai mare de gospodine Ia aceste ac
țiuni s-a organizat vizionarea unui ci
clu de filme documentare : „Cartierul 
în care locuim“, „Casa noastră ca o 
floare“, „Onești“ și „Frumosul ne în
soțește" Ia care au participat peste 
7 000 de femei.

Conducta de

în R.P. Polonă a fost 
terminată construirea u- 
nuia dintre cele mai im
portante obiective de gos
podărie comunală — a 
doua ramură a conductei

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI“ LA FOTBAL 7/z cîteva rînduri

metru pătrat. Puterea de emitere a ge
neratorului este de un milion de ori 
mai mare decît focalizarea luminii so
lare.

In Uniunea Sovietică au fost con
struite diferite tipuri de generatori 
cuantici. Sute de laboratoare din lu
mea întreagă se ocupă în prezent cu 
construirea acestor mașini. Oamenii de 
știință prevăd generatorilor cuantici un 
mare viitor. Aceste aparate vor căpăta 
o largă folosire în domeniul medicinii, 
al tehnologiilor modeme de producție, 
al mașinilor de calculat și chiar al sta
bilirii de legături cu alte planete.

Construcții de locuințe 
la Praga

în capitala R.S. Cehoslovace s-au 
dat în folosință în ultimii 5 ani 22 300 
apartamente. Dacă în anul 1958 fon
dul de locuințe a crescut în Praga cu 
2 557 apartamente, în anul 1962 nu
mărul noilor apartamente s-a ridicat 
la 6 330. Anul acesta, praghezii vor 
primi aproximativ 7 000 noi aparta
mente.

apă Pilica-Lods;

de apă Pilica-Lodz. Dato
rită acestei conducte, lun
gă de 50 km, locuitorii și 
industria orașului Lodz vor 
primi aproape de două 
ori mai multă apă.

Al 50 000-lea absolvent 
al Universității din Belgrad

Recent la Universitatea 
din Belgrad s-a sărbătorit 
un eveniment deosebit — 
înmînarea diplomei celui 
de-al 50 000-lea absolvent 
al universității în perioada

de după eliberare. în a- 
ceastă perioadă, Universita
tea din Belgrad s-a dezvol
tat simțitor, numărul facul
tăților a crescut la 28.

TELEGRAME EXTERNE
Sesiunea Camerei Populare 

a R. D. Germane
BERLIN 13 (Agerpres). — La 13 

noiembrie au început lucrările Ca
merei Populare a Republicii Demo
crate- Germane, în noua sa compo
nență rezultată din alegerile din 20 
octombrie.

După cum transmite A.D.N., pe 
ordinea de zi figurează alegerea 
Prezidiului Camerei Populare, a 
Consiliului de Stat al R. D. Germa
ne, numirea președintelui Consiliu
lui de Miniștri și a primului vice
președinte, aprobarea componenței 
noului guvern și prezentarea decla
rației guvernamentale.

Walter Ulbricht, prim-secretar al 
Comitetului Central al P.S.U.G., a 
fost reales președinte al Consiliului 
de Stat. Otto Grotewohl, Johannes 
Dieckmann, Gerald Goetting, Hein
rich Homann, Manfred Gerlach și

Hans Rietz au fost aleși vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat. Au 
fost, de asemenea, aleși cei 16 mem
bri ai Consiliului de Stat.

Otto Grotewohl a fost numit pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, iar Willi Stoph 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Johannes Dieckmann a fost re
ales președinte al Camerei Populare, 
iar Hermann Matern — vicepreșe
dinte.

Otto Grotewohl a fost însărcinat 
cu formarea guvernului.

Cu prilejul realegerii sale, Walter 
Ulbricht a rostit o scurtă cuvîntare.

Lucrările Camerei Populare a R. 
D. Germane continuă la 14 noiem
brie.

Reorganizarea cabinetului indonezian

Atentat nereușit la viața președintelui
Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia

Dinamo București
Publicul nostru a avut ocazia să 

asiste la mult așteptata confruntare din
tre Dinamo București și Real Madrid. 
Am remarcat la fotbaliștii oaspeți mă
iestria tehnică, siguranța în stăpînirea 
mingii, viteza și ritmul accelerat în 
acțiunile ofensive, șuturile puternice și 
precise de la distanță trimise spre 
poartă.

Acestea au fost, ca să zicem așa, 
„armele“ cu care jucătorii spanioli au 
reușit să cîștige meciul de ieri și să-și 
creeze un avantaj pentru cel de-al doi
lea meci. Di Stefano, Gento, Evaristo, 
Miiller, Amancio au fost cei mai buni 
din echipa Real Madrid.

Dinamo București prin comportarea 
și jocul prestat în meciul de ieri, a de
cepționat. întreaga echipă a jucat cu 
mult sub valoarea sa, sub posibilități.

...La ora 14,15, arbitrul polonez Ko
wal fluieră începutul jocului. Mingea, 
pornită de la centru de dinamovișți, 
își schimbă de cîteva ori posesorii, 
pentru ca după 2 minute fundașul 
dreapta spaniol Isidro să acorde corner 
la o acțiune a lui Hajdu. După execu
tarea loviturii de colț, spaniolii pornesc 
la contraatac, combină spectaculos la 
mijlocul terenului. Ruiz, interul dreap
ta, primește mingea și de la 35 m de 
poarta lui Datcu șutează puternic di
rect în plasă. Gol !

Dinamoviștii, vrînd să repare grava 
greșeală comisă de portarul lor — din 
neatenția căruia s-a înscris golul 
— pornesc la atac. Ei încearcă pă
trunderi pe extreme, de unde Pîrcălab 
centrează cu destulă precizie în fața 
porții spaniole. Varga trimite și el dese
ori printre apărătorii oaspeți, dar ac
țiunile acestea rămîn nefructificate. O 
ocazie mare de a egala a fost irosită de 
dinamovișți în minutul 11. Boxînd min
gea la o centrare a lui Pîrcălab, porta
rul Realului a creat în fața propriei 
porți o situație dificilă. Varga, Hajdu, 
Frățilă au tras pe rînd în mingea care le 
revenea respinsă de apărătorii madrileni 
șau ricoșată din bară. în această parte 
a jocului, echipa spaniolă a pus accent 
pe apărare, unde se remarcă Di Stefa
no (inepuizabil), care îl dublează cu

a pierdut primul med cu Real Mat 
succes chiar pe fundașul Santamaria. 
Prezent la toate acțiunile echipei sale, 
cu o intuiție a jocului deosebită, Di 
Stefano se dovedește apoi un adevărat 
maestru în crearea fazelor ofensive la 
care participă cu regularitate.

Pasele sau centrările pe sus în fața 
porții ale înaintașilor dinamovișți con
vin apărătorilor spanioli care — înalți, 
cu o bună detentă — resping toate 
atacurile.

Repriza se consumă în această 
mosferă pînă aproape de pauză- 
minutul 41 — <' / .
vează o situație, plonjînd „in extremis“ 
pentru a reține o minge puternic trasă 
de Petru Emil — Di Stefano inițiază 
un contraatac. Pasează lui Gento. 
După o pătrundere spectaculoasă, a- 
cesta centrează la același Di Stefano, 
venit din urmă. Un șut plasat și dina
moviștii sînt nevoiți să reia jocul de la 
centrul terenului : Realul conduce cu 
2—0.

Și repriza secundă are o desfășurare 
pasionantă. Fotbaliștii bucureșteni ini
țiază atacuri, dar de fiecare dată ei re
petă și greșelile în finalizarea acțiuni
lor ofensive. Ei își pasează exasperant 
unul altuia mingea, sau — cînd ajung, 
ca Frățilă, în careu — trimit balonul 
de la numai cîțiva metri în brațele 
portarului sau pe lîngă bară.

în minutul 50, la un corner pentru 
dinamovișți, Di Stefano, devenit în a- 
cel moment un veritabil stoper, sal
vează o minge care se îndrepta nestin- 
gherită în poartă. După alte cinci mi
nute, la un nou corner pentru dina- 
moviști, Nunweiller III — venit ca de 
obicei, în apropierea porții adversarului 
— este faultat în careu. Arbitrul dic
tează lovitură de la 11 m, decizie față 
de care o parte dintre jucătorii spa
nioli reacționează în mod nesportiv. 
Penaltiul, tras slab, este ratat de Fră
țilă.

Pînă la urmă dinamoviștii înscriu un 
gol prin Țîrcovnicu. Mai erau 3—4 mi-

aț
in 

după ce Araquistan sal-

la sfîrșit' și rezultatul deve- 
pentru Real. Va egala Di-

nute pînă 
nise 2—1 
namo ? Nu se sting însă aplauzele pen
tru golul înscris de bucureșteni, că în 
același minut, printr-o acțiune perso
nală, Gento se apropie de careul echi
pei noastre și de la distanță, dintr-un 
unghi dificil, șutează în gol I Lui Datcu 
i se pot aduce reproșuri și de această 
dată pentru neatenția sa.

Arbitru] polonez J. Kowal a condus 
cu competență următoarele formații :

Dinamo București :
Nunweiller III, 
Nunweiller IV, 
țilă, Țîrcovnicu, Hajdu.

Real Madrid : Araquistan, Isidro, 
Santamaria, Pachte, Müller, Zocco, 
Amancio, Ruiz, Di Stefano, Evaristo, 
Gento.

Cel de-al doilea meci dintre Real și 
Dinamo se va disputa la Madrid, la 4 
sau 11 decembrie.

VOLEI. — Echipele de volei (tineret) 
ale R. P. Romîne și R. P. Bulgaria au 
susținut ia Suceava meciurile revanșă. De 
data aceasta victoriile au fost împărțite. 
La feminin echipa romînă a obținut victo
ria cu scorul de 3—2 (3—15 ; 15—5 ; 
3—15 ; 15—2 ; 15—10), iar la masculin au 
cîștigat oaspeții : 3—1 (15—6 ; 15—11 ; 
12—15 ; 15—13). Cele două meciuri dis
putate duminică seara reveniseră echipe
lor noastre.

Datcu, Popa, 
Ivan, Petru Emil, 

Pîrcălab, Varga, Fră-

C. MANTU

ATLETISM. — Cu prilejul concursului 
internațional de atletism de la Djakarta 
atleta Sin Kim Dan (R.P.D. Coreeană) a 
stabilit cea mai bună performanță mon
dială în proba de 800 m plat, realizînd 
timpul de l’59”l/10. Sin Kim Dan este 
prima atletă din lume care parcurge a- 
ceasta distanță sub 2 minute. Recordul 
mondial oficial al probei este de 2’01”2/ 
10 și aparține sportivei australiene Dixie 
Willis.

ȘAH. — 
dele a 10-a 
național de 
cheiat cu următoarele rezultate : Smîslov- 
Gligorici 1—0 ; Tal-Vladimirov 1—0 ; An- 
toșin-Szabo remiză : Lieberson-Keres 
1—0 ; Simaghin-Jimenez 1—0 : Pîdevski- 
Kupers 1—0 ; Keres-Balczerovski 1—0 ;
Pîdevski-Matanovici remiză. în clasament, 
după 11 runde conduce Smîslov (U.R.S.S.) 
cu 9 puncte.

Partidele întrerupte din run- 
și a 11-a ale turneului inter- 
șah de la Moscova s-au în-

TENIS DE MASÄ. 
După campionatele 
internaționale de tenis 
de masă ale Iugosla
viei, la Novi Sad 
s-au întîlnit într-un 
meci amical reprezen
tativele Iugoslaviei și 
R. S. Cehoslovace. 
Ambele întîlniri au 
revenit gazdelor. E- 
chipa masculină iugo
slavă a terminat în
vingătoare cu 5 — 1. 
La feminin, echipa iu
goslavă a repurtat 
victoria cu 8—2.

Atac la poar
ta echipei spa
niole (fază din 
meciul Dina
mo București— 
Real Madrid). 
(Foto : M. CIOC)

DJAKARTA 13 (Agerpres). — Tn 
cadrul unei ședințe lărgite a guver
nului, care a avut loc la 13 noiem
brie. președintele Sukarno a anunțat 
reorganizarea cabinetului indone
zian. După cum subliniază agenția 
Antara, reorganizarea a fost efectu
ată în urma încetării din viață, săp- 
tămîna trecută, a ministrului prim 
Raden Hadji Djuanda Kartawidjojo.

Președintele Sukarno continuă să 
dețină funcția de prim-ministru. El 
a numit, de asemenea, trei viceprim- 
miniștri : Subandrio. care continuă 
să dețină și portofoliul afacerilor ex
terne, Johannes Leimena și Chaerul 
Saleh.

Au fost efectuate și alte schim
bări în componența guvernului.

TOKIO 13 (Agerpres). — La 13 
noiembrie a avut loc un atentat ne
reușit la viața președintelui Prezi
diului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Japonia. Sanzo 
Nosaka. După cum anunță agenția 
France Presse, în timp ce Nosaka 
rostea un discurs la Osaka în cadrul 
campaniei electorale în vederea ale
gerilor de la 21 noiembrie, un fas
cist înarmat cu un pumnal s-a nă
pustit asupra sa. Atentatorul a fost 
imobilizat și arestat de poliție.

împotriva terorii 
din Portugalia

ROMA. 13 (Agerpres). — La 
Roma a avut loc o adunare 
a reprezentanților oamenilor de 
litere din capitala Italiei, pre
zidată de Giancarlo Vigorelli, secre
tar general al Comunității europene 
a scriitorilor. Scriitorii care au luat 
cuvîntul la această adunare, organi
zată de revista „Europa Letteraria“, 
au protestat împotriva terorii poli
tice din Portugalia și au exprimat 
solidaritatea lor cu scriitorii portu
ghezi supuși persecuțiilor pentru 
concepțiile lor antifasciste. Partici- 
panții la adunare au semnat o de
clarație în care cer eliberarea scrii
torilor portughezi întemnițați de re
gimul salazarist.
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„ZIUA TEATRULUI"
ÎN GHANA

Cu mare succes s-a desfășurat 
în Ghana „Ziua teatrului“ sărbă
torită pentru a doua oară în a- 
ceastă țară. Cu acest prilej au fost 
organizate adunări ale oamenilor 
de artă, au avut loc spectacole ale 
colectivelor teatrale.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
ÎN REGIUNEA MĂRII MOARTE

După cum relatează săptămîna- 
lul „Observer“, în cursul unor cer
cetări, efectuate de o echipă ar
heologică în regiunea Mării Moar
te, au fost dezgropate zidurile pa
latului lui Irod, precum și relicve 
ale' fortăreței Masada, distrusă în 
cursul asediului de către legiunile 
romane, asediu care a avut loc cu 
aproape 2000 de ani în urmă. Pa
latul și întreaga cetate au fost a- 
coperite de cenușa uriașului in
cendiu provocat de cei 960 de oa
meni care alcătuiau întreaga gar
nizoană și care au preferat să-și 
dea foc decît să cadă în mîinile 
asediatorilor. Se pare că marele 
incendiu nu a mistuit complet cele 
200—300 de încăperi ale cetății 
și, poate datorită climei uscate, au 
fost conservate fragmente de îm

brăcăminte, sandale și chiar o bu
cată de pergament purtînd sem
nături ușor de descifrat, laolaltă 
cu săgeți, armuri, zeci de monezi, 
produse cosmetice și chiar urme 
ale ultimelor prînzuri luate de a- 
sediați : curmale, măsline, rodii 
pietrificate. Zidurile pictate ale te
rasei vilei lui Irod reprezintă o 
încercare de imitare a plăci
lor de marmoră, iar pardoseala 
este din mozaic în desene geome
trice alb și negru.

INVAZIE DE LĂCUSTE

In Republica Sud-Africană a a- 
vut loc o invazie de lăcuste, care 
amenință recolta țării. Invazia s-a 
extins într-o regiune de 20 000 
pînă la 30 000 de mile pătrate în 
provinciile Cap și Orange. Lăcus
tele împiedică, totodată, transpor
tul rutier.

„FESTIVALUL FESTIVALURILOR" 

CINEMATOGRAFICE

In Mexic se apropie de sfîrșit 
pregătirile în vederea celei de-a 
6-a „treceri în revistă a cinemato
grafului mondial“ care se va des
fășura în prezența principalelor 
personalități ale ecranului inter
național, la Acapulco, între 23 no
iembrie și 6 decembrie. La acest

„festival al festivalurilor“ vor fi 
proiectate filmele premiate în 
cursul anului la festivalurile cine
matografice internaționale de la 
Cannes, Veneția, Moscova, Berlin 
etc. Paralel cu această manifesta
ție internațională, la Acapulco se 
va desfășura și cel de-al 2-lea 
„concurs cinematografic hispano- 
american“. la care vor fi prezen
tate filme din țările de limbă spa
niolă.

AL 742-LEA AN ACADEMIC 

LA UNIVERSITATEA 

DIN PADOVA

De curînd în aula mare a Uni
versității din Padova a avut ioc 
deschiderea festivă a celui de-a) 
742-lea an academic. Cu acel Dri- 
lej au fost înmînate o serie ae 
medalii de aur cadrelor didactice 
care au depus o activitate merito
rie.

ERUPȚII ÎN LUNĂ

Oamenii de știință de la Obser
vatorul Universității Țowell din 
Flagstaff (Arizona) au observat re
cent, printr-un telescop cu oglin
dă, trei erupții în Lună. Toate cele 
trei erupții aveau un diametru de 
circa 3 km și dădeau o lumină ru
binie

nevoile.de


încercare de lovitură de stat in Irak Conferința ministerială
a Pieței comune

Semnarea unui acord cultural

de lovitură de stat. A- 
ale forțelor aeriene iraki- 
bombardat palatul prezi

și Ministerul Apărării din

BAGDAD 13 (Agerpres).—Miercuri 
’dimineață a avut loc în Irak o în
cercare 
vioane 
ene au 
dențial
Bagdad, în timp ce pe străzile 
capitalei irakiene s-au desfășu
rat lupte. în cursul dimineții postul 
de radio Bagdad și-a întrerupt emi
siunile. Legăturile telefonice și tele
grafice cu străinătatea au fost între
rupte.

Știrile sosite în a doua jumătate 
a zilei arată că lovitura de stat a 
eșuat. Autoritățile irakiene exercită 
controlul în țară. Postul de radio 
Bagdad, care și-a reluat emisiunile 
în cursul după-amiezii, a transmis 
un comunicat în care se spune că, 
în urma întrevederilor pe care pri
mul ministru Ahmed Hassan El-Bakr 
le-a avut cu ministrul apărării, ge
neralul Amash, s-a hotărît convoca
rea Consiliului național al Partidu
lui Baas pentru „a examina situația 
și a rezolva criza“. Guvernul a dat 
ordin unităților forțelor armate și 
gărzii naționale, care au fost masate 
pe străzile Bagdadului, să se reîn
toarcă în cazărmi.

Comentatorii occidentali sublinia
ză că evenimentele din Irak sînt ur
marea disensiunilor care au apărut

Consultări politice 
la Roma

ROMA 13. (Corespondentul Ager
pres transmite) : Aldo Moro, secre
tarul general al partidului demo- 
crat-creștin, care a fost însărcinat 
de președintele Segni cu formarea 
guvernului, a început consultările 
politice cu reprezentanții celor pa
tru partide care urmează să ia parte 
la o eventuală coaliție : democrat- 
creștin, republican, social-democrat 
și socialist.

Aldo Moro a făcut o declarație în 
care a arătat că, în domeniul politi
cii externe, guvernul pe care inten
ționează să-1 constituie va da dova
dă de „fidelitate deplină față de 
alianța atlantică, cu toate obligațiile 
care decurg de aci“. El a afirmat 
că noul guvern va trebui să apere 
stabilitatea monetară și să facă 
față unor dificultăți economice.

Ședința conducerii 
partidului U. C. D.
BONN 13 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția D.P.A., la Bonn a a- 
vut loc ședința lărgită a conducerii 
partidului Uniunea creștin-democra- 
tă— așa-numitul „mic congres“ al 
U.C.D. — la care au participat peste 
1 200 persoane.

Denumirea de „mic congres“ dată 
acestei ședințe lărgite reflectă im
portanța pe care conducerea U.C.D. 
o acordă lucrărilor ei în sensul de
monstrării unității din sînul parti
dului. De altfel această idee a fost 
subliniată în mod deosebit în legă
tură cu viitoarele alegeri generale 
din 1965 de fostul cancelar Adenauer 
care, luînd cuvîntul la congres, l-a 
încredințat, în același timp, pe ac
tualul cancelar Erhard că sprijină 
politica acestuia. Referindu-se la po
litica externă, Adenauer a declarat 
din nou că alianța militară dintre 
R.F.G. și Franța reprezintă chezășia 
unității vest-europene.

A luat apoi cuvîntul cancelarul 
Ludwig Erhard care s-a referit la 
o serie de probleme de politică in
ternă și externă. 

Conferința de
în orașul brazilian Sao Paulo s-a în

trunit conferința anuală a Consiliului 
interamerican economic și social. Pe 
ordinea de zi — o importantă dezbate
re, mai cu seamă în jurul „documen
tului de lucru“ întocmit, la cererea Or
ganizației Statelor Americane (O.S.A.), 
de foștii președinți ai Braziliei și Co
lumbiei, Kubitschek și Camargo, cu 
privire la deficiențele constatate în 
aplicarea programului „Alianța pentru 
progres“ și la metodele de „relansare“ 
a acesteia. Printre măsurile supuse 
discuției se află și o propunere de crea
re a unui „comitet pentru dezvoltarea 
interamericană“, un fel de organ exe
cutiv al „Alianței pentru progres“.

Desfășurarea conferinței a prilejuit o 
serie de constatări semnificative cu pri
vire la efectele punerii în aplicare a 
programului „Alianței“.

Pentru a folosi expresia plastică a 
unui ziar occidental, în ultima vreme 
activitatea principală a animatorilor 
„Alianței“ a fost doar de „a întocmi 
buletine de sănătate din ce în ce mai 
pesimiste...“. în chiar ajunul conferinței 
de la Sao Paulo, „New York Times" 
scria că „zona Alianței este pe cale să 
se transforme într-un cîmp de ruine...“, 
iar un bilanț întocmit de ziarul „Le 
Monde“ suna astfel : „Tabloul pe 
care delegații îl vor avea în fața ochi
lor la Sao Paulo este, fără îndoială, 
destul de sumbru“ : „criza economică 
și socială, decepția provocată în țările 
latino-americane de planurile de coo
perare și ajutor economic creează ac
tualmente în emisferă un climat destul 
de apăsător“. Și, în plus, „1963 este al rință nu se vor desfășura lin și fără di- 
cincilea an consecutiv de deficit al ba
lanței de plăți a Americii Latine, deficit 
care se ridică la circa 350 milioane de 
dolari“.

Potrivit presei occidentale, înșiși 
autorii „documentului de lucru" s-au 
oprit cam la aceleași concluzii. Pe de 
o parte — scrie corespondentul la con
ferință al ziarului „Le Monde". —‘

în ultima vreme în sînul conducerii 
Partidului Baas din Irak. Pe plan 
politic, criza a luat sfîrșit în cursul 
nopții de marți spre miercuri. După 
dezbateri foarte agitate, Consiliul 
Partidului Baas a procedat la schim
bări în conducerea acestui partid. Au 
fost înlăturați din conducere Saleh 
El Saadi, vicepremier, considerat 
pînă în prezent a fi liderul principal 
al partidului Baas irakian, și o serie 
de partizani ai săi, printre care ge
neralul Takriti, fost ministru al for
țelor aeriene, Hamdi Abdel Madjid, 
care deținea funcția de secretar ge
neral al partidului, și alții. în cursul 
aceleiași nopți, El Saadi și trei din 
partizanii săi au fost îmbarcați pe 
un avion special șl expulzați la 
Madrid.

Formarea noului guvern 
sirian

BEIRUT 13 (Agerpres). — Noul 
guvern sirian a fost format. Gene
ralul Amin El-Hafez, președintele 
Consiliului național al comanda
mentului revoluției din Siria și șe
ful forțelor armate, este noul șef al 
guvernului. Posturile principale din 
guvern sînt deținute de generalul 
Mohammed Omran, vicepreședinte 
al guvernului, N. Atassi, ministru al 
afacerilor interne, Hassan Mrewed, 
ministru al afacerilor externe, gene
ralul Abdallah Ziade, ministru al a- 
părării, M. Ambari, ministru al jus
tiției, Sami El Joundi, ministrul in
formațiilor.

Agenția U.P.I. subliniază că toți 
cei 24 de ' membri ai noului guvern 
fac parte din partidul Baas, 16 din
tre ei au fost membri în precedentul 
guvern condus de Salah Bitar.

Schimbări în guvernul 
marocan

RABAT 13 (Agerpres). — La 13 
noiembrie, la Rabat a fost anunțată 
lista noului guvern marocan. Șeful 
guvernului este Ahmed Bahnini. In 
postul de ministru al afacerilor ex
terne a fost numit Ahmed Reda Gu- 
edira. Au rămas neschimbați miniș
trii apărării, naționale, educației na
ționale. lucrărilor publice, al poște
lor și telecomunicațiilor.

Ministrul delegat pe lîngă pre
ședintele Consiliului de Miniștri a 
fost numit Abdelhadi Boutaleb, iar 
ministrul reprezentant personal al 
regelui, Ahmed Balafrej,

a-

cuDemonstrație a tineretului din capitala Republicii Dominicane împo
triva represiunilor antidemocratice dezlănțuite de regimul instaurat după 
lovitura de stat militară.

NEW YORK. După cum 
mite agenția U.P.I., juristul 
Paul B. Zuber a anunțat că 
pune candidatura la alegerile

„planul stabilit de Carta de la Punta 
del Este în noiembrie 1961 s-a rătăcit 
în hățișurile unei birocrații sterile“, iar 
pe de altă parte, „sistemul de relații 
statornicit a răpit operațiunii orice 
«realism politic» pe care aceasta părea 
să-1 conțină la începutul ei“. în aceas
tă direcție, atenția observatorilor care 
urmăresc conferința a fost reținuta de 
declarația ministrului de externe bra
zilian, care a declarat în cursul dez
baterilor că, în cei doi ani de la crea
rea ei, „Alianța pentru progres a rămas 
foarte departe de satisfacerea așteptă
rilor“.

în cadrul discuțiilor, reprezentanți 
din Argentina, Chile, Uruguay și Ve
nezuela și-au exprimat părerea că este 
necesară crearea unui „front comun" 
pentru apărarea comerțului exterior al 
țărilor latino-americane.

Din toate aceste considerente, 
încredințată raportorilor, de a stabili 
oarecari metode de „relansare“ 
gramului de la Punta del Este a fost 
considerată de către observatorii politici 
drept ingrată. Corespondentul săptămî- 
nalului „Tribune des Nations“ aflat la 
fața locului, la Sao Paulo, a re
latat că „dacă, de la puterea care a- 
cordă „ajutor" și pînă Ia țările asistate, 
toată lumea e de acord să constate eșe
cul a ceea ce s-a întreprins" (în apli
carea programului „Alianței"), „nu a- 
celași acord se menține cînd trebuie să 
se definească metodele permițînd o 
trecere de la un eșec la o reușită“.

în această lumină, agențiile de presă 
au pronosticat că discuțiile la confe- 

sarcina

a pro-

ficultăți. Conferința de la Sao Paulo — 
a conchis corespondentul ziarului „Le 
Monde“ — „dacă nu va fi aceea a u- 
nor soluții, va fi în mod sigur aceea a 
unor bune speranțe". Numai că despre 
„bune speranțe“ s-a vorbit și la lansa
rea programului, pentru ca acum să se 
constate spulberarea lor.

E. M.

O nouă amînare 
a problemelor agrare

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
Conferința miniștrilor de externe și 
de agricultură ai celor 6 țări 
membre ale Pieței comune, care 
și-a deschis lucrările la Bruxelles la 
12 noiembrie, pentru a discuta pro
blemele agrare, a hotărît să amîne 
luarea unor măsuri care ar putea a- 
fecta exportul de produse agricole 
ale S.U.A. în aceste țări, pînă după 
vizita cancelarului vest-german, 
Ludwig Erhard, la Washington.

După cum anunță agenția U.P.T., 
Erhard urmează să se întîlnească în 
cursul acestei luni cu președintele 
Franței, de Gaulle, între 21 și 22 no
iembrie, iar la 24 noiembrie cu pre
ședintele S.U.A., Kennedy. Se aș
teaptă ca, în timpul celor două în- 
tîlniri, Erhard să discute problemele 
Pieței comune, printre care și aceea 
a stabilirii unor prețuri armonizate 
la cereale.

Comentînd actualele contradicții 
din Piața comună privind stabilirea 
unor prețuri comune, agenția U.P.I. 
apreciază că vizitele lui Erhard la 
Paris și Washington vor da posibi
litate experților de la Bonn să pre
gătească un raport amănunțit în a- 
ceastă problemă, pentru viitoarea 
sesiune ministerială a Pieței comu
ne, care urmează să aibă loc la în
ceputul lunii decembrie.

★

LUXEMBURG 13 (Agerpres).— 
După cum anunță agenția Associa
ted Press, oficialități ale „înaltei 
autorități“ a Comunității Economice 
a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.) 
au întreprins un tur de „sondaj“ de 
două săptămîni prin capitalele țări
lor membre ale Pieței comune în le
gătură cu „viitorul tarifelor la im
portul de oțel din țările terțe (țări 
din afara Pieței comune — n.r.). După 
cum se știe, guvernul francez șl 
vest-german au cerut recent înaltei 
autorități a C.E.C.O. să sporească 
tarifele la importul de oțel în scopul 
protejării industriei siderurgice din 
țările Pieței comune, care înregis
trează pe zi ce trece o serie de difi
cultăți ca urmare a prețurilor joase 
ale oțelului din import. După cum 
relevă A.P., pînă în prezent, nu s-a 
ajuns la un acord asupra, sporirii a- 
cestor tarife. La 2 decembrie va a- 
vea loc la Luxemburg o întrunire a 
miniștrilor celor „șase“, care va 
hotărî dacă și cît de mult să fie spo
rite tarifele la importul de oțel din 
țările terțe.
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împotriva represiunilor antidemocratice 
din Ecuador

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — In capitala Mexicului a 
avut loc o conferință de presă, la 
care a luat cuvîntul Manuel Medina, 
profesor la Universitatea din Gua
yaquil (Ecuador), aflat într-o vizi
tă în Mexic.

Manuel Medina a făcut o decla
rație referitoare la situația din E- 
cuador unde junta militară, care a 
acaparat puterea în urma loviturii 
de stat, a instituit un regim de te
roare. închisorile sînt arhipline, a 
declarat Medina, iar arestările în

Conferință consacrată examinării situației 
din Vietnamul fle sud

avea loc la 
conferință 

perso- 
consacrată exa-
create în Viet- 
lovitura de stat 
pe Ngo Dinh 
oficiale publi-

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Agențiile americane de presă anunță 
că la 20 noiembrie va 
Honolulu o importantă 
cu participarea unor înalte 
nalități ale S.U.A., 
minării noii situații 
namul de sud după 
care l-a înlăturat 
Diem. Comunicatele 
cate la Washington precizează că se
cretarul de stat, Dean Rusk, și mi
nistrul de război, Robert McNamara, 
vor pleca la Honolulu pentru a a- 
vea consultări cu ambasadorul 
S.U.A. în Vietnamul de sud, Cabot

Rezoluție privind crearea unui fond 
pentru țările In curs de dezvoltare

NEW YORK 13 (Agerpres). — Co
mitetul pentru probleme economice 
și financiare (nr. 2) al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat cu 85 de 
voturi rezoluția cu privire la stabi
lirea fondului O.N.U. pentru dezvol
tare capitală (fond destinat sprijini
rii economiei țărilor în curs de dez
voltare) 10 țări, printre care 
S.U.A., Anglia, Franța, Belgia și al
tele, nu au sprijinit această hotărîre, 
care prevede pregătiri în vederea 
creării fondului destinat sprijinirii 
economiei țărilor în curs de dezvol
tare.

Delegații unor țări, care au votat

In legătură cu repartizarea geografică 
a personalului O. N. U.

Comitetul nr. 5 pentru proble
mele administrative și bugetare a 
examinat în ședința din 12 noiem
brie problema repartizării geo
grafice -a personalului Organizației 
Națiunilor Unite. După cum au rele
vat în cuvîntările lor mai mulți 
delegați menținerea sistemului de 
selecționare unilaterală a lucrători
lor Secretariatului, mai ales în pos
turi de conducere, are o influență 
negativă asupra întregii activități a 
O.N.U.

Din numărul total de 109 posturi 
de conducere din Secretariatul 

. O.N.U;, reprezentanții țărilor occi
dentale ocupă 76 de posturi, cei ai 
țărilor neutre 16, iar reprezentanții 
țărilor socialiste 17. Printre cei 30 
de directori care conduc programele 
O.N.U. în probleme sociale și eco
nomice nu există nici un reprezen
tant al țărilor socialiste, în ciuda 
faptului că aceste țări depun sume

ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — 
în capitalele africane se fac pregă- 

.tiri intense în vederea Conferinței 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor africane, care se deschide vi
neri la Addis Abeba. Agențiile de 
presă transmit știri despre consultă
rile care au loc între diversele țări 
membre ale Organizației Unității 
Africane pentru a apropia punctele 
de vedere și a pregăti succesul con
ferinței. Delegațiile mai multor țări 
africane au și părăsit capjtalele lor, 
îndreptîndu-se spre Addis'Abeba.

Ziarul egiptean „Al Ahram“ rela
tează că un grup de țări afri
cane va propune la apropiata 

rîndurile țăranilor, muncitorilor și 
reprezentanților intelectualității con
tinuă, activitatea sindicatelor e inter
zisă, autoconducerea universităților 
redusă la zero. Numeroși profesori 
universitari au fost aruncați în în
chisori.

Printre cel arestați sau deportați 
se află cunoscuți oameni de cultură 
ecuadorieni ca fostul rector al Uni
versității din Guayaquil, Antonio 
Parra Velasco, precum și scriitoarea 
Aurora Estrada de Ramirez. 

Lodge, în legătură cu atitudinea 
Statelor Unite față de noul guvern 
din această țară. La conferință vor 
lua, de asemenea, parte Bundy, con
silierul principal al președintelui 
Kennedy, Salinger, secretarul de 
presă al Casei Albe, și alte persoane 
oficiale americane.

în același timp, ministrul adjunct 
• de război, Arthur Sylvester, a 
dezmințit știrile publicate de presa 
occidentală, despre înlocuirea gene
ralului Harkins în. funcția de co
mandant al trupelor americane din 
Vietnamul de sud pentru că „a fost 
prea apropiat fostului regim al lui 
Ngo Dinh Diem“.

<»

pentru adoptarea acèstei rezoluții, 
au arătat în cursul dezbaterilor că 
un fond al O.N.U. pentru dezvolta
rea capitală care să urmărească a- 
cordarea de ajutor țărilor în dezvol- 

■ tarea economiei lor naționale și mai 
ales a industriei lor este deosebit 
de important. Ei au subliniat că de
punerile în acest fond trebuie să se 
facă în mod voluntar în valută na
țională sau în natură, (sub formă 
de livrări de utilaj, materiale, docu
mentație tehnică), iar ajutorul pe li
nia fondului trebuie să fie acordat 
sub formă de împrumut de lungă 
durată.

importante la fondul destinat înfăp
tuirii acestor programe.

De asemenea, din 35 de posturi 
din conducerea Secretariatului 
Adunării Generale țările grupării 
occidentale dețin 23 posturi, repre
zentanții țărilor neutre — 10 posturi, 
iar cei ai țărilor socialiste — două 
posturi.

După cum a subliniat în cuvînta- 
rea sa reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Roșin, pentru ca O.N.U. să devină 
într-adevăr un aparat internațional 
sînt necesare măsuri radicale și ur
gente, acordîndu-se o deosebită a- 
tenție repartizării posturilor de con
ducere.

în ședința de miercuri reprezen
tantul romîn, Dragoș Șerbănescu, a 
susținut necesitatea unei reprezen
tări geografice mai corespunzătoare 
a persohalului O.N.U., inclusiv din 
R. P. Romînă.

conferință un amendament la 
Carta Organizației Unității Africa
ne. Acest amendament, precizează 
ziarul, urmărește să permită convo
carea în termen de o săptămînă, la 
simpla cerere a Secretariatului Ge
neral, a conferinței extraordinare a 
Consiliului miniștrilor al organiza
ției, în cazul în care s-ar ivi proble
me grave amenințînd pacea statelor 
membre.

trans- 
negru 
își va 
prezi

dențiale din S.U.A. din anul 1964. 
într-o declarație făcută reprezentan
ților presei, Zuber a arătat că va 
participa la aceste alegeri în cali
tate de candidat independent. Paul 
Zuber este a doua persoană politică 
din S.U.A. după guvernatorul sta
tului New York, Nelson Rockefeier, 
care- anunță oficial că intenționează 
să candideze la alegerile prezidenți
ale din anul viitor.

CAIRO. La Cairo a fost dat pu
blicității un nou decret guverna
mental în care se anunță că repre
zentanțele a 40 de societăți de 
asigurări străine, care își desfășurau 
activitatea în R.A.U. (americane, 
britanice, elvețiene, canadiene, itali
ene și altele), își încetează activita
tea, Ele vor fi înlocuite cu societăți 
de asigurare egiptene.

Convocarea sesiunii
Sovietului Suprem

al U.R.S.S.

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a hotărît con
vocarea celei de-a treia sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
celei de-a 6-a Legislaturi, la 16 de
cembrie 1963, la Moscova.

CAIRO. Ambasadorul R. P. Ro- 
mîne tn R.A.U., Mircea Nicolaescu, 
a înmînat rectorului Universității 
din Cairo, prof. dr. Ahmed Badawi, 
o colecție de cărți științifice, didac
tice și literare din partea Bibliotecii 
Centrale de stat a R. P. Romîne. La 
festivitatea care a août loc cu acest 
prilej la Universitatea din Cairo au 
participat prof. dr. Tohany, prorec
torul Universității din Cairo, prof, 
dr. Al. Hardunny, decanul Facultății 
de comerț, și alte cadre didactice, 
precum și membri ai Ambasadei 
R. P. Romîne.

WASHINGTON. Consiliul Orga
nizației Statelor Americane a hotă
rît convocarea unei conferințe a 
miniștrilor afacerilor externe pentru 
discutarea recentelor lovituri mili
tare de stat care au avut loc în 
America Latină. Guatemala a votat 
împotriva acestei hotărîri. Consiliul 
a împuternicit pe președintele 
O.S.A. să numească un comitet pen
tru a face recomandări cu privire 
la data, locul și ordinea de zi a 
acestei conferințe.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a acceptat o 
invitație a guvernelor Marocului, 
Algeriei și Tunisiei de a vizita a- 
ceste țări la începutul anului 1964, 
probabil la mijlocul lunii februarie, 
după cum anunță agenția France 
Presse referindu-se la surse diplo
matice.

BRUXELLES 13 (Agerpres). — La 
13 noiembrie a fost semnat la. Bru
xelles un acord cultural între Repu
blica Populară Romînă și Belgia.

Acordul conține prevederi menite 
să ducă la promovarea cooperării 
culturale între cele două țări în 
scopul unei mai bune cunoașteri re
ciproce.

în domeniul științei, tehnicii și în- 
vățămîritului se prevede stimularea 
contactelor între instituțiile cores
punzătoare, precum și între oamenii 
de știință, specialiști și cadre didac
tice din cele două țări.

De asemenea, acordul conține pre
vederi menite să încurajeze schim
burile cultural-artistice prin tradu
ceri și editări de opere literar-artis- 
tice, prin vizite reciproce de oameni

Discursul noului premier al Angliei
Comunelorîn Camera

", a declarat primul ministru 
Douglas Home, în primul 

rostit în această calitate în 
Comunelor. Făcînd bilanțul 
externe a guvernului, pre- 

că

LONDRA 13 (Agerpres). — „Tra
tatul de la Moscova trebuie să în
semne începutul sfîrșitului războiu
lui rece" 
englez, 
discurs 
Camera 
politicii 
mierul a arătat, printre altele, 
Anglia „trebuie să găsească dome
niile în care este posibilă realizarea 
urnii acord“/ în această privință, 
primul ministru și-a exprimat păre
rea că următoarea înțelegere între 
Est și Vest ar putea fi un acord pri
vitor la interzicerea răspîndirii ar
mei nucleare.

Calea de rezolvare a proLlemei Rliodesiei cL sud

12 
care 

ale

CAIRO 13 (Agerpres). — La 
noiembrie, Asociația africană 
grupează o serie de organizații 
mișcării de eliberare din Africa, 
avînd sediul la Câiro, a dat publici
tății o declarație în care se spune că 
situația din Rhodesia de sud consti
tuie o dovadă evidentă de violare a 
principiilor drepturilor omului și a li
bertății cuvîntului înscrise în Carta 
O.N.U.

încordare politică m Congo
LAGOS 13 (Agerpres). — Ziarul 

nigerian „West African Pilot“ a pu
blicat un articol consacrat situației 
din Congo.

în articol, semnat de un ziarist 
congolez, se arată că în țară este pe 
cale să izbucnească o nouă criză po
litică. Acest lucru îl atestă recenta 
dizolvare a parlamentului, decre
tarea în țară a stării excepționale, 
persecuțiile polițienești la care sînt

RIO DE JANEIRț). Aproximativ 
10 000 de funcționari de la între
prinderea petrolieră de stat „Petro
bras“ din Brazilia au cerut la 12 
noiembrie naționalizarea întreprin
derilor petroliere, rămase încă în 
proprietate particulară. După cum 
relatează agenția Associated Press, 
funcționarii de la rafinăria Capuava 
din Sao Paulo se află deja în grevă 
de cîteva zile, cerînd naționalizarea 
întreprinderii. Guvernul brazilian a 
anunțat că studiază posibilitatea de 
naționalizare a rafinăriei de la Ca
puava și a altor rafinării particulare.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram" rela
tează că între 10 și 14 decembrie va 
avea Ioc la Cairo prima conferință 
a miniștrilor muncii din țările afri
cane. La conferință au fost invitați 
miniștri din 34 de țări și teritorii a- 
fricane. Potrivit ziarului, Conferința 
va examina situația creată în urma 
retragerii delegațiilor țărilor arabe 
și africane' de la. lucrările ultimei 
sesiuni a Conferinței O.I.M. de la 
Geneva, în semn de protest împo
triva participării la conferință a de
legațiilor Portugaliei și Republicii 
Sud-Africane.

HAGA. Ministerul Poștelor al O- 
landei a anunțat că începînd de la 
1 ianuarie 1964 în această țară vor 
fi mărite tarifele poștale interne și 
externe. Măsura a fost luată în 
scopul acoperirii deficitului actual 
înregistrat în acest domeniu.

GEORGETOWN. La Georgetown 
a avut loc Congresul anual al Uniu
nii Tineretului progresist din Gu
yana Britanică. într-o rezoluție a- 
doptată în unanimitate, congresul 
a cerut acordarea imediată a inde- 
pendenției Guyanei Britanice.

PNOM PENH. Prințul Norodom 
Sianuk, primul ministru al Cam- 
bodgiei, a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că de la 31 
decembrie a.c. guvernul cambodgian 
a hotărît să renunțe la ajutorul pri
mit din partea S.U.A. Primul minis
tru cambodgian a făcut cunoscut, 
de asemenea, că toți consilierii mi
litari americani și francezi vor pă
răsi la aceeași dată Cambodgia.

BUDAPESTA. Federația Mondi
ală a Tineretului Democrat a adresat 
organizațiilor de tineret din lumea 
întreagă o scrisoare în care con
damnă războiul de exterminare dus 
de autoritățile din Irak împotriva 
poporului kurd — anunță agenția 
M.T.I. F.M.T.D. cheamă organiza
țiile de tineret să-și manifeste soli
daritatea cu poporul kurd.

LONDRA. La 13 noiembrie a 
sosit la Londra secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., George Ball, în
soțit de Llewlyn Thompson, consi
lier special al Departamentului de 
Stat. George Ball se va întîlni cu 

. ministrul afacerilor externe Butler 

de artă și litere, organizarea de ex
poziții, concerte și alte manifestări 
cultural-artistice.

Din partea romînă acordul a fc .i 
semnat de trimisul extraordinar și 
ministrul plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în Belgia, Pavel Babuci, iar din 
partea belgiană de ministrul aface
rilor externe, Paul Henri Spaak.

★
Tot la 13 noiembrie, trimisul 

extraordinar și ministrul plenipo
tențiar al R.P.R. în Belgia, Pavel 
Babuci, și ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, Paul Henri Spaak, 
au procedat la schimbul instrumen
telor de ratificare a Convenției sani- 
taro-veterinare între Republica 
Populară Romînă și Belgia, semnată 
la București la 12 noiembrie 1962.

El a declarat că, în ce privește 
Anglia, ea nu va transmite secretul 
nuclear sau controlul nuclear nici 
unei țări care nu le posedă, sublini
ind că această hotărîre se referă și 
la Germania occidentală.

Referindu-se la politica internă, 
Douglas Home a arătat că el se va 
preocupa de dezvoltarea construcții
lor de locuințe, învățămîntului pu
blic, ocrotirea sănătății, construcția 
de șosele etc. Totodată, el a declarat 
că guvernul său nu intenționează să 
procedeze în curînd la o 
impozitelor.

reducere a

ValentinoPreședintele asociației,
Sithole, a adresat, de asemenea, un 
mesaj ministrului coloniilor al An
gliei, Duncan Sandys, în care subli
niază că singura cale de rezolvare 
a problemei Rhodesiei de sud o con
stituie introducerea votului univer
sal și convocarea unei conferințe 
constituționale.

supuși liderii sindicali și reprezen
tanții opoziției.

„Guvernul Adoula, se arată în 
continuare în articol, a pierdut orice 
sprijin din partea poporului. Aceasta 
îl face să insiste asupra continuării 
operației O.N.U. în Congo, întrucît 
astfel se consideră că poate fi pregă
tit terenul favorabil victoriei lui 
Adoula în alegerile parlamentare 
care vor avea loc în 1964“.

și cu ministrul comerțului, Heath, 
iar la 15 noiembrie va pleca la Pa
ris unde va participa la sesiunea 
Consiliului N.A.T.O. Un purtător de 
cuvînt al Ambasadei S.U.A. la Lon
dra a precizat că convorbirile lui 
Ball cu oficialitățile engleze vor a- 
vea caracterul unor „consultări
mănunțite“ asupra relațiilor Est- 
Vest, în general, și asupra proble
melor comerțului Est-Vest, în spe
cial.

NAIROBI. Abdullahi Issa, minis
trul afacerilor externe al Somaliei, 
a declarat că în cursul lunii viitoare 
urmează să sosească la Nairobi o 
delegație a Republicii Somalia, 
condusă de premierul Shermark 
pentru a asista la manifestările pri
lejuite de proclamarea independen
ței Kenyei. Totodată această de
legație va duce tratative 
conducătorii Kenyei în legătură cu 
problema litigioasă ce a apărut în 
relațiile dintre cele două țări refe
ritoare la provincia nordică a Ke
nyei.

NEW YORK. Secretarul general 
al Ligii Arabe, Abdul Khalek Has- 
souna, a sosit la 12 noiembrie la 
New York. în declarația făcută la 
sosire, Hassouna a arătat că inten
ționează să asiste la dezbaterile de 
la Organizația Națiunilor Unite în 
problemele refugiaților arabi, situa
ției din Oman și din Aden. Referin
du-se la conflictul de frontieră 
algero-marocan, Hassouna și-a ex
primat speranța că cele două părți 
„nu vor mai recurge la arme".

Noul prim ministru 
al Islande!

REYKJAVIK. Primul 
Islandei, Olafur Thors, 
tat demisia din motive 
Agenția France Presse 
partidul independenței 
guvernămînt) a desemnat ca prim- 
ministru al Islandei pe Bjarni Be- 
nediktson, fost ministru al justiției 
în cabinetul condus '

ministru a) 
și-a prezen- 
de sănătate, 
anunță că 
(partid de

de Thors,

Comisia națio- 
atomică din 
la uzina de

WASHINGTON, 
nală pentru energia 
S.U.A. a anunțat că 
montare a armelor nucleare din San 
Antonio (Texas) s-a produs miercuri 
o puternică explozie. Suflul explo
ziei a spart toate geamurile clă
dirilor situate pînă la o dis
tanță de 15 km în jurul uzinei. 
Potrivit declarațiilor reprezentanților 
Comisiei pentru energia atomică ex
plozia a avut loc într-o magazie de 
dinamită. Nu s-au înregistrat victi
me omenești. în jurul uzinei a fost 
instalată o pază severă. Totodată, 
comisia a anunțat că nu se semna
lează radiații radioactive care ar 
constitui un pericol pentru popu
lație.
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