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Conducători de partid și de stat Proletari din toate țările, uniți-vâJ

industriale din regiunile Argeș și Oltenia
cinhia

In cursul zilei de marți, 12 
noiembrie, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Alexandru 
Drăghici, Leonte Răutu, Gh. 
Gaston Marin, Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului 
și chimiei, au vizitat mari șan
tiere de construcții industriale 
din regiunile Argeș și Oltenia: 
Uzina de aluminiu din Slatina, 
Combinatul chimic și Cen
trala electrică de termoficare 
din Craiova — obiective de 
seamă ale planului de 6 ani, 
stabilite de Congresul al III- 
lca al P.M.R.

Conducerea partidului și gu
vernului acordă o deosebită 
atenție dezvoltării industriei 
chimice, construirii și utilării 
de noi întreprinderi moderne, 
menite să asigure cantități tot 
mai mari de îngrășăminte chi
mice, mase plastice, fire și fi
bre sintetice și alte numeroa
se produse de care sînt strîns 
legate progresul tehnic al eco
nomiei naționale, satisfacerea 
cerințelor sporite de bunuri 
de consum ale populației.

în primii trei ani ai planu
lui șesenal 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 Uzi
nei de aluminiu de la Slatina. 
Ei au fost însoțiți de tovarășii 
Ștefan Matei, prim-secretar al 
Comitetului regional Argeș al 
P.M.R., Constantin Sandu, 
președintele Comitetului exe
cutiv al sfatului popular re
gional, de activiști de partid si 
de stat.

...Sub cerul însorit al aces
tei zile de toamnă tîrzie, se 
profilează pe cîmpul din veci
nătatea orașului siluetele 
zvelte ale stîlpilor de beton 
care încadrează mari supra
fețe de teren. Excavatoare sl 
buldozere, macarale, stația 
centrală de betoane, dar mai 
cu seamă ritmul viu al mun
cii oamenilor întregesc imagi
nea acestui vast șantier. In 
mijlocul viitoarelor hale, care 
au prins contur nu numai pe 
planurile proiectanților ci și 
aevea. a fost instalată o plan
șetă în fața căreia directorul 
uzinei. Ioan Filip, și inginerul 
Lazăr Tendler, șef al șantieru
lui, dau explicații cu privire 
la stadiul actual al lucrărilor 
și caracteristicile instalațiilor.

Creînd în țară o nouă ra
mură a metalurgiei neferoase, 
uzina de la Slatina va avea o 
capacitate de producție anuală 
de 50 000 tone de aluminiu și 
aliaje, prevăzîndu-se posibili
tăți importante pentru extin
derea ei. Valorificînd resursele 
naturale ale țării, și anume 
bauxita din munții Bihorului, 
transformată în alumină cal
cinată la uzina în curs de con
strucție de la Oradea, la Sla
tina se vor produce blocuri de 
aluminiu și aliaje, bare rotun
de, plăci din care se va obține 
tablă, sîrmă, produse necesare 
pentru progresul tehnic al in
dustriei noastre. O mare parte

Vizitind Centrala electrica de termoiicare dm Craiova.

a producției uzinei va fi folo
sită de industria constructoare 
de mașini din țara noastră la 
realizarea de blocuri-motor, 
utilaje rezistente la coroziune 
pentru industria chimică și a- 
limentară, diferite alte produ
se, precum și la fabricarea arti
colelor metalice de uz casnic.

Vorbind oaspeților despre 
principalele instalații, specia
liștii au arătat că aluminiu cu 
mare puritate va fi obținut 
prin electroliză în 328 cuve, 
cu electrozi precopți. Numai 
pentru amplasarea cuvelor se 
construiesc două hale în lungi
me de peste o jumătate de ki
lometru fiecare. Uzina își va 
asigura necesarul de electrozi 
într o fabrică proprie cu un 
înalt nivel de automatizare. 
Prelucrarea aluminiului în ca
drul turnătoriei se va face cu 
ajutorul unor mașini de cea 
mai modernă construcție.

Proiectul uzinei este furni
zat de firma franceză Pechi- 
ney, care acordă și asistență 
tehnică la construcția și pune
rea ei în funcțiune. Utilajele 
principale sînt procurate de Ia 
firme din Franța, Elveția, Ita
lia, Belgia. Redresorii cu sili
ciu — 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 că
tre uzinele „Progresul“-Brăila, 
„Independența“-Sibiu, „Vul- 
can“-București, „Unio" - Satu 
Mare și altele.

Tehnologia de fabricație a 
aluminiului și utilajele mo
derne cu care va fi dotată 
uzina vor asigura obținerea 
unor indici tehnici foarte buni 
privind consumurile de ener
gie electrică, anozi precopți, a- 
lumină, fluor, cît și produc
tivitatea muncii. Numai la e- 
nergia electrică se realizează o 
e.conomie 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 a- 
cela unde lucrează macaragiul 
Ionică Gheorghe, evidențiat în 
întrecerea socialistă. Brațul 
puternic al mașinii, mînuită 
cu deosebită pricepere, înalță 
stîlpui masiv de beton și îl a- 
sează în numai 20 de minute 
în poziția stabilită. Oaspeții 
au urmărit, și măiestria cu 
care sudorii aflați la mari 
înălțimi îmbinau tronsoanele

fermelor metalice pentru a- 
coperișuj halelor.

De-a lungul acestui mare 
șantier se remarcă gradul 
înalt de mecanizare a lucrări
lor si folosirea pe scară largă 
a prefabricatelor, 
Dreciate în mod 
conducătorii de 
stat. Constructorii au fost în
demnați să acorde și în conti
nuare atenție deosebită ace
stor Drobleme, ca si adoDtării 
măsurilor menite să asigure 
Dunerea în funcțiune a obiec
tivelor la termenele stabilite. 
Datorită aplicării indicațiilor 
Conducerii de partid cu privire 
la specializarea întreprinderi
lor de construcții industriale, 
cît și experienței acumulate 
de constructori, uzina de la 
Slatina Va fi realizată în circa 
1 an Si jumătate față de cinci 
ani, cît era necesar cu cîțiva 
ani în urmă pentru construcții 
de proporții similare.

Oaspeții s-au interesat 
cum se preocupă conducerea 
șantierelor să asigure cadre 
calificate de muncitori con
structori. După ce au fost in
formați despre măsurile pen
tru pregătirea în școli a cadre
lor, pe dare le-a apreciat ca 
bune, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a remarcat: „Aveți tehni
cieni buni, muncitori de nă
dejde și cea mai bună școală 
este însuși șantierul".

Pe locul unde se va înălța 
turnătoria uzinei se apropie

realizări a- 
pozitiv de 

partid si de

și

dimniu
Organ Central al Uniunii Tineretul u i
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^Modernizarea procesului
de extracție

in exploatările miniere
Pentru punerea în valoare a 

unor noi zăcăminte, moderni
zarea procesului de extracție 
și dezvoltarea unităților mai 
vechi, Trustul minier Baia 
Mare a investit de la începutul 
șesenalului și pînă acum fon
duri însumînd peste 950 mili
oane lei

In acești ani au fost înfiin
țate no, exploatări miniere, a 
fost construită și dată în folo
sință o uzină modernă de pre
parare a minereurilor la Baia 
Mare, s-a redeschis o mină a- 
bandonată de capitaliști ca ne
rentabilă, a intrat în funcțiune 
o nouă instalație de flotare. 
Exploatările au fost dotate cu 
zeci de mașini de încărcat, 
screpere, trolii electrice, loco
motive și vagoneți de mină, cu 
mii de perforatoare cu coloană 
telescopică, sute de ventila
toare și alte utilaje. S-a ajuns 
astfel la mecanizarea integrală 
a transportului pe galeriile 
principale,
perforajului umed la toate 
locurile de 
mului de excavare prin perfo
rare mecanică pe suporți. 
Peste 3 700 de mineri au absol
vit în acest timp școli de cali
ficare sau cursuri de ridicare 
a calificării.

la generalizarea

muncă și a siste-

(Agerpres)

ÎN AJUTORUL
PRODUCȚIEI

Cercetătorii Institutului de 
mecanică aplicată „Traian Vu
ia" studiază de mai mult timp 
problema uzurii prin frecare a 
principalelor piese de la mo
toarele cu ardere internă. în 
vederea verificării rezultatelor 
teoretice și de laborator 
obținute pînă acum, la U- 
zinele „Timpuri Noi" din 
Capitală a fost amenajat un 
stand pentru cercetări ex
perimentale pe un motor 
monocilindric. în acest fel, 
cercetătorii urmăresc compor
tarea la frecare și uzură a cu
plurilor de frecare segment-ci- 
lindru și arbore cotit-lagăre, 
secțiunea termică și chimică a 
gazelor de ardere etc., condiții 
care nu puteau fi realizate cu 
aparatura de laborator.

Cu ajutorul standului se va 
putea studia totodată și roda
jul chimic al motoarelor în 
condiții diferite, dinamica uzu
rii, interacțiunea gaze de arde- 
re-lubrefiant, debitul, presiu
nea și temperatura lubrefian- 
tului în lagăre etc..

(Agerpres)
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Prin munca patriotică a tineretului:

NOI LIVEZI DE POMI FRUCTIFERI
In aceste zile, pe întreg cuprin

sul țarii, tineretul desfășoară largi 
acțiuni de muncă patriotică la 
plantatul pomilor fructiferi. Orga
nizațiile U.T.M., mobilizează la 
această importantă acțiune un 
mare număr de tineri. Executînd 
plantările de pomi toamna, cînd 
condițiile pedoclimatice permit a- 
sigurarea celei mai bune calități a 
lucrărilor, acordînd apoi îngrijirile 
necesare viitoarelor livezi, munca 
entuziastă a tinerilor va fi răsplă
tită. Peste 3—4 ani pe pantele ari
de ale dealurilor împînzite acum 
de mărăcinișuri și arbuști fără va
loare economică, vor apare livezi 
roditoare.

Și în toamna aceasta, ca în toți 
anii de altfel, la chemarea Comi
tetului raional U.T.M. Caransebeș, 
un număr mare de tineri a răspuns 
acțiunii de plantare a pomilor 
fructiferi prin muncă patriotică. 
Tinerii au discutat despre această 
acțiune în adunările generale ale 
organizațiilor U.T.M. Cu acest pri
lej s-a constatat că în diferite 
locuri se pot planta suprafețe mai 
mari față de cele recomandate de 
către consiliul agricol raional. In 
comuna Glimboca, la propunerea 
organizației U.T.M., suprafața de 
plantat s-a mărit cu încă 30 de 
hectare, iar la Teregova, Borlova și 
Slatina Timiș terenurile pentru 
plantari depășesc îoo de hectare. 
S-a ajuns în felul acesta la o su-

prafață de i 200 ha pe întreg ra
ionul. Bineînțeles că toate supra
fețele au fost stabilite la fața locu
lui. Au fost selecționate specii de 
pomi corespunzătoare condițiilor 
pedoclimatice ale fiecărei comune. 
S-a ținut seamă, de asemenea, de 
expoziția terenului, cît și de spe
cializarea fiecărui bazin pomicol 
în măr, păr sau prun. Astfel în 
comunele Borlova, Vîrciorova, Bol- 
voșnița și Cîrpa se va forma un 
bazin comun pentru meri. La Mîn- 
ticul Mare, Copăcele, Zorile, Căvă- 
rani, Peștera și Valea Boului își 
vor da întilnire cireșii.

Dar acțiunea de plantat pomi 
nu constă numai în sădirea puie- 
ților. Ea presupune, în prealabil, 
amenajarea terenului, pichetarea, 
săpatul gropilor, asigurarea lor cu 
bălegar de grajd, confecționarea de 
tutori. Tinerii cunosc bine toate 
aceste operații. Sub îndrumarea 
competentă a specialiștilor, ei au 
trecut la executarea lor. La Mîn- 
ticul Mare cele 2 500 de gropi au 
fost deja făcute. Totodată au fost 
transportate la locul viitoarelor li
vezi 30 de tone de bălegar de 
grajd. In comuna Teregova mai 
bine de jumătate din suprafața 
planificată a fost amenajată. Tine
rii colectiviști din luz, au executat 
cea mai mare parte a acestor 
crări, încă din primăvară.

Pînă acum tinerii din raion 
săpat gropi pe o suprafață 
peste 500 de hectare. Sîntem con-

ninși că, muncind într-un aseme
nea ritm, ei vor reuși să planteze 
cele goo de hectare, cît s-au an
gajat.

Organizațiile U.T.M. din comu
nele raionului Caransebeș, trebuie 
să sprijine și pe mai departe aceas
tă acțiune, prin mobilizarea tutu
ror tinerilor, care nu sînt cuprinși 
în alte munci, la inițiativa de va
lorificare a terenurilor neproduc
tive.

lu-

au 
de

...Și livezile Prahovei au rodit 
anul acesta bogat. Dar mai mult, 
mai bogat decît livezile vechi, vor 
rodi, peste cîțiva ani, livezile ti
nere, sădite aici de tineri. în ulti
mii doi ani, tinerii din Comarnic 
au plantat livezi, pe o suprafață 
de 120 de hectare cu meri, peri, 
vișini, cireși. Acțiunea, devenită 
tradițională, continuă și în aceas
tă toamnă. Dumineca trecută am 
fost martorii unor frumoase ac
țiuni tinerești. Pe colina Secăriei 
au venit sute de băieți și fete. Bri
gadierul pomicol Ion Terecoasă, a 
făcut un calcul:

— Ieri, (sîmbătă n.n.) am fost 
invitat la ședința comitetului 
U.T.M. pe comună. Acolo s-a sta
bilit că azi vor veni la muncă pa-

NICOLAE BARBU 
ILIE BRINDESCU

(Continuare tn pag a IlI-a)

arăturilor de toamnă!

înfrumusețeze dealu-i

Foto : O. PLECAN

I. MĂRGINEANU 
SORIN STRUJAN

mai mari 
destinate 

această 
efectuat

In mijlocul unui grup de elevi ai școlilor profesionale care foc practică pe șantierul Com
binatului chimic Craiova.

Ritm intens

■ Prin muncă patriotică, tinerii din Breaza, raionul Clmpina, continuă să 
rile sterpe din împrejurimi cu pomi fructiferi

(Continuare în pag a IlI-a)

Studioul experimenta] ai Conservatorului
• »

Școala nouă Localități rurale cineficate

(Agerpres)

cale ferata automatizate

In vizită la șantierul Uzinei de aluminiu dv '< (Agerpres)(Agerpres)

Aproape S0 localități rurale 
din Oltenia au fost înzestrate 
anul acesta cu aparate de pro
iecție cinematografică. In pre
zent, raioanele Baia de Aramă,

Băilești, Calafat, Caracal, Co- 
robia și Segarcea sînt complet 
cineficate.

manelă — prevăzut cu luminosche- 
me — a macazelor si semafoarelor.

Totodată, operațiile de primire și 
expediere a trenurilor se fac auto
mat, micșorîndu-se timpii de imo
bilizare a materialului rulant și 
îmbunătățind siguranța circulației. 
Odată cu aceasta, au fost, montate 
și date în folosință instalațiile de 
telecomunicații care oferă stabili-

rea unor legături lesnicioase între 
personalul de exploatare de la pu
pitrul de comandă și cel din zo
nele de manevră ale stației.

Pînă acum pe rețeaua noastră de 
cale ferată au fost centralizate 
elcterodinamic numeroase stații, 
printre care mari noduri feroviare.CONSTANTIN MIHAlI.A

elev

Ciprian Porumbescu

Două noi sțatii de centralizare 
electro-dinamică au fost date re
cent in funcțiune in gările Podu 
Olt si Stupini. Cu acestea numărul 
stațiilor de cale ferată automati
zate de pe cuprinsul regionalei 
C.F.R. Brașov a ajuns la 21.

Instalațiile permit manevrarea și 
controlul de la un pupitru de co-

Ritmul executării 
arăturilor adinei în 
gospodăriile colecti
ve din regiunea 
București s-a inten
sificat. Numai în 
ultima săplămînă, a 
fost arată o suprafa
ță de aproape 38 000 
lia. In total, pînă la 
12 noiembrie, au fost 
executate arături pe 
mai bine de 463 000 
ha, ceea ce reprezin
tă 77 la sută din su- 
pralața planificată. 
Cele mai bune rezul
tate au fost obținute 
de gospodăriile co
lective din raioanele 
Călărași, Alexandria,

Drăgănești-VIașca și 
Răcori, care au exe
cutat această impor
tantă lucrare pe su
prafețe cuprinse în
tre 80—91 la sută 
din plan.

Paralel cu alte lu
crări agricole, colec
tiviștii din regiunea 
Crișana, 
mecanizatorii 
S.M.T. 
ceste 
adinei 
G.A.C.

ajutați de 
din 

zoresc în a- 
zile arăturile 
de toamnă, 
din satele 

Boiu, Satu Nou, Ti
pări, Vînălori, Sîn- 
tana, Ceia, Ținea și 
altele au terminat a-

ceasta lucrare pe în
treaga suprafață pre
văzută. Pentru grăbi
rea ritmului acestei 
lucrări colectiviștii 
folosesc atelaje pro
prii acolo unde nu 
pot lucra tractoarele. 
Datorită măsurilor 
luate, în ultima săp- 
tămînă viteza de lu
cru a crescut simți
tor. In raioanele 
Criș și Salonla, unde 
sînt cele 
suprafețe 
arăturilor, 
lucrare s-a
în proporție de 60— 
67 la sută din plan.

(Agerpres)

Elevii Scolii de 8 ani din o- 
rașul Gura Humorului s-au 
mutat zilele trecute într-o 
școală nouă. în sălile de clasă, 
mari și luminoase, mai miroa
se încă a vopsea proaspătă și a 
ceară de parchet. Noua școală, 
cu 16 săli de clasă, laboratoa
re moderne și o bibliotecă 
dotată cu numeroase volume 
oferă cele mai bune condiții de 
studiu elevilor din oraș.

La 13 noiembrie, Studioul 
experimental al Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu" din 
Capitală și-a deschis stagiunea 
printr-un concert susținut de 
orchestra studioului. Tinerii 
muzicienii au interpretat lu
crări de Bach, Bizet și trei 
schițe simfonice aparținînd

î de

profesorului lor Victor Ius- 
ceanu.

începînd de la această dată, 
studenții și profesorii Conser
vatorului „Ciprian Porumbes
cu" vor prezenta, de șase ori 
pe săptămînă, programe de 
muzică simfonică și de cameră, 
opere în premieră, conferințe 
experimentale însoțite de ilu
strații muzicale pe benzi de 
magnetofon, recitale de canto.

Acțiuni similare prin care 
viitorii interpreți și compozi
tori își verifică măiestria ar
tistică în vederea întîlnirilor 
de mai tîrziu cu publicul au
ditor, desfășoară și studenții 
Conservatorului „Gheorghe 
Dima" din Cluj și ai Conserva
torului de muzică din lași.
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Cercul de fizică
Activitatea desfășurată în ca. 

drul cercului de fizică, se 
bucură de prestigiu in școala 
noastră. El s-a creat in urmă 
cu 4 ani.

Rezultatul muncii este strins 
legat de felul în care este or
ganizat cercul. El cuprinde e- 
levii care îndrăgesc fizica, a- 
vind la acest obiect medii de 
la 8 în sus.

Cum lucrăm ? O zi pe săptă- 
mînă — joia — timp de 3 ore 
ne întrunim cu toții in labora
tor. Avem toate condițiile să 
desfășurăm o bogată activitate. 
Laboratorul este bine înzestrat: 
avem o trusă pentru efectuarea 
experiențelor de compunere a 
forțelor, centru de greutate, scri

peți, mașini electrostatice de di
ferite tipuri, aparate optice. 
Fiecare membru al cercului 
poate lucra la aparate. Pentru 
ca orele de cerc să fie cit mai 
interesante, se procedează în 
felul următor : în prima pai te, 
tovarășul profesor repartizează 
experiențele ce trebuie efectua
te. Ele ne ajută mult la asimi
larea materialului predat la cla
să, la înțelegerea deplină a ie- 
nomenelor studiate. Apoi, unul 
din membrii cercului prezintă 
un referat pe o temă stabilită, 
pe baza căruia noi discutăm. 
Anul acesta, de exemplu, ele
va Ana Diaconescu, care a ab
solvit anul școlar precedent cu 
media generală 10, ne-a vor
bit despre „Elasticitatea corpu
rilor", Alexandru Nicolicin des. 
pre „Corpuri în rotație". Deo

sebit de interesanta au fost re
feratele care au dezbătut te
mele „Legea atracției universa
le", „Despre reactorul atomic 
de la Institutul de fizică ato
mică" etc. în încheierea fiecă
rei ședințe, elevii prezintă cele 
mai interesante probleme de fi
zică, studiate de ei din diferite 
materiale de specialitate și, în 
mod deosebit, din revista de 
matematică și fizică.

în școală există o gazetă de 
fizică. De curînd, aceasta a 
trecut, așa cum este și normal, 
în răspunderea cercului. Aici 
sînt afișate cele mai interesan
te lucrări ale elevilor din cerc. 
Gazeta este un mijloc de sti
mulare a „fizicienilor" și tot
odată de informare a elevilor 
cu probleme interesante de fi
zică.

OCTAVIAN DOGARU 
IOSIF CZALLOS 

elevi în clasa a X-a, 
Școala medie nr. 1 Timișoara

Stația meteorologică 
a școlii

De curînd, la școala noastră 
a luat ființă un cerc meteorolo
gic. Ne-am început activitatea 
cu o vizită la stațiunea meteo
rologica din oraș. După aceea, 
îndrumați de tovarășul profe
sor Breșoiu Ion, ne-am ipslalat 
stațiunea noastră în curtea șco
lii, Deocamdată în fiecare clasă, 
cei mai buni elevi la geografie 
au fost inițiali de tovarășul pro
fesor pentru a minui aparatele 
și a culege datele meteorologi
ce. După aceia am făcu1 pri
mele înregistrări. Pentru Ja fie
care elev să aibă posibilitatea 
să lucreze independent, s-a fă
cut o planificare pe clase. Ast
fel, în fiecare zi, cile 2—3 elevi 
stabilesc datele atmosferice. Ei 
vin la stafie de două ori pe zi 
(la orele 8 și la orele 18) și 
după ce se familiarizează cu

modul de lucru la aparate, treci 
la culegerea datelor — presiu-" 
nea șl umiditatea aerului, tem-R 
peratura maximă și minimă, di-H 
recfia vîntului, temperatura so
lului etc. — date pe care Ie afi-1 
șează apoi în graficul zilnic. ■ 
Ne-am propus ca în decurs de 
o lună fiecare elev să știe să S 
lucreze la aparate și sâ deter- B 
mine starea vremii. Curînd vom " 
iniția un concurs Ia care elevii l| 
să fie solicitați să execute lu- I 
crări la stația meteorologică. B
Cum nici unul dintre noi nu fl 
știm care va fi solicitat primul B 
să răspundă în fata colegilor, ■ 
ne străduim cu toții să ne pre- s 
gătim cit mai bine B

In cadrul activității cercului ■ 
pregătim referate despre tem- g 
peratura, viteza vîntului în /ara | 
noastră și în Europa, compara- ■ 
tiv, despre importanța meteoro- ■ 
logiei jn dezvoltarea economiei | 
unei țări.

ION COSTEA B
elev — Școala medie nr. 1 ■

Pitești

Asa se învață mai bine fizica. In lotograiieț elevi din clasa a XI-a C a Școlii medii nr. 3 
din Pitești. Foto : N. STELORI AN

u trecut două săptămîni de la a- 
dunarea de dare de seamă și 
alegeri a organizației U.T.M. din 
anul nostru de studii.

în rîndurile de față voi vorbi 
despre primii pași pe care i-a fă
cut organizația U.T.M. a anului

pentru înfăptuirea hotărîrilor luate de adu
narea de alegeri. Mai întîi, despre învățătură.

Ne-am propus să ajutăm pe fiecare elev să 
înțeleagă răspunderea ce o are în pregăti
rea temeinică pentru viitoarea meserie, și să 
capete deprinderea de a acorda studiului in
dividual cea mai mare parte a timpului.

Majoritatea elevilor din anul nostru locu
iesc la căminul școlii. Pentru îmbunătățirea 
studiului individual puteam, deci, interveni 
direct. Am procedat astfel. Cîteva zile am 
cercetat cu atenție cum învață fiecare elev. 
Și iată de ce. La meditație de obicei nu lip
sește nici un elev, toți stau la masa de lucru 
cîteva ceasuri. Cu toate acestea, rezultatele 
lor sînt foarte diferite. Explicația am aflat-o. 
în timp ce unii învață cu seriozitate, meto
dic, aprofundînd fiecare lecție, alții expedia
ză pregătirea unei lecții în cîteva minute ; 
frunzăresc cartea, notițele, scriu neglijent 
cîteva file pe caiet, și apoi pierd vremea. Cum 
am acționat ? în fiecare din cele 7 săli de me
ditație, se află un membru al comitetului 
U.T.M. de an, care își pregătește lecțiile îm. 
preună cu colegii. Timp de cîteva zile, acesta, 
împreună cu cei maî buni elevi, cu puțin timp 
înainte de încheierea orelor de meditație, or
ganizează o scurtă discuție despre lecțiile pe 
care le-au avut de pregătit. A fost un prilej 
foarte bun de a vedea ce a realizat fiecare în 
timpul celor trei ore de meditație. Și, mai 
presus de toate, de a le spune colegilor care 
și-au pierdut timpul de ce orele petrecute de 
ei în sala de meditație n-au dat randament. 
Nu o dată aveam prilejul să constatăm că după 
aceste discuții cîțiva rămîneau în sala de me
ditație și reluau pregătirea lecțiilor.. Așa vom 
proceda pină cînd. la sfîrșitul orelor de me
ditație acei care vor constata că nu stăpînesc 
materia, vor rămîne din proprie inițiativă să 
recupereze timpul pierdut, și treptat, vor fo
losi la maximum orele de studiu. Noi știm din 
proprie experiență că dragostea față de învă
țătură se consolidează prin învățătură. Satis
facția primelor note mari, cuvintele de laudă 
ale tovarășilor profesori și ale colegilor, te 
determină să nu mai admiți ca în catalog să

însuți pentru eșecurile pe care ți le provoacă 
neglijența.

Planul nostru prevede măsuri concrete și în 
ceea ce privește munca elevilor externi. Uni’ 
elevi externi care obțineau rezultate slabe 
(unii dintre ei se miră singuri: „vine 
seara și nu știu ce am făcut cu 
timpul”) au fost chemați să învețe la școa
lă. Sub influența colegilor lor din internat, și 
acești elevi încep să dovedească seriozitate în 
studiu, să fie disciplinați, chibz.uiți în folosirea 
timpului. Aici, zilnic se află tovarăși profe
sori, maiștri, educatori, precum și elevi frun
tași, care îi ajută să muncească ordonat, să în
țeleagă unele probleme ce li se par mai difi
cile și, totodată, îi controlează îndeaproape.

O măsură bună se dovedește a fi și întocmi
rea unui program zilnic de lucru pentru cei

tuturor grupelor din organizația noastră de 
an. Pentru aceasta, s-a inițiat o ședință cu 
organizatorii grupelor U.T.M. în care s-a dis
cutat cum trebuie să se desfășoare o adunare 
operativă, ce trebuie să se discute în cadrul 
ei. De asemenea, membrii biroului au fost re
partizați pe clase să ajute grupele U.T.M. în 
organizarea unor ședințe operative eficiente.

Și celelalte mijloace educative au început, 
așa cum s-.a stabilit în adunare, să fie folosite 
mai bine. Astfel, aș vrea să amintesc că la 
gazeta postului utemist de control au și apărut 
scurte portrete satirice ale unor elevi din anul 
al II-lea, caricaturi care combat unele lipsuri 
din munca noastră. De asemenea, în progra
mul brigăzii artistice de agitație pe an de stu
diu, întocmit și prezentat sîmbăt.a trecută 
(2 XI) de elevii Mustață Cornelia, Ioran Ion,

BWA ADUNAREA
BE ALEGERI

apară note proaste, să te rușinezi față de t.ine

lalți elevi externi. Era necesar să procedăm 
astfel deoarece unii dintre elevi — ca Tosan 
Felicia, Fidller Artur, Horobăț Elena — nu-și 
foloseau judicios timpul pentru învățătură, a- 
veau alte ocupații. Din cînd în cînd. membrii 
biroului U.T.M., împreună cu tovarășii diri
ginți, prin vizita la domiciliul elevilor, contro
lează cum respectă programul de lucru. Con
secințe : acești elevi au început să se prezinte 
mai bine pregătiți la lecții.

Delăsarea, indisciplina unor elevi a persis
tat și datorită lipsei de combativitate a colec
tivului din care aceștia fac parte. De aceea, 
așa cum a stabilit adunarea, preocuparea 
noastră este îndreptată spre întărirea opiniei 
colectivului, a combativității împotriva atitu
dinii de delăsare, a mulțumirii cu note mini
me și a indisciplinei. în anul trecut, clasa II 
B a obținut rezultatele cele mai bune. Tocmai 
datorită faptului că aici opinia colectivului, a 
pledat tot timpul pentru exigență, n-a tolerat 
note jnici. indisciplina. Grupa U.T.M. discuta 
operativ, trăgea la răspundere pe cei vinovați. 
Această metodă vrem s-o încetățenim in viața

Pista Ion, Stan Viorica au fost „prezenți" 
chiulangii, cei cu note slabe, indisciplinații la 
orele de practică. Și pentru că erau prezenți 
și în sală, nu cred că s-au simțit bine. Urmă
torul program de brigadă ne-am propus să fie 
pregătit și prezentat de cei criticați în recen
tul program. Le dăm astfel prilejul să-și facă 
autocritioa „la scenă deschisă".

Adunările de alegeri au stabilit unele ac
țiuni care să le ofere elevilor posibilitatea 
să-și petreacă ceasurile de răgaz în mijlocul 
colectivului, participînd la activități instruc
tive, care să le placă totodată. Multe din ac
țiunile stabilite sînt pe cale de a se realiza. 
Astfel, am început să pregătim viitoarele în
tîlniri cu muncitorii fruntași în producție, am 
stabilit datele și programul acestor întîlniri, 
cerînd, în acest scop, sprijinul organizației 
U.T.M. din fabrica unde facem practică. De 
asemenea, am alcătuit trei colective de ute- 
miști, care, cu sprijinul tovarășilor profesori 
și al maiștrilor, pregătesc cite un concurs cu 
tema „Ne iubim meseria aleasă". în timpul 
pregătirilor pentru concurs, elevilor li se vor

prezenta două expuneri : una despre „Dez
voltarea industriei textile din țara noastră și 
perspectivele ei de viitor" și alta despre 
..Ramuri noi în industria textilă — materia
lele sintetice".

Mai trebuie adăugată și inițiativa grupelor 
U.T.M. din clasele B și E de a invita în mij
locul elevilor muncitori fruntași, care să le 
împărtășească din metodele lor de muncă. A- 
ceste acțiuni sînt foarte utile pentru noi, de
oarece peste un an vom intra în producție, iar 
intîinirile cu muncitorii ne vor ajuta să ne 
îmbogățim cunoștințele despre meseria noa
stră.

Elevii anului nostru au vizionat pină acum 
2 spectacole de teatru, filmul „Godin" și au 
purtat discuții pe marginea lor. Aproape ju
mătate din anul nostru este cuprins în diver
sele formații artistice ale școlii care și-au în
ceput activitatea. La două săptămîni, unul 
din cei 7 ani de studii are sarcina de a pregăti 
o reuniune tovărășească pentru toți colegii. 
Fiecare an se întrece în a oferi colegilor sur
prize : concursuri, jocuri, programe de briga
dă etc. Alături de cei 35 de prieteni mai vechi 
ai cărții, în acest an și-au exprimat dorința 
de a participa la concursul „Iubiți cartea" 
încă 120 de elevi. Pentru a-i antrena mai activ 
la citirea cărților, fiecare elev pregătește re
cenzia unei cărți pe care s-o prezinte în fața 
elevilor din internat în ceasurile libere. .Din
tre numeroșii pasionați ai sportului care exis
tă în anul nostru, s-au alcătuit echipe de 
handbal și volei în fiecare clasă. Primele 
jocuri le-au început in cadrul unui concurs 
între clase, în urma căruia vom alcătui se
lecționatele anului de studiu. Tot ca preocu
pări sportive, amintesc și faptul că 200 din e- 
levii anului nostru au început, de cîteva zile, 
trecerea probelor pentru insigna de „polispor
tiv".

In adunarea de dare de seamă și alegeri s-au 
stabilit, firește, multe alte măsuri. Ne vom o- 
cupa de îndeplinirea lor pas cu pas, căutînd 
cele mai bune metode și forme de realizare, 
în felul acesta, vom respecta unul din învă
țăminte prețioase ale aceleiași adunări, și 
anume : îndeplinirea la timp și în bune con
diții a fiecărei sarcini este factorul determi
nant al succesului activității noastre.

NISTOR JENICA 
secretara organizației U.T.M.

din anul II —
Școala profesională textllă-

Lugoj
Foto : GR. PREPELIȚA

școlar 
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anului 1 al Grupului 
„23 August’’ din Ca- 
încep o nouă călăto

rie în lumea cărților.

Brigada 

artistică 

de agitație 

a clasei

... Atențiune, atențiune ! Trans
mitem emisiunea literară. Recită 
din lucrările membrilor cercului li
terar „Luceafărul', Minodora Ivan- 
ciuc, din colectivul dc recitatori ai 
școlii I"

Pentru a patra oară in acea zi 
vocea crainicului, dc asemenea, 
membru al colectivului de recita
tori, anunță la stația dc radioficare 
a școlii „emisiunea literară". Iar 
această emisiune, la care pe lingă 
poezii și schițe se transmit recen
zii, cronici dc film etc. — toate 
scrise de elevi — se repetă (fiind 
așteptată cil interes, de un audi
toriu alcătuit din cîteva mii de 
elevi) in fiecare joi, de 4 ori.

... Acum recită din versurile sa
le poetul Milin Dragomir /"

Cei aproape 500 elevi prezenți 
(o parte din ei „creatori" și citi
tori frecvent! ai „poștei redacției" 
din „Luceafărul") sint atenfi, aș
teaptă intr-o concentrare maximă. 
Sint urmărite, apoi, pe rind versu
rile citite de Camil Baltazar, Tu
dor Măinescu și alji poeți invitați 
la intllnirca cu unii dintre cei 
mai tineri și, se-nfelcgc, dintre cei 
mai pasionați cititori.

...„Dacă vreți să ne spuneți mai 
multe amănunte despre procesul de 
crcafie al lui Liviu Rebreanu" sau 
„Am dori să ne vorbiți mai 
pe larg despre rolul rimei in poe
zia lui Emin'cscu".

Sint doar două întrebări de 
la două întîlniri ale elevilor școlii. 
Una cu soția prozatorului Liviu 
Rebreanu, autoarea cărții „Cu soful 
meu" — Fanny Liviu Rebreanu și 
alta cu profesorul Gh. Bulgăr.

...„Citește, aici ! Sint versurile 
mele l"

Adriana Popescu îi arată colegei 
de bancă, cu emoție și mindrie o 
poezie publicată în revista școlii, 
țe drept dactilografiată, dar lotuși, 
revistă). Și colega citește cu atenție, 
se incruntă („o fi găsit vreo gre
șeală, vreo imagine neclară ?) și, 
in sfirșit : „e frumoasă /"

Jm desprins în rindurile de 
mai sus cîteva secvențe care 
înfățișează imagini din ac

tivitatea Școiii medii nr. 22, „Gh. 
Laziir". Le-am desprins pentru că, 
realizarea lor (prin organizare, 
pregătire și desfășurare) aparține 
unui grup de tineri entuziaști care, 
aiiitafi dc profesori, de comitetul 
l'.T.Af. pe școala, vin cu inițiative 
Inimoase, interesante, la care par
ticipă 1111 mare număr de colegi ui 
lor. Cine sint ei 1 Sint membrii 
cercului literar al școlii, pe care 
i-am cunoscut într-una din zilele 
trecute, in plină activitate creatoa
re. De fapt o ipostază organizată 
rt activității lor creatoare — ședin
ța de lucru a cercului literar. 
Adriana Popescu a citit in acea 
ședință de cerc poezia „Adolescen
ță'. „Criticii" (toți membrii cercu
lui sint critici afenți și exigenți) 
au remarcat naturalețea și sensibi
litatea, gingășia imaginilor, finețea 
și fragilitatea lor, „naivitatea care 

o prinde bine", neuitînd însă să 
observe că apelul la „bobite de 
smarald" nu dă frumuseți poeziei, 
ba ii anulează din puterea de su
gestie. Citește, apoi Minodora 
Ivanciuc poemul in nouă ciuturi, 
„Noul Colmnb". Poemul este bine 
primit. Primul critic este însăși ci
titoarea poemului. Este primul cri
tic pentru că poemul nu c al ei, ci 
aparține lui Vintilă Marius, dar la 
cerc a intrat in tradiție ca lucrări
le să fie citite dc elevi din for
mația de recitatori. Iar Minodora 
— am mai spus — este una din 
talentatele recitatoare ale școlii. 
Disentitle hi care participă, cu ob
servații la obiect, de la surprinde
rea ideilor pini la analiza de amă
nunt a imaginilor, solicită pc mulți 
din cei prezenfi. Printre ei, Dinu 
Soare, Sorin Davidescu și alții.

Cu mult discernămint Dinu
Soare observă că poemul filo
zofic al autorului (care are
doar 35 ani) este un imn în

chinat puterii nemărginite a omu
lui, iar Davidescu ii reproșează 
tonul declamator pe alocuri, de- 
pistînd și influentele lecturilor, 
în special din Arghezi. Un alt 
„critic" al cercului face observația 
fină că „poetul are o viziune ro
mantică asupra iubirii terestre, al
ternată imediat de viziunea realis
tă, științifică a panoramei cerești".

In încheiere, se propune ca pen
tru următoarele ședințe toți mem
brii cercului să realizeze poezii de
dicate sărbătoririi celui de al 
XX-lea an de la Eliberare.

Concluziile ședinței sint trase dc 
scriitorul Al. Mitra (conducător al 
cercului, profesor la această școa
lă). Din modul de a vorbi, 
din seriozitatea și înțelegerea cu 
care sînt făcute sugestiile, criticile 
și din atenția cu care se ascultă si 
se notează (de altfel, tot timpul cei 
care au citit și-au notat iar la 
sfirșit și-au exprimat părerea asu
pra observațiilor făcute) e ușor de 
observat că în acest cerc de 40 de 
elevi ne aflăm intr-o adevăiată fa
milie a unei pasiuni : pasiunea 

creației. Aflăm că membrii cercu
lui pregătesc un festival de. poezie 
Mihai Beniuc, la care va fi invitat 
autorul ; că intenționează să-l in
vite pe acad. Tudor Vianu să le 
vorbească despre Camil Petrescu 
(elev și profesor al școlii, după 
cum ne informează profesorul Al. 
Mitra), pe prof. Gh. Bulgăr pen
tru a vorbi, în special celor din 
clasa a X-a, despre „Luceafărul". 
De asemenea, in ședințele viitoare 
ale cercului se vor discuta unele 

probleme care s-au desprins din dis
cuțiile purtate pină acum. Astfel, 
se va discuta despre influentă și 
asimilare în poegie intr-un coloc
viu intitulat „De la maestru la dis
cipol", „Poezie și știință", „Sobrie
tatea și expresivitatea criticii de 
poezie" etc. Unele ședințe ale cer
cului vor fi conduse de către elevi, 
membri ai cercului, pentru a stimu
la și mai mult capacitatea organiza
torica, iliscernăminlul critic, puterea 
du sinteză. Multe din problemele 
care se ridică in discuții sint con
tinuate apoi de către elevi, sint 
reluate în ședința următoare, se 
aduc la cunoștința profesorilor 
conducători ai cercurilor de 
limbă și literatură romină (organi
zate la nivelul claselor paralele). 
Aici, Ia „Gh. Lazăr" între cercul 
literar (cerc în care se discută 
creațiile elevilor) și cercul de limbă 
și literatură (in care se adînccsc 
probleme tratate la orele de clasă) 
există relații dc reciprocitate in 
sensul că acestea din urmă pun in 
discuție unele probleme care că
min insuficient clarificate la ședin
țele cercului literar.

In viitor, pe lingă emisiunile li
terare se vor organiza de către 
membrii cercului și alte manifes
tări : simpozioane, seri literare. 
Mulți din membrii cercului sînt in 
clasele lor animatorii principali ai 
diverselor acțiuni de popularizare 
a noutăților literare, a cărții. De 
asemenea, se preconizează o discu
ție între membrii cercului literar, 
(creatori ai textelor de brigadă) și 
interpreții acestora, ale căror re
zultate vor fi, desigur, duble: texte 
mai bune și interpretări de o cali
tate artistică sporită.

Membrii cercului literar sînt, 
așa cum am văzut, un nucleu pu
ternic, de tineri pasionafi și pri- 
cepuți, pentru organizarea unor 
interesante și educative manifes
tări. De aceea, de multe ori, la se
diul ll.T.M. se întilnesc în scurte 
„ședințe operative". „Trebuie să 
organizăm o emisiune literară — 
pentru 30 Decembrie, sau o serată 
literară la nivelul claselor a Vlll-a, 
sau o recenzie".

Prestigiul cercului literar în 
școală s-a făurit deci pe merit.

NICOLAE CONSTANTIN
1

„Da, sîntem de acord ca proiectul de hotărîri, cu îmbunătățirile aduse, să devină hotărîrea adunării generale de alegerii... 
In iotografie, un aspect de la adunarea generală U.T.M. de alegeri a claselor a X-a de la Școala medie nr. 2 din Ploiești.

Foto : N. STELORIAN

Z— sfe oare posibilă construcția 
i unei case care să aibă cei 

patru pereți orientați numai 
spre sud sau numai spre nord ?

Desigur, o .asemenea construcție 
este posibilă, dar pentru aceasta 
va trebui amplasată fie la polul 
nord — în care caz toți pereții ei 
vor fi îndreptați spre sud — fie 
Ia polul sud, unde situația se in
versează. Trebuie observat insă că 
deși pe Pămînt există un punct în 
care toate direcțiile sînt îndrepta
te spre sud (polul nord) și un alt 
punct de unde pornesc numai di
recții spre nord (polul sud), nu vom 
afla un asemenea punct care să 
aibă toate direcțiile orientate nu
mai spre răsărit sau invers, numai 
spre apus I

★
eși poate părea curios la pri‘ 
ma vedere, totuși același tren 
— cu aceeași încărcătură — 

cînd merge spre apus este mai greu 
decît cînd merge — cu aceeași vi
teză — spre răsărit. Cum se poate 
explica această curiozitate ? Răs
punsul este destul de simplu dacă 
se tine seama de rotația Pămintu- 
luj spre răsărit. Intr-adevăr, cînd 
trenul merge în sensul rotației Pă- 
mîntului, adică de la apus spre ră
sărit are o viteză — măsurată fată 
de axa polilor — mai mare (de
oarece se adaugă vitezei pămîn- 
tului) decît atunci cînd merge în 
sens contrar (în care caz viteza 
trenului se scade din viteza Părnîn- 
tului). Din această cauză și forța 
centrifugă se modifică în mod co

respunzător, astfel îneît în timpul 
deplasării spre est forța de greu
tate (apăsarea pe șine) se micșo
rează. deci trenul este mai ușor.

★
amenii de știință întrevăd po
sibilitatea construirii în vii
tor a noi nave cosmice desti

nate zborurilor interstelare. Este 
interesant de știut că în condițiile 
zborului cu viteze apropiate de vi
teza luminii, printre altele, se 
schimbă și posibilitățile de obser
vare în afara navei. Astfel, lumina 
unei stele va apărea astronauților,

MERELE
într-o ladă au fost amestecate 

mere de trei soiuri. Care este cel 
mai mic număr de mere scoase la 
întlmplare din ladă, pentru ca prin

Pronosticul timpului
Dacă la 12 noaptea plouă, credeți că peste 72 de ore o «ă fie timp 

frumos, cu soare ?

Motociclistul
Oficiul poștal a trimis la aero

port un motociclist ca să preia co
respondența sosită cu avionul. In 
ziua aceea avionul a sosit înainte 
de ora stabilită și corespondența 
a fost trimisă oficiului cu un călă
reț. După ce a mers o jumătate de 
oră, călărețul l-a intilnit pe moto

care se apropie de steaua respec
tivă, ca o radiație roentgen, deci 
invizibilă cu ochiul liber. Cînd 
nava se depărtează de o stea, lu
mina acesteia va apărea astronau* 
ților ca o radiație cu lungime de 
undă mult mai mare, care va fi re
cepționată sub formă de unde ra
dio. în schimb, la apropierea de o 
stea devin vizibile pentru obser
vatorul din navă radiațiile infraro- 
șii și radio emise de steaua consi
derată, iar la îndepărtarea de ea 
se transformă în lumină vizibilă 
radiația ultravioletă și roentgen.

tre ele să se găsească : 1) cel pu
țin două mere din același soi ; 2) 
cel puțin trei mere din același sol ?

și călărețul
ciclist, care a preluat sacul cu co
respondență și a făcut imediat cale 
întoarsă. Motociclistul a ajuns la 
oficiu cu 20 de minute înainte de 
ora la care era așteptat.

Cu cite minute înainte de ora 
fixată a sosit avionul ?

Brigada artistică de agita
ție a clasei noastre și-a fă
cut prima apariție pe scenă 
cu prilejul înmînării festive 
a buletinelor de identitate 
tinerilor care au împlinit 
vîrsta de 14 ani. Alături de 
alte formații artistice care 
au susținut programul cul
tural-artistic din ziua res
pectivă, brigada clasei noas
tre a adus pe scena clubului 
„Siderurgistul", unde se des
fășura festivitatea, atmosfe
ra din orele de școală și de 
la practică, aspecte din 
preocupările de fiecare zi 
ale elevilor oțelari din anul 
III G. Tinerii spectatori, ma
joritatea dintre ei elevi din 
clasele a Vil-a, au aplau
dat programul brigăzii. De 
altfel, mulți dintre ei vor 
deveni ei înșiși, după absol
virea școlii de 8 ani, elevi 
ai școlii noastre profesiona
le. Brigada artistică a clasei 
noastre a prezentat apoi un 
nou program, de data aceas
ta în fața elevilor școlii 
noastre, cu prilejul unei re
uniuni tovărășești.

Acestea au fost primele 
spectacole susținute în noul 
an de învățămînt. Din anul 
I, însă, de cînd s-a înființat 
această brigadă și pină în 
prezent, ea a apărut pe sce
nă în fața spectatorilor de 
mai bine de 30 de ori, cu 
programe mereu reînnoite. 
Noul program de brigadă a 
fost întocmit recent. Colec
tivul de elevi care a primit 
sarcina să se ocupe de pre
gătirea programului a strins 
documentarea necesară tex
telor, după o largă consul
tare a tovarășilor profesori, 
diriginți, maiștri din între
prinderile unde elevii își 
desfășurau orele de practică. 
Apoi, s-a trecut la întocmi
rea propriu-zisă a programu
lui, la care au contribuit cei 
mai buni elevi ai clasei. 
Programul va fi reîmpros
pătat, pentru ca el să fie 
mereu in actualitate. Numă
rul elevilor cuprinși în bri
gada artistică de agitație 
este. încă mic, deși avem 
destui colegi buni la învăță, 
tură, talentați c’ntăreți, reci
tatori care pot fi antrenați 
In activitatea brigăzii. 
Ne-am propus să-i atragem 
și pe aceștia alături de noi, 
așa că, brigada artistică de 
agitație își va mări curînd 
efectivul.

GlSCA PAKASCH1V 
elev în anul III G 

Școala profesională 
din Grupul școlar 

siderurgic-Hunedoara



Conducători de partid și de stat 
au vizitat mari șantiere de construcții 

industriale din regiunile Argeș și Oltenia

Primirea de câtre vicepreședintele CenstHuîuî 
de miniștri ai R. P. Romine, Alexandru Birlădeanu, 

a ministrului Japoniei la București

(Urmare din pag. I) 

de oaspeți pentru a le da expli
cații, șeful de lot Mircea Ceau- 
șu. Tovarășul Gheorghiu-Dej 
își amintește că l-a mai în- 
tîlnit De șantierul Fabricii de 
ulei din Iași și al celei de za
hăr de la Bucecea. Deși tînăr, 
inginerul Ceaușu are o „bio
grafie de șantier" cu care se 
poate mîndri...

Uzina de la hotarul Slatinei 
va da orașului nu numai un 
profil industrial, ci își va pune 
pecetea și asupra dezvoltării 
sale urbanistice. în apropierea 
uzinei se ridică, zvelte, silue
tele unor blocuri. Aici au fost 
puse la dispoziția locatarilor 
primele apartamente din cele 
650 care vor fi date în folo
sință pînă în anul viitor. Lo
catarii noului cartier au în- 
tîmpinat cu mare căldură pe 
oaspeți. Mesager al sentimen
telor lor a fost pioniera Vio
leta Hogea, elevă în clasa a 
Vl-a, care, oferind un buchet 
de flori, a spus : „Mulțumim 
din inimă partidului pentru 
construcția acestor frumoase 
blocuri în care locuim noi și 
părinții noștri, muncitori pe 
șantier, pentru școala nouă, în 
care ne pregătim să devenim 
demni constructori ai socialis
mului".

la Craiova
Conducătorii de partid și de 

stat, însoțiți de tovarășul Con
stantin Drăgan, prim-secretar 
al Comitetului regional Oltenia 
al P.M.R., Ion Peștișanu, vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular re
gional, și alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat au vizitat apoi șantierul 
Combinatului chimic Craiova.

Abia au rămas în urmă ul
timele blocuri ale orașului șî 
iată că de pe șosea se zăresc, 
răsărite în mijlocul cîmpiel, 
înaltele coloane argintii, carte 
de vizită bine cunoscută a chi
miei. Aici, străbătînd sute de 
kilometri de-a lungul conduc
telor, supuse unor presiuni u- 
riașe, complicatelor procese 
tehnologice, gazele naturale 
vor cunoaște miraculoase me
tamorfoze. Cele 14 fabrici ale 
combinatului vor reprezenta o 
etapă mai înaltă în valorifi
carea superioară a acestei ma
terii nrime. După ce direc
torul general al combinatului, 
ing. Gheorghe Pria, și directo
rul general al întreprinderii 
șantiere construcții-montaje 
Craiova a M.I.P.Ch., ing. Ion 
Ilea, au informat pe oaspeți 
despre mersul lucrărilor Și 
despre fluxul tehnologic, au 
fost vizitate cele mai impor
tante obiective.

La intrarea în fabrica de a- 
moniac, secția compresie, su
dorul Gh, Petrache adresează 
din inimă conducătorilor 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 ți
nut să-i salute pe oaspeți.

Fabricile de amoniac, acid 
azotic și azotat de amoniu sînt 
într-un stadiu avansat, lucră
rile de construcții fiind execu
tate în proporție de 80 la sută, 
iar montajul utilajelor este e- 
fectuat în proporție de circa 60 
la sută. La acest grup de fa

S M f O R
Prof. Mario Allara, rectorul 

Universității din Torino și ce
ilalți profesori italieni, care se 
află în țara noastră cu ocazia 
sărbătoririi „Centenarului pri
mului curs de limbă și litera
tură romînă", înființat la Uni
versitatea din Torino, au făcut 
miercuri o vizită pe Valea 
Prahovei și în orașul Brașov.

★
Astăzi, în aula Universității 

din București încep lucrările

NOI SATE ELECTRIFICATE
La sfîrșitul lunii octombrie 

colectiviștii din cele patru 
Sate care aparțin de comuna 
Deleni, raionul Vaslui, au trăit 
clipe de emoție și bucurie : 
pentru prima dată în aceste 
sate s-a aprins lumina elec
trică. 

brici au fost create condițiile 
necesare începerii lucrărilor la 
instalațiile de automatizare.

în diferite locuri de muncă 
de pe șantier își fac practica 
elevi ai școlilor profesionale. 
Viitorii muncitori deprind tai
nele meseriei, fac cunoștință 
cu utilajele moderne, pe care 
vor fi chemați să le stăpîneas- 
că. La secția sinteză a fabricii 
de amoniac, oaspeții se opresc 
lingă un grup de elevi, se inte
resează de munca lor.

Sînt cunoscute sporurile în
semnate de recoltă ce se obțin 
prin folosirea îngrășămintelor 
chimice. Combinatul de la 
Craiova va produce anual 
300 000 tone de azotat de amo
niu. îngrășămintele vor fi puse 
la dispoziția agriculturii sub 
formă de granule, ceea ce spo
rește eficacitatea lor. Demn de 
remarcat este că sistemul de 
granulare este proiectat în 
țară la nivelul tehnicii mon
diale, utilajele fiind, de ase
menea, romînești.

Dominînd peisajul indus
trial, se impun privirilor uria
șele „clopote de beton" ale 
turnurilor de granulare. Spe
cialiștii îi informează pe oas
peți că acestea au fost con
struite în întregime prin meto
da cofrajelor glisante, ceea ce 
a dus la realizarea de însem
nate 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 tone. Ureea este fo
losită ca îngrășămînt în agri
cultură, la furajarea animale
lor, precum și în industria chi
mică pentru fabricarea unor 
mase plastice șl rășini sinte
tice.

Produse de mare valoare se 
vor realiza și în fabricile din 
grupul organic. Combinatul va 
produce anual 35 000 tone de 
acetilenă, 20 000 tone butanol, 
20 000—25 000 tone de acid a- 
cetic la care se vor adăuga, 
ulterior, 20 000 tone de acetat 
de vinii monomer și 10 000 
tone de acetat de polivinil.

în toate secțiile prin care au 
trecut, oaspeții s-au interesat 
de mersul lucrărilor de con
strucții, de folosirea metodelor 
înaintate de lucru, de ritmul 
montării utilajului. Pentru 
construcția combinatului, Uni
unea Sovietică ne-a livrat 
proiectele pentru instalațiile 
fabricii de amoniac, acid azo
tic, azotat de amoniu, precum 
și utilajul acestora, care este 
construit de mari uzine sovie
tice ca uzinele „Frunze", ..Sum
ma", „Krasnîi Kotelscik", „U- 
ralhimmaș" și altele.

Tot din Uniunea Sovietică 
am primit proiecte și tehnolo
gii de fabricație, precum șl u- 
tilaje importante pentru fabri
cile din grupul organic, fabri
ca de oxigen etc. Utilajul fa
bricii de acetilenă este livrat 
de firma belgiană S.B.A. Fa
brica de uree se construiește 
după procedeul olandez Stamy. 
Carbon, iar utilajele ei sînt li
vrate de firma Uhde din R. F. 
Germană. Numeroase proiecte' 
pentru fabricile și instalațiile 
din combinat au fost realizate 
de institutele de proiectări din 
tara noastră.

Dezvoltarea industriei noas
tre socialiste a făcut posibilă

M AȚ H
Conferinței naționale de far
macie.

La lucrările conferinței par
ticipă peste 1 000 de delegați 
— academicieni, cadre didac
tice din învățămîntul univer
sitar, specialiști din institute 
de cercetări științifice și din 
fabricile de medicamente, far
maciști din întreaga țară, pre
cum și numeroși oaspeți de 
peste hotare.

(Agerpres)

Linia electrică instalată pe 
o lungime de 10 km este ra
cordată la rețeaua de înaltă 
tensiune de la Borzești din ca
drul sistemului energetic na
țional.

VICTOR VASILIU 
coresp. voluntar 

realizarea în întreprinderile 
din țară a unei însemnate 
părți din utilaje.. Contribuții 
importante aduc întreprinde
rile „Vulcan", „Grivița roșie", 
„23 August" din București, 
Uzinele Constructoare de ma
șini din Reșița și altele.

Constructorii raportează con
ducătorilor de partid și de stat 
despre succesele obținute în 
folosirea tehnicii noi pe șan
tiere. La turnurile de răcire 
utilizarea plăcilor de azboci
ment a permis economisirea 
unor mari cantități de mate
rial lemnos de calitate supe
rioară. Importante economii 
a adus, de asemenea, folosi
rea, la depozitele de utilaj și 
materiale, a unui tip ușor de 
acoperiș din plăci de azboci
ment, așezate pe cadre preten- 
sionate.

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

în apropierea Combinatului 
chimie se desfășoară lucrările 
executate de unitățile Minis
terului Minelor și Energiei E- 
lectrice la Centrala electrică 
de termoficare Craiova.

Această centrală va deveni 
una dintre cele mai mari uni
tăți producătoare de energie 
din țară. Proiectată în prima 
etapă pentru o putere insta
lată de 350 MW, ea este pre
văzută să poată ajunge, m 
etapa finală, la 700—800 
MW. Darea în exploatare a 
centralei va avea o mare im
portanță pentru economia na
țională și pentru noile între
prinderi în curs de construc
ție, combinatul chimic Craio
va și Uzina de aluminiu de la 
Slatina. Centrala va asigura, 
și nevoile de abur ale Com
binatului chimic Craiova Și 
va permite termoficarea noi
lor cartierP ale orașului.

Cît cuprinzi cu privirea, în- 
tîlnești instalațiile exterioare, 
dominate de uriașele cazane 
și turnuri de răcire. Combu
stibilul folosit — lignitul din 
regiune — face necesară cons
truirea unui coș de fum înalt 
de 162 m, avînd o viteză de e- 
vacuare a gazelor arse de 25 m 
pe secundă. El va fi prevăzut 
cu o instalație care va reține 
aproape total cenușa. Silueta 
zveltă a coșului se înalță te
merară spre cer.

După ce au vizitat principa
lele secții ale centralei, remar- 
cind ritmul intens al lucrări
lor de construcție și montaj, 
conducătorii de partid și de 
stat s-au îndreptat spre extre
mitatea vastului teren care 
găzduiește clădirile și instala
țiile exterioare ale centralei. 
In zare licărește unda argintie 
a Jiului, se deslușește contu
rul canalului de aducțiune a 
apei pentru alimentarea cen
tralei. Inginerul Alexandru Cu. 
rclaru, directorul tehnic al ter
mocentralei, prezintă oaspeților 
principalele lucrări hidroteh
nice. Se va forma un lac de a- 
cumulare cu o capacitate de 
circa 2 000 000 mc, care va per
mite si regularizarea unei im
portante porțiuni a Jiului. Im

LA NIVELUL 
TEHNICI! 

AVANSATE

M. Angelescu: „Ridicarea 
calificării la nivelul tehnicii 
avansate". 

presionează plăcut privirile și 
sutele de izolatori — adevăra
tă pădure metalică — așezați 
pe stîlpi centrifugați, care al
cătuiesc stațiile exterioare de 
110 kV și 220 kV. Ele vor fi 
dirijate dintr-o cameră de co
mandă amplasată în clădirea 
statici interioare de 35 kV.

în timpul vizitei, Ia diferite 
puncte de lucru ale centralei, 
conducătorii de partid și de 
stat au fost salutați cu însu
flețire de sute de constructori 
și montori. Se auzeau lozinci 
în cinstea Partidului Munci
toresc Romîn, a Comitetului 
său Central în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Oaspeții au fost salutați, 
de asemenea, de un grup de 
montori cehi, care lucrează la 
montarea echipamentului cen
tralei livrat în întregime de 
R.S. Cehoslovacă. Sef montor 
al grupului, Vyhnis Vlastimil, 
și-a exprimat satisfacția pen
tru colaborarea bună cu 
muncitorii romîni. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a- 
dresîndu-se grupului de mon
tori cehi, le urează noi succe
se, subliniind că este firesc ca 
între muncitorii din țările so
cialiste colaborarea să fie rod
nică, prietenească.

în discuțiile avute cu con
ducerea șantierului, cu spe
cialiștii, oaspeții au apreciat 
preocuparea proiectanților, a 
constructorilor și a montorilor 
de a asigura parametri înalți 
la exploatarea viitoarei cen
trale, obținerea energiei elec
trice la un preț de cost redus, 
realizarea unor construcții in
dustriale economice și în a- 
celași timp frumoase.

Pe toate șantierele vizitate 
în regiunile Argeș și Oltenia, 
constructorii și montori! lu
crează cu mare avînt pentru a 
respecta graficele de produc
ție. Ei și-au exprimat dorința 
ca utilajele din țară și din im
port să fie livrate Ia timp 
pentru a realiza punerea în 
funcțiune a obiectivelor la ter
menele stabilite.

★
La înapoierea la Craiova, 

conducătorii de partid șl de 
stat au străbătut Calea Unirii, 
una dintre arterele în curs de 
sistematizare a orașului. De 
o parte și de alta a străzii se 
văd blocuri cu multe etaje. 
Aici vor fi construite 1 900 de 
apartamente, dintre care 1 400 
au și fost date în folosință, 
complexe comerciale, vor fi a- 
menajate spații verzi. Un 
mare număr de locuitori, a- 
flînd 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, 

conducătorii de partid și de 
stat au vizitat obiective ale 
industriei chimice din regiu
nea Bacău.

>• •*

Ing. Mircea Grumăzescu: 
„Cucerirea marilor viteze".

Calitatea produselor este una din preocupările principale 
muncitorilor de la Uzinele „Electronica" din Capitală. In fo

tografie un aspect din secția televizoare.
Foto : AGERPRES

Noi livezi de
(Urmare din pag. I)

triatică 300 de tineri. Au venit 
însă aproape 500. Peste 150 de ti
neri au continuat săpatul gropilor 
și defrișarea mărăcinilor. Elevi de 
la fabrica de ciment — tulpinile 
pomilor, ferindu-i de rozătoare și 
gerurile iernii.

Tinerii din Comarnic au lucrat 
pînă la prinz. Bilanțul primei zile 
de muncă a fost bogat; s-au făcut

NOI CÂRTI
„Rin istoria

cunoașterii
_»

creierului"

P ublicîttd
„Din

recent lucrarea 
istoria cunoașterii

creierului’*, de VI ad Voî- 
culeacu ți Mircea Steriade Edi
tura Științifică continuă seria 
valoroaselor sinteze, originale din
istoria științei. Noua apariție 
reunește calitățile unei lucrări 
de vastă documentare cu acelea
ale unei largi accesibilități, aju
ți nd cititorul să pătrundă, ur
mi nd calea pasionantă a istoriei, 
în miezul problemelor celor mai 
actuale legate de structura ți 
funcțiile creierului.

Desigur, se poate regreta pe 
alocuri lipsa unui stil mai colo
rat, mai bogat în imagini suges
tive, ața cum în literatura noas
tră științifică a fost ilustrat, de 
pilda, de scrierile lui Ern. Gh. 
Racoviță, dar acest neajuns este 
în cea mai mare parte compen
sat de limpezimea expunerii și 
de bogăția excepțională a mate
rialului faptic ce este pus la dis
poziția lectorului.

Adevărată istorie în mers a
creierului, cartea parcurge un 
drum lung, de Ia primele noțiuni 
despre creier fi funcțiile psihice 
din antichitate și evul mediu fi 
pină la concepțiile moderne, ilus
trate de savanți ca Secenov,

Lector univ. Ion Roșea, lec
tor univ. Simion Lugojan : „La 
orizont pămînt I".

pomi fructiferi
gropile și s-au plantat aproape 2 
hectare cu pomi, s-au înlocuit go
lurile pe 5 hectare, s-au defrișat 
mărăcinii de pe alte 2 hectare și 
s-au înfășurat cu hîrtie, tulpinile 
a 6 000 de puiefi. Acțiunea va 
continua și în zilele următoare, în 
timpul liber, pentru că, în acest 
an, tinerii din Comarnic și-au pro
pus să planteze cu pomi încă 20 
de hectare.

Sherrington Charcot, Pavlov și 
Marinescu.

încercarea celor doi autori e, 
credem, pe cit de temerară, pe 
atî de meritorie. Intr-adevăr, este 
vorba de o istorie critică a idei
lor asupra sistemului nervos cen
tral în ansamblul său, de pe po
zițiile înaintate ale materialismu
lui dialectic — spre deosebire de 
lucrările referitoare la aspecte 
izolate din dezvoltarea ideilor în 
științele creierului apărute în 
ultimele decenii. Accentul prin
cipal cade asupra tulburătoarelor 
descoperiri ale secolului nostru, 
care au schimbat în multe pri
vințe radical concepția savanților 
asupra sistemului nervos ; cu
noașterea lor se impune astăzi 
oricărui tînăr cult.

Lucrarea doctorilor Voiculescu 
și Steriade trebuie salutată ca un 
succes de seamă al literaturii 
noastre științifice.

In sprijinul pasiunii 
pentru tehnică 

a tineretului

Progresul tehnio a devenit 
astăzi un fenomen de masă 
în țara noastră, o cauză a 

întregului nostru popor. Lucra
rea „Din secretele mecanismelor 
și automatelor" de Ene Marin, 
apărută în populara colecție

George D. ; Stan I. ; Dumi- 
traebe V. ; Nica Agnia ; Pop 
Elena ; Perceali Gh. : „Soiuri 
de plante agricole cultivate 
în R.P.R.".

Miercuri; 13 noiembrie, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Alexandru Bîr- 
lădeanu, a primit în audiență 
pe trimisul extraordinar și

Cocteil
Cu prilejul plecării definitive 

din țara noastră, ministrul Ja
poniei la București, Hisanarl 
Yamada, a oferit miercuri 
seara un cocteil în saloanele 
restaurantului Athenee Palace.

Au participat Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, acad. Șt S. 
Nicolau, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Janos 
Fazekaș, ministrul Industriei 
Alimentare, Victor Ionescu,

Deschiderea unei expoziții 
a medicamentului romînesc

Miercuri după-amiază, în a- 
junul deschiderii Conferinței 
naționale de farmacie, a fost 
inaugurată în holul Facultății 
de medicină din București o 
expoziție a medicamentului ro
mînesc.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Sănătății, și 
Prevederilor Sociale și Minis
terului Industriei Petrolului și 
Chimiei, academicieni, nume
roși cercetători științifici, far
maciști și medici, precum și 
oaspeți de peste hotare.

Expoziția cuprinde nume
roase produse farmaceutice 
realizate de industria noastră 
în ultimii ani, grafice, mache- 
te și fotografii care oglindesc

Melodia (șos. Ștefan cel Mare 
— colț cu str. Lizeanu) ; Prin
tre oameni buni: Capitol (bd. 
6 Martie 16), Feroviar (caL 
Griviței 80), Aurora (bd. Di«

„Știința învinge", este deosebit 
de utilă pentru educația politeh
nică a tineretului, pentru stimu
larea pasiunii sale pentru tehni
că, pentru activitatea practică.

Autorul este el însuși un iubi
tor al mecanicii aplicate și în pa
ginile cărții reușește să transmită 
entuziasmul său cititorilor. Din 
arsenalul expunerii nu lipsesc 
nici formule matematice, nici 
diagrame, nici prezentări ale u- 
nor legi ale fizicii, nici proble
me de tipul celor din manuale
— dar toate acestea sînt aseme
nea unor clici ce servesc la înțe
legerea lumii ifV'canisrnelor, de 
la cele mai simple și pînă la cele 
bazate pe comanda automată 
Mașinile complexe pe care astăzi 
tînărul le întîlueșto la fiece pas
— mîine tot el va trebui să le 
mînuiască și acest lucru îl va 
face cu atît mai eficient, cu cît 
va fi călăuzit mai bine spre cu
noașterea lor. Tocmai în această 
direcție îl pregătește cartea de 
față, care îl ajută să înțeleagă 
baza funcționării mecanismelor, 
îl îndeamnă să admire ingeniozi
tatea construcției lor, îi dă satis
facția dezlegării unor probleme 
de fizică și matematică aplicate 
la mecanisme, îi dezvăluie fru
musețea căutării de scheme noi, 
originale — care să constituie o 
perfecționare — stimulîndu-i ast
fel puterea de creație.

Cartea începe da Ia noțiunile 
cele mai elementare, explicînd 
din ce se compune un mecanism 
și cu ce se ocupă știința mecanis
melor. Sînt definite și ilustrate, 
prin exemple concludente. no
țiuni de bază, se dau formu
lele fundamentale indispensabile. 
Treptat, cititorul este introdus în 
lumea mecanismelor așa cum a- 
ceasta există concret în uzine, 
fabrici, laboratoare cu toate pro
blemele practice care se pun în 
legătură cu ele, învață să desci
freze limbajul schemelor tehnice, 
să deosebescă diferitele tipuri de 
mecanisme și să cunoască ele
mentele din care sînt alcătuite, 

în general, autorul a știut să 
evite ariditatea la care tema căr
ții ar fi putut lesne să ducă, deși 
uneori nu ’-a putut sustrage unor 
tendințe didacticiste, iar încercă
rile de umor tehnic nu i-au iz
butit — după părerea noastră.

Cartea se citește în ansamblu 
cu interes, cu plăcere și este 
deosebit de folositoare. De sub
liniat ilustrația sugestivă, tine
rească, semnată de Gh, Buțu.

I. M. ȘTEFAN 

ministrul plenipotențiar al 
Japoniei la București, Hisa- 
narl Yamada, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din Re
publica Populară Romînă.

ministrul Comerțului Exterior, 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
ziariști.

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

(Agerpres)

în mod sugestiv amploarea 
luată de munca de cercetare 
științifică din acest domeniu și 
dezvoltarea industriei de me
dicamente din Romînia.

(Agerpres)

Cinematografe
Harachiri — cinemascop: 

Patria (bd. Magheru 12-14), 
București (bd. 6 Martie 6), 
Grivița (calea Griviței — po
dul Basarab) ; A dispărut o 
navă : Republica (bd. Magheru 
2) ; Ucigașul plătit — cinema
scop : Carpați (bd. Magheru 
29), Giulești (calea Giulești 
56), Excelsior (bd. 1 Mai 174),

mitrov 118) ; Bate toba — ci
nemascop : Tineretului (cal. 
Victoriei 48). înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii Noi; 
La vîrsta dragostei: Victoria 
(bd. 6 Martie 7), Flamura (șos. 
Giurgiului 155) ; Electra : Cen
tral (bd. 6 Martie 2), Tomis 
(cal. Văcărești 21), Miorița 
(cal. Moșilor 127), Modern 
(piața G. Coșbuc 1) ; Misterele 
Parisului — cinemascop : Lu
mina (bd. 6 Martie 12) ; Ulti
mul tren din Gun Hill : Union 
(str. 13 Decembrie 5-7) ; Pro
gram special pentru copii — 
dimineața la cinematograful 
Doina (str. Doamnei 9) ; O 
viață — după amiază : Doina 
(str. Doamnei 9) ; Cucerirea E- 
verestului : Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18), Flacăra (cal. Du- 
dești 22) ; Raze pe gheață t 
Cultural (piața I. Pintilie 2) ; 
Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Dacia (cal. Griviței 137); 
Trei plus două — cinemascop: 
Buzești (str. Buzești 9-11), 
Drumul Serii (str. Drumul 
serii 30) ; Codin: Crîngași 
(șos. Crîngași 42), Vitan (cal. 
Dudești 97) ; Taxiul morții: 
Bucegi (bd. 1 Mai 57), Arta 
(calea Călărași 153) ; Umbre 
albe — cinemascop : Unirea 
(bd. 1 Mai 143) ; Escondida : 
Munca (șos. Mihai Bravu 221); 
Valsul nemuritor: Popular 
(str. Mătăsari 31), Floreasca 
(str. J. S. Bach 2) ; Scrisoare 
de Ia o necunoscută : Moșilor 
(cal. Moșilor 221) ; Bunica Sa
bella : Cosmos (bd. 30 Decem
brie 89) ; Idiotul: Viitorul 
(str. M. Eminescu 127) ; Strict 
secret — cinemascop : Colen- 
tina (șos. Colentina 84) ; Vară 
și fum — cinemascop : Volga 
(șos. I. Pintilie 61) ;

Televiziune
JOI, 14 NOIEMBRIE

19.00 : Jurnalul televiziunii. 
19,10 : In mijlocul cravatelor 
roșii. 19,45 : Transmisie de la 
Institutul de Fizică Atomică al 
Academiei Republicii Populare 
Romîne (III) Ciclotronul. 20.05: 
Cîntecul Ymei Sumak. 20.25 : 
Drumețind prin București. 
21.00 : La orizont... opereta. 
21,45: Poșta televiziunii. în 
încheiere: Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

■ ustin Rădulescu, e-
roul principal al 
romanului „Al cin
cilea anotimp’’, e 
un intelectual mic 

I burghez, urmărit în 
evoluția sa de la 

„neutralitate" politică la anga
jare conștientă pe drumul lup
tei pentru socialism. Prin 
aceste date de ordinul atitudi
nii și al concepției despre lu
me, societate și viață, tipul _ e 
contradictoriu și complex, trăind 
un proces de limpezire ideolo
gică și morală corespunzător 
caracterului său. Student, apoi 
profesor de filozofie, avînd le
gături de prietenie strînsă cu 
familia muncitorului Constantin 
Dumitrescu, dar paralel și re
lații amoroase cu miliardara și 
colaboraționista Georgeta Vîl- 
san, oscilînd între o dragoste 
pură ivită într-un orășel bănă
țean și un adulter prelungit, 
coborît în glodul speculațiilor 
idealiste, dar aspirînd spre cu
noașterea totuși a adevărurilor 
incontestabile, Justin Rădulescu 
0 proiectat pe un fundal social- 
politic de răscruce al istoriei 
noastre (desfășurat în principal 
în anii 1944—1945), căpătînd 
astfel valoare de simbol. Dor
nic să cunoască adevărul și 
nelegat de reacțiune prin vreun 
interes de clasă, Justin Rădu- 
lesetl se va apropia de revolu
ție intîi pe cale teoretică, apoi

AL I. Ștefănescu: „Al cincilea anotimp^
pe cale politică și, în fine, pe 
cale etică. Revelația avută de 
eroul romanului la lectura bio
grafiei lui Lenin, și prin parti
ciparea la uriașa demonstrație 
populară de la București în 
care se cerea răsturnarea gu
vernului Rădescu sînt, în pri
vința aceasta, momente eloc
vente Procesul n-a fost, firește, 
simplu și rectiliniu. El a fost 
totuși ascendent. Direcția lui 
de mișcare a fost determinată, 
în ultimă instanță, de în
săși mișcarea ascendentă a is
toriei, de mutațiile structurale 
ce se petreceau sub raport po
litic și social în țara noastră, 
de rolul tot mai important ș' 
mai decisiv jucat de mase, de 
justețea verificată în practică, 
a politicii partidului comunist. 
Reliefarea analitică a acestui 
complicat proces, în numeroa
sele și imprevizibilele lui impli
cații, mai ales ideologice și psi- 
hoioaice, constituie coloana 
vertabrală a romanului și, după 
părerea mea, latura lui cea mai 
realizată și mai convingătoare.

Ceea ce nu i-a reușit însă în 
aceeași măsură e reliefarea 
convingătoare, a laturii strict 
sentimentale a personajului.

Justin Radulescu, cheltuindu-și 
„disponibilitățile" în succesive 
legături erotice efemere, devi
ne amantul de inimă al George- 
tei Vîlsan, proprietara mai 
multor întreprinderi și a unei 
întinse moșii. Eroul știe cu cine 
are de a face, chiar dacă nu 
cunoaște în amănunt activitatea 
ei colaboraționistă și actele 
inumane la care s-a dedat în 
timpul războiului antisovietic.

velatoare prin capacitatea lor 
de a dezvălui lipsa unor rapor
turi loiale între soți). Georgeta 
își găsește în Justin împlinirea 
erotică jinduită. Din punctul ei 
de vedere, relația își are justi
ficările cuvenite. Dar din al lui 
Rădulescu ? Cîtă vreme rămîne 
o aventură (înțeleasă ca atare, 
sub semnul amoralismului gi- 
dian și a legăturii întîmplătoa- 
re și fără ecou sufletesc), esca

Ca tip social, doamna Vîlsan e, 
neîndoelnic, o realizare cum nu 
sînt multe în literatura noastră 
nouă. Romancierul a izbutit să 
configureze prin ea, un intere
sant și un viu caracter negativ, 
întruchiparea industriașului ra
pace, versat în cele mal com
plicate afaceri și capabil să a- 
jungă, în condițiile capitalis
mului, un veritabil rechin al e- 
conomiei naționale. Nemulțu
mită în căsnicie (paginile în
chinate familiei Vîlsan sînt re

pada erotică a tînărului filozof 
e explicabilă. Inexplicabilă ră
mîne însă, sub toate aspectele, 
permanența ei, în ciuda diferen
ței sociale și intelectuale care 
îi desparte practic pe cei doi. 
Cum se justifică această legă
tură prelungită? întrebării legi
time. Al I. Ștefănescu, nu-i dă 
un răspuns plauzibil. Aici stă, 
de altfel, și principala carență 
a cărții, cu efecte firești și asu
pra compoziției aeestela.

„Al cincilea anotimp" nu se 
vrea însă numai un roman des
tinat reliefării caracterului u- 
nui personaj. Autorul a vrut să 
realizeze paralel și o frescă a 
societății noastre într-un mo
ment de răspîntie a istoriei Ro- 
mîniei. Ca urmare, eroul e pur
tat prin cele mai diverse medii 
sociale, de la acele proletare 
pînă la așa-zisa „lume bună”, 
trăind experiențe variate, cu e- 
couri directe sau indirecte a- 
supra psihologiei și concepției 
lui despre lume și viață. Asupra 
unora dintre reprezentanții a- 
cestor medii, romancierul se o- 
prește mai insistent, realizînd 
interesante tipologii (Xenia, 
Dumitrescu, Velcescu, Beldie, 
Căciulescu), cele mai bune pa
gini fiind însă acelea consacra
te demarcării anturajului Geor- 
getei. Urmărind în genere des
tine diferite, autorul izbutește 
să sublinieze psihologia unora 
dintre eroi și determinările so
ciale ale gesturilor lor. Există 
însă două personaje a căror re
zolvare epică ridică mari sem
ne de întrebare. E vorba de 
Justin și de Xenia. Pe cel din-

tfi îl aflăm în ultimul capitol al 
romanului... ofițer. Pe ea, soția 
fericită a unui medic care o 
salvează de la moarte pe fiica 
Georgetei. Intre Justin și Xenia 
se înfiripase o dragoste pură 
care în condițiile cînd Rădu
lescu începuse să se înregi
menteze în frontul luptei socia
le, alături de comuniști, avea 
toate șansele să se împlineas
că. Al. I. Ștefănescu retează 
însă, sub raport caractereolo- 
gic, nemotivat firul normal, des. 
părțindu-i ne cei doi pentru tot
deauna. Este nefiresc apoi și 
insistentul apel pe care scriito
rul îl face la jocul coinciden
țelor, pentru a potrivi (mai ales 
către sfîrșitul cărții) întîlnirea 
diferitelor personaje. Inutil, în 
fine, mi se pare, în perspectiva 
estetică ulimul capitol al roma
nului, cu rol de epilog. Aspec
tele discutabile ale cărții sînt 
compensate însă de arta cu care 
Al. I. Ștefănescu izbutește să fa
că vii principalii eroi ai roma
nului și unele momente de au
tentică valoare artistică, în evo
carea atmosferei specifice e- 

pocil.
AUREL MARTIN

întreprinderea „REPUBLICA"
Reghin — Regiunea Mureș Autonomă Maghiară

ANGAJEAZA
imediat prin concurs

— 1 maistru atelier
— 1 maistru mecanic
— 1 tehnician I — C. T. C.

Cel interesați vor depune cereri la întreprinderea „Re
publica”, Reghin str. Gării nr. 23—25
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IfPORT if/l
In „Cupa campionilor europeni11 la fotbal

Meciul de fotbal Dinamo 
București-Real Madrid, pen
tru optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni", 
a atrag pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală peste 100 000 
de spectatori, dornici să vadă 
la lucru celebra echipă spanio
lă, de cinci ori învingătoare în 
această competiție, A fost un 
joc specific de cupă, în care 
s-a luptat cu ardoare, cu mul
te faze de poartă și momente 
neprevăzute. Contrar așteptă
rilor, fotbaliștii spanioli nu au 
făcut „spectacol", ba dimpo
trivă au jucat simplu, organi
zat, urmărind în special re
zultatul, ceea ce le-a și reu
șit. Ei au cîștigat cu scorul 
de 3—1 (2—0). O mare contri
buție la victoria echipei Real 
a avut-o renumitul jucător 
Di Stefano, care s-a dovedit 
un diriior remarcabil al echi
pei, alergînd ca- un adevărat 
maratonist între atac și apă
rare. Pasele sale, care arătau 
școala sud-americană a ace
stui jucător de origină argen- 
tineană, plasamentul și clar
viziunea sa în joc au lăsat o 
frumoasă impresie publicului 
spectator. Apărarea în frunte 
cu portarul Araquistan și sto
perul Santamaria, a fost com
partimentul forte al oaspeților 
în timo ce din atac s-au de
tașat Gento și interul stînga 
Evaristo, un periculos șuter.

Dinamo București a făcut 
eforturi deosebite să dea o 
replică valoroasă echipei spa
niole. Fotbaliștii romîni au 
pornit însă handicapați de un 
gol primit chiar în minutul 3 
și care putea fi evitat dacă 
Datcu ar fi fost atent. Dina- 
movistii nu s-au descurajat, 
au atacat insistent, a>u domi
nat aproape tot timpul repri
zei a doua, dar nu au putut 
concretiza, deoarece atacanții 
nu au știut să contracareze jo
cul „tare" al apărării oaspeți
lor, au tras destul de puțin la 
poartă, iar cînd au avut ocazii 
le-au irosit. Mai mult decît a- 
tît, la scorul de 2—0 au ratat 
și o lovitură de la 11 m. Nun
weiller HI, Ivan, Varga și 
Pîrcălab, în prima repriză au 
evoluat la un nivel acceptabil 
în cadrul echipei dinamoviste.

Iată cîteva din cele mai in
teresante momente ale meciu
lui. In minutul 3, Muller pri
mește balonul la mijlocul te
renului, casează lateral inte
rului dreapta 
face cîțiva pași 
30 m expediază 
o „bombă" la 
Datcu, care probabil nu se aș
tepta ca atacantul spaniol să 
tragă, rămîne simplu specta
tor și mingea se „înfige" în 
plasă. Contraatacurile noastre 
sînt destul de viguroase. Ari
pa dreaptă Varga-Pîrcălab 
pune deseori în pericol apă
rarea adversă. O mare ocazie

de a egala se ivește în minutul 
11, Pîrcălab, lansat pe aripă, 
trece de Pachin, centrează fru
mos în careu : un fundaș spa
niol respinge, dar scurt și în 
piciorul lui Varga, care trage 
în bară. Mingea revine în te
ren, șutează Hajdu însă un 
fundaș advers clarifică o situ
ație critică. Dinamo presează 
insistent, obține o 
cornere. Cu un j 
de „cap“ fundașii __ ___
Madrid îndepărtează perico
lul, iar în 
Araquistan 
aeriene din 
Di Stefano 
El este pe 
poartă nr. 9, îl vedem deseori 
în postura de mijlocaș și chiar 
de... fundaș. în minutul 36, la 
un contraatac spaniol, Aman- 
cio ridică balonul peste bară, 
trei minute mai tîrziu Petru 
Emil se află în poziție bună 
de șut Ia 20 m de poară, trage 
la „colț“. Araquistan cu un 
plonjon acrobatic reține balo
nul. In plină dominare a 
echipei bucureștene (minutul 
41) Gento se strecoară printre 
apărători, aleargă paralel cu 
linia de corner, centrează ușor 
în careu, unde Di Stefano nu 
are altceva de făcut decît să 
împingă mingea în plasă. Si 
tot el, după cîteva minute 
scoate de pe linia porții pă
răsită de Araquistan o minge 
expediată de Țîrcovnicu.

Repriza a doua începe cu a- 
tacuri ale echipei Dinamo. 
Frățilă de la 7 m trimite ba
lonul în brațele lui Araqui
stan. Tot el, în minutul 55 va 
rata o lovitură de la 11 m, tră_ 
gînd slab și permițîndu-i por
tarului spaniol să plonjeze pe 
minge. Din minutul 60 Di
namo joacă în 10 oameni, Pîr
călab faultat de Pachin 
mîne pe tușă pentru a 1 
îngrijiri. El va reintra în mi
nutul 70. Spre sfîrșit, Real 
Madrid joacă mai deschis. In
terul dreapta Evaristo se află 
Pe punctul de a marca, dar în 
minutul 76 trage afară, iar în 
minutul 84 în bara interioară. 
Dinamo insistă și marchează 
în minutul 86 prin Țîrcovnicu. 
Mingea de abia pusă la centru 
intră în posesia aripei stînga 
Gento, care face o cursă 
cont propriu, și înscrie 
mult punct al partidei.

Arbitrul polonez J. Kowal a 
condus următoarele formații :

Dinamo București : Datcu, 
Popa, Nunweiller III, Ivan, 
Petru, Nunweiller IV, pîrcă
lab, Varga, Frățilă, Țîrcovni
cu, Hajdu.

Real Madrid : Araquistan, 
Isidro, Santamaria, Pachin, 
Muller, Zocco, Amancio, Ruiz, 
Di Stefano, Evaristo, Gento.

Returul acestui meci se va 
disputa la 4 sau 11 decembrie 
la Madrid.
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NEW YORK. — Comitetul 
pentru problemele administra
tive și bugetare al O.N.U. (Nr. 
5) a examinat în ședința din 12 
noiembrie 
geografice 
ganizațiel 
După cum 
țările lor 
menținerea sistemului de selec
ționare unilaterală a lucrători
lor Secretariatului, mai ales în 
posturi de conducere, are o in
fluență negativă asupra întregii 
activități a O.N.U.

Din numărul total de 109 pos
turi de conducere din Secreta
riatul O.N.U., reprezentanții ță
rilor occidentale ocupă 76 de 
posturi, cei ai țărilor neutre 16, 
iar reprezentanții țărilor socia
liste 17. Printre cei 30 de direc
tori care conduc programele 
O.N.U. în probleme sociale și 
economice, nu există nici un re
prezentant al țărilor socialiste, 
în ciuda faptului că aceste țări 
depun sume importante la fon
dul destinat înfăptuirii acestor 
programe.

După cum a subliniat în cu- 
vîntarea sa reprezentantul 
U.R.S.S., A. A. Roșin, pentru ca 
O.N.U. să devină într-adevăr 
un aparat internațional sînt ne
cesare măsuri radicale și urgen
te acordîndu-se o deosebită a- 
tenție repartizării posturilor de 
conducere.

In ședința de miercuri re
prezentantul romîn, Dragoș 
Serbănescu, a susținut necesi
tatea unei reprezentări geogra
fice mai corespunzătoare a 
personalului O.N.U,, inclusiv 
din R. p. Romînă.

★
NEW YORK 13 (Agerpres). 

— Comitetul pentru probleme 
economice si financiare (nr. 2) 
al Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat cu 85 de voturi re
zoluția cu privire la stabilirea 
fondului O.N.U. pentru dez
voltarea capitală (fond desti
nat sprijinirii economiei țări
lor în curs de dezvoltare). Nu
mai 10 țări, printre care Ș.U.A., 
Anglia, Franța, Belgia și alte
le, nu au sprijinit această ho
tărîre.

Delegații unor țări, care au 
votat pentru adoptarea acestor 
rezoluții, au arătat în cursul 
dezbaterilor că un fond al 
O.N.U. pentru dezvoltarea ca
pitală care să urmărească e- 
cordarea de ajutor țărilor în 
dezvoltarea economiei lor na
ționale și mai ales a industriei 
lor este deosebit de important. 
Ei au subliniat că depunerile 
în acest fond trebuie să se 
facă în mod voluntar în valută 
națională sau în natură, (sub 
formă de livrări de utilaj, ma
teriale, documentație tehnică), 
iar ajutorul pe linia fondului 
trebuie să fie acordat sub 
formă de împrumut de lungă 
durată.

problema repartizării 
a personalului Or- 

Națiunilor Unite, 
au relevat în cuvîn- 
mai mulți delegați,

Evenimentele din Irak
încercare de lovitura de stat

BAGDAD, 13 (Agerpres), — 
Miercuri dimineață a avut loc 
în Irak o încercare de lovitu
ră de stat. Avioane ale forțe
lor aeriene irakiene au bom
bardat palatul prezidențial și 
Ministerul Apărării din Bag
dad, în timp ce pe străzile ca
pitalei irakiene s-au desfășu
rat lupte. In cursul dimineții 
postul de radio Bagdad și-a 
întrerupt emisiunile. Legătu
rile telefonice și telegrafice cu 
străinătatea au fost întrerupte.

Știrile sosite în a doua ju
mătate a zilei arată că lovitu
ra de stat a eșuat. Autorități
le irakiene exercită controlul 
în țară. Postul de radio Bag
dad, care și-a reluat emisiuni
le în cursul după-amiezii a 
transmis un comunicat în care 
se spune că în urma întreve
derilor pe care le-a avut pri
mul ministru Ahmed Hassan 
el-Bakr cu ministrul apărării, 
generalul Amash, s-a 
convocarea Consiliului 
nai al Partidului Baas 
„a examina situația și 
zolva criza". Guvernul 
ordin unităților forțelor arma
te și gărzii naționale, care au

fost masate pe străzile Bagda
dului, să se reîntoarcă în ca
zărmi.

hotărît 
națio- 

pentru 
a re- 
a dat

★
Comentatorii occidentali sub

liniază că evenimentele din 
Irak sînt urmarea disensiuni
lor care au apărut în ultima 
vreme în sinul conducerii Par
tidului Baas din Irak. Pe plan 
politic, criza a luat sfîrșit în 
cursul nopții de marți spre 
miercuri. După dezbateri foar
te agitate, Consiliul din Irak 
al Partidului Baas a proceaat 
la schimbări în conducerea 
irakiană a acestui partid. Au 
fost înlăturați din conducere 
Saleh El Saadi, vicepremier, 
considerat pînă în prezent a 
fi liderul principal al partidu
lui Bass irakian, și o serie de 
partizani ai săi, printre care 
generalul Takriti, fost minis
tru al forțelor aeriene, Hamdi 
Abdel Madjik, care deținea 
funcția de secretar general al 
partidului și alții. In cursul a- 
celeiași nopți, El Saadi și trei 
din partizanii săi au fost îm
barcați pe un avion special și 
expulzați la Madrid.

Formarea noului guvern sirian
BEIRUT 13 (Agerpres). — 

Noul guvern sirian a fost 
format. Generalul Amin El- 
Hafez, președintele Consiliului 
național al comandamentului 
revoluției din Siria și șeful 
forțelor armate, este noul șef 
ai guvernului. Posturile prin
cipale din guvern sînt deținute 
de generalul Mohammed Om- 
ram, vicepreședinte al guver
nului, N. Atassi, ministrul a- 
facerilor interne, Hassan Mre- 
wed, ministru al afacerilor ex-

teme, generalul Abdallah Zia- 
de, ministru al apărării, M. 
Ambari, ministru al justiției, 
Sami El Joundi, ministrul in
formațiilor, G. Tohme, mini
stru al economiei, și alții.

Agenția U.P.I. subliniază că 
toți cei 24 de membri ai nou
lui guvern fac parte din parti
dul Baas. 16 dintre ei au fost 
membri în vechiul guvern 
condus de Salah Bitar, care 
si-a dat demisia la 12 noiem
brie.

« La Alger s-a desfășurat re- " 
« cent Congresul reprezentau- , 
” ților țăranilor care au primit j 

pămînt în urma reformei a- $
« grare efectuate în Republica 
« Algeriană Democratică și 
j Populară. în fotografie : un # 

grup de delegați la Congres.

Lucrările

Camerei Populare

a R. D. Germane
BERLIN. — La 13 noiembrie 

au început lucrările Camerei 
Populare a Republicii Democra
te Germane, în noua sa com
ponență rezultată din alegerile 
din 20 octombrie. După cum 
transmite A.D.N., pe ordinea de 
zi figurează alegerea Prezidiu
lui Camerei Populare, a Consi
liului de Stat al R.D. Germane, 
numirea președintelui Consiliu
lui de Miniștri și a primului 
vicepreședinte, aprobarea com
ponenței noului guvern și pre
zentarea declarației guverna
mentale.

Walter Ulbricht, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
P.S.U.G., a fost reales președin
te al Consiliului de Stat. Otto 
Grotewohl, Johannes Dieck- 
mann, Gerald Goetting, Hein
rich Homann, Manfred Gerlach 
și Hans Rietz au fost aleși vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Stat.

Otto Grotewohl a fost numit 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, iar 
Willi Stoph, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri.

Johannes Dieckmann a fost 
reales președinte al Camerei 
Populare, iar Hermann Matern 
— vicepreședinte.

Otto Grotewohl a fost însăr
cinat cu formarea guvernului.

pe 
ulti-

Ruiz, acesta 
și de la circa 
pe neașteptate 
semiînălțime.

(Agerpres) I

a prințului Sianuk

O insulâ singuratică

de lemn, însă prețul lor este 
cu mult mai mic. Ele se pot 
vopsi, tapeta, acoperi cu mate
rial plastic, de celuloză, pre
cum și cu email.

Conferin ta de presă
Festival al festivalurilor 

cinematografice

de
ve-
6-a 

„treceri în revistă a cinema
tografului mondial" care se 
va desfășura în prezența prin
cipalelor personalități ale cer
cului internațional, la Aca
pulco, între 23 noiembrie și 6 
decembrie. La acest „festival 
al festivalurilor" vor fi pro
iectate filmele premiate în 
cursul anului la festivalurile 
cinematografice internaționale 
de la Cannes, Veneția, Berlin, 
Moscova etc. Cel mai mare 
număr de filme va fi prezen
tat de Italia.

Paralel cu această manife
stație internațională, ia Aca
pulco se va desfășura și cel 
de-al 2-lea „concurs cinemato
grafic hispano-american", la 
care vor fi prezentate filme 
din țările de limbă spaniolă.

Ia Mexic se apropie 
sfîrșit pregătirile în 
derea celei de-a

Un „calmant" 
care intoxică

către legiunile romane, asediu 
care a avut loc cu aproape 
2000 de ani în urmă. Palatul 
și întreaga cetate au fost aco
perite de cenușa uriașului in
cendiu provocat de cei 960 de 
oameni care alcătuiau întrea
ga garnizoană în care au pre
ferat 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 ce
tății și, poate datorită climei 
uscate, au fost conservate 
fragmente de îmbrăcăminte, 
sandale și chiar o bucată de 
pergament purtînd semnături 
ușor de descifrat, laolaltă cu 
săgeți, armuri, zeci de monezi, 
produse cosmetice și chiar 
urme ale ultimelor prînzuri 
luate de asediați : curmale, 
măsline, rodii pietrificate. Zi
durile pictate ale terasei vilei 
lui Irod reprezintă o încercare 
de imitare a plăcilor de mar
mură, iar pardoseala este din 
mozaic în desene geometrice 
alb și negru.

La 22 octombrie, 212 locui
tori ai insulei Tristan da 
Cunha au plecat din portul 

englez Southampton, pe bordul 
vasului danez „Borgholm” îna- 
poindu-se în patria lor situată în 
Atlanticul de sud la peste 6 000 
km depărtare. In urmă cu 14 
luni, ei au fost aduși în Anglia, 
după ce insula lor devenise vre
melnic nclocuibilă din cauza unei 
erupții vulcanice. Numai 14 lo
cuitori ai insulei au hotărît să 
rămînă în Anglia.

Tristan da Cunha este conside
rată drept insula cea mai singu
ratică a lumii; numai arareori ea 
este abordată de un vas.

Asupra majorității 
viața modernă nu a 
presie favorabilă.

Vasul „Borghlom.”
duce la Tristan da Cunha 200 de 
tone de mărfuri, printre care 27 
tone de cartofi, 7 tone de se
mințe }i 175 pui de găină.

locuitorilor, 
făcut o im-

va mai a-

y
Metalurgiști din Neapole, aflați în grevă, au demonstrat pe 

străzile orașului penlru satisfacerea revendicărilor lor.

PNOM PENH. — Prințul No
rodom Sianuk, primul ministru 
al Cambodgiei, a anunțat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, că de la 31 decembrie a. c. 
guvernul cambodgian a hotă- 
rît să renunțe la ajutorul pri
mit din partea S.U.A. Primul 
ministru cambodgian a făcut 
cunoscut, de asemenea, că toți 
consilierii militari americani și 
francezi vor părăsi la aceeași 
dată Cambodgia.

Semnarea unui acord cultural

BRUXELLES 13 (Agerpres). 
— La 13 noiembrie a fost sem
nat Ja Bruxelles un acord cul
tural între Republica Populară 
Romînă și Belgia.

Acordul 
menite să 
cooperării 
două țări 
bune cunoașteri reciproce.

in domeniul științei, tehnicii 
Si învătămîntului se prevede 
stimularea contactelor între in
stituțiile corespunzătoare, pre
cum si între oamenii de știin
ță, specialiști și cadre didacti
ce din cele două țări

De asemenea, acordul conți
ne prevederi menite să încu
rajeze schimburile cultural-ar
tistice prin traduceri și editări 
de opere literar-artistice, prin 
vizite reciproce de oameni de

conține prevederi 
ducă ]a promovarea 
culturale între cele 
în scopul unei mai

artă și litere, organizarea da 
expoziții, concerte și alțe ma
nifestări cultural-artistice.

Din partea romînă acordul 
a fost semnat de trimisul ex
traordinar si ministrul pleni
potențiar al R. P. Romîne în 
Belgia, Pavel Babuci, iar din 
partea belgiană, de ministrul 
afacerilor externe, Paul Henri 
Spaak.

★
Tot la 13 noiembrie, trimisul 

extraordinar și ministrul pleni
potențiar al R.P.R. în Belgia, 
Pavel Babuci, și ministrul a- 
facerilor extern^ al Belgiei, 
Paul Henri Spaak, au procedat 
la schimbul instrumentelor de 
ratificare a Convenției sanita- 
ro-veterinare între Republica 
Populară Romînă și Belgia, 
semnată la București la 12 no
iembrie 1962.

Declarațiile premierului britanic
LONDRA 13 (Agerpres). — 

„Tratatul de Ia Moscova tre
buie să însemne începutul sfîr- 
șitului războiului rece", a de
clarat în Camera Comunelor 
primul ministru englez, Dou
glas Home, ca răspuns la Me
sajul tronului. Făcînd bilanțul 
politicii externe a guvernului, 
el a arătat, printre altele, că 
Anglia „trebuie să găsească 
domeniile în care este posibilă 
realizarea unui acord". In a- 
ceastă privință, primul minis
tru și-a exprimat părerea că 
următoarea înțelegere între 
Est și Vest ar putea fi un acord 
privitor la interzicerea răspân
dirii armei nucleare,

El a declarat că în ce pri
vește Anglia, ea nu va trans
mite secretul nuclear sau con
trolul nuclear nici unei țări ca
re nu le posedă, subliniind că 
această hotărîre se referă și la 
Germania occidentală.

Referindu-se la politica in
ternă, Douglas Home a arătat 
că el se va preocupa de dez
voltarea construcțiilor de lo
cuințe, învățămîntului public, 
ocrotirea sănătății, construcția 
rutieră etc. Totodată, el a de
clarat că guvernul său nu in
tenționează să procedeze în 
curînd la o reducere a impozi
telor.

Scopul unui ,, sondaj “
LUXEMBURG — După cum 

anunță agenția Associated 
Press, oficialități ale „înaltei 
autorități" a Comunității Eco
nomice a Cărbunelui și Oțe
lului (C.E.C.O.) au întreprins 
un tur de „sondaj" de două 
săptămîni prin capitalele țări
lor membre ale Pieței comune 
în legătură cu „viitorul tarife
lor, la importul de oțel din ță
rile terțe (țări din afara Pieței 
comune N.R.). După cum se știe, 
guvernul francez și vest-ger- 
man au cerut recent înaltei 
autorități a C.E.C.O, să spo
rească tarifele la importul de

scopul protejării indu- 
siderurgice din țările 
comune, care înregi- 
pe zi ce trece o serie

otel în 
striei 
Pieței 
strează 
de dificultăți ca urmare a pre.
țurilor joase ale oțelului din 
import. După cum relevă A.P., 
pînă în prezent, nu s-a ajuns 
la un acord asupra sporirii 
acestor tarife. La 2 decembrie 
va avea loc la Luxemburg o 
întrunire a miniștrilor celor 
„șase“, eare va hotărî dacă și 
cit de mult să fie sporite tari
fele la importul de oțel din 
țările terțe.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Publicația „British Medi
cal Journal" a publicat 
un referat asupra conse

cințelor dăunătoare ale produ
sului farmaceutic „Chlorodina", 
foarte răspîndit în Anglia. Me
dicamentul prescris în boli di
gestive provoacă grave per
turbări ale sistemului nervos.

Mulți pacienți care au folosit 
acest „calmant" au devenit cu 
timpul morfinomani și au tre
buit să fie supuși curelor de 
dezintoxicare.

Erupții în lună

Oamenii de știință de la 
Observatorul Universi
tății Lowell din Flagstaff 

(Arizona) au observat recent, 
printr-un telescop cu oglindă, 
trei erupții în Lună. Toate cele 
trei erupții aveau un diametru 
de circa 3 km și dădeau o lu
mină rubinie.

cu o mareMarmură 
varietate de nuanțe

Peccia, nu de- 
de Locarno, se 
carieră de mar- 
fost dată recent

Invazie de lăcuste

I gențiile de presă anunță 
că in Republica Sud-A- 
fricană a avut loc o in

vazie de lăcuste, care amenin
ță recolta țării. Invazia s-a 
extins într-o regiune de 20 000 
pînă la 30 000 de mile pătrate 
în provinciile Cap și Orange. 
Lăcustele împiedică, totodată, 
transportul rutier.

Dezgroparea zidurilor 
palatului Iui Irod

După cum relatează săptă- 
mînalul „Observer", în 
cursul unor cercetări, 

efectuate de o echipă arheolo
gică în regiunea Mării Moarte, 
au fost dezgropate zidurile pa
latului lui Irod, precum și 
relicve ale fortăreței Masada, 
distrusă în cursul asediului de

Plăci de construcție 
din paie

3. CAIRO. — Ambasadorul R.P.
> Romîne în R.A.U., Mircea Nico- 
• ’ Iaescu, a înmînat rectorului U- 
" > niversității din Cairo, prof. dr. 
J Ahmed Badawi, o colecție de 
1 cărți științifice, didactice și lite

rare din partea Bibliotecii cen
trale de slat a R. P. Romîne. La 
festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej la Universitatea din 
Cairo, au participat prof. dr. 
Toliany, prorectorul Universită
ții din Cairo, prof. dr. Al. Har- 

j» dunny, decanul Facultății de 
«* comerț, și alte cadre didactice, 
•» precum și membri ai ambasadei

supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., a 
împărtășit experiența în mun
că a P.M.S.U. în domeniul con
ducerii economiei naționale.

VARȘOVIA. — La Varșovia 
și-a încheiat lucrările, la 13 no
iembrie, cea de-a 21-a sesiune 
a Seimului R P. Polone. Minis
trul agriculturii, M. Jagielski, a 
prezentat o informare despre 
situația agriculturii.

COTONOU. — Agenția 
France Presse relatează că gu
vernul provizoriu al Dahomeyu- 
lui a hotărît dizolvarea tuturor 
partidelor și organizațiilor poli
tice din țară. In același timp au 
iost interzise toate adunările și 
maniiestațiile organizate de a- 
ceste partide-

’« R. P. Romîne.
«

«

In laboratorul de mase 
plastice din Moscova al 
Institutului Unional de 

cercetări Științifice în dome
niul materialelor noi de con
strucție a fost elaborată teh
nologia fabricării unor plăci 
de construcție din paie. Aceste 
plăci au făcut față cu succes 
tuturor probelor. Ca aspect 
exterior, ele seamănă cu plăci
le de ceramică, fiind, însă, 
mult mai durabile și mai iefti
ne decît acestea.

Dintr-o tonă de paie se pot 
obține 100 m pătrați de plăci 
izolate cu grosimea de 25 mm, 
sau 200 m pătrați de plăci 
pentru placare cu grosime de 
5 mm.

In ceea ce privește calitatea 
plăcilor din paie sînt tot atît 
de bune ca și plăcile din fibră

Tn valea 
/ parte 

află o 
mură care a 
în exploatare.

Cariera se află la o înălțime 
de peste 1 200 metri și extra
gerea prețiosului material se 
face la zi.

După evaluarea geologilor 
aici se află un depozit de cel 
puțin 60 de milioane de metri 
cubi de 
echivalează 
tone.

Calitatea 
noua carieră 
ceea de la renumitele cariere 
de la Carrara, Italia, ca și cu 
cea din Grecia. In privința 
culorilor, marmura de la Pec
cia dispune de o mare varie
tate de nuanțe, 
marmura albă, se 
anțe de alb-gălbui, 
verde deschis ca și 
violet și roz. Piatra dispune 
de o luminozitate deosebită.

In ultimul timp, datorită ca
lităților sale, marmura de Pec
cia a început să fie exportată.

marmură ceea ce 
cu 160 milioane

marmurei din 
concurează cu a-

Alături de 
găsesc nu- 

albastru, 
nuanțe de

> BUDAPESTA. — Federația 
i’Mondială a Tineretului Demo- 
' > crat a adresat organizațiilor de
• tineret din lumea întreagă o 

i ’ scrisoare în care condamnă 
1, războiul de exterminare dus de 
/autoritățile din Irak împotriva 
i ’ poporului kurd — anunță 
'» genția M.T.I.

MOSCOVA

a-

v muouovA — Prezidiul So- 
< J vietului Suprem al U.R.S.S. a 
J ► hotărît convocarea celei de-a 
. * treia sesiuni a Sovietului Su- 
\prem al U.R.S.S., a celei de-a 
‘►6-a Legislaturi, la 16 decem- 
«’brie 1963, ia Moscova.

<" iembrie membrii delegației de 
\ activiști de partid ai P.C.U.S. 
’ ► In frunte cu V. P. Mjavanadze, 
.“ membru supleant al Prezidiu-

BUENOS AIRES. — „Guver
nul argentinian rămine ferm 
hotărît să rezilieze contractele 
petroliere semnate de către 
fostul președinte Arturo Fron- 
dizi cu mai multe societăți 
străine' — a declarat Miguel 
Angel Zavala Ortiz, ministrul 
afacerilor externe ai Argenti
nei, ia un dejun oferit de Aso
ciația presei străine. El a men
ționat, de asemenea, că guver
nul este hotărît să încredințe
ze pe viitor Regiei naționale 
pentru petrol, problemele le
gate de exploatarea zăcămin
telor din țară.

MOSCOVA. — Cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice 
între Uniunea Sovietică și 
S.U.A., la 13 noiembrie a pără
sit Uniunea Sovietică îndreptîn- 
du-se spre S.U.A., un grup de 
reprezentanți ai vieții publice 
sovietice în frunte cu acad. Ni
colai Blohin, președintele Insti
tutului pentru relațiile sovielo- 
americane. In cursul vizitei de 
trei săptămîni, oaspeții sovie
tici vor vizita cele mai mari o- 
rașe din S.U.A., se vor întîlni 
cu oameni de stat și activiști 
pe tărîm obștesc, cu reprezen
tanți ai vieții ștințifice și cul
turale.

cu ambasadorul S.U.A. în 
Vietnamul de sud, Cabot Lod
ge, în legătură cu atitudinea 
Statelor Unite față de noul 
guvern din această țară. La 
această conferință vor lua, de 
asemenea, parte Bundy, consi
lierul principal al președinte
lui Kennedy, Salinger, 
tarul de presă al Casei 
și alte persoane oficiale 
ricane.

Agenția 
relevă că, 
conferința 
problema 
și militar, 
tegia americană' 
de sud.

secre-
Albe, 
ame-

PressAssociated
„tn mod evident, 
Be va ocupa de 

ajutorului economic 
precum și de stra- 

“ în Vietnamul

BUDAPESTA. — La 13 no-

J lui C. C. al P.C.U.S., prim-se- 
' ► cretar al C.C. al P.C. din Gru-
< * zia, au fost primiți la Comite- 
’»tul Central al Partidului Mun-
’ ► citoresc Socialist Ungar, La 
<J convorbirea cu oaspeții șo-
J» vietici Rezso Nyers, membru
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TOKIO. — La 13 noiembrie 
a avut loc un atentat nereușit 
la viața președintelui Prezidiu
lui Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Japonia, 
Sanzo Nosaka. După cum anunță 
agenția France Presse, în timp 
ce Nosaka rostea un discurs la 
Osaka în cadrul campaniei e- 
lectorale în vederea alegerilor 
de la 21 noiembrie, un fascist 
înarmat cu un pumnal s-a nă
pustit asupra sa. Atentatorul a 
fost imobilizat șl arestat de 
poliție.

WASHINGTON — Agenți
ile americane de presă anunță 
că la 20 noiembrie va avea 
loc la Honolulu o importantă 
conferință cu participarea 
unor înalte personalități știe 
S.U.A., consacrată examinării 
noii situații create în Vietna
mul de sud după lovitura de 
stat care l-a înlăturat pe Ngo 
Dinh Diem. Comunicatele ofi
ciale publicate la Washing
ton precizează că secretarul 
de stat, Dean Rusk, și mini
strul de război, Robert Mc
Namara, vor pleca la Hono
lulu pentru a avea consultări

CAIRO. — La Cairo a fost 
dat publicității un nou decret 
guvernamental în care se a- 
nunță că reprezentantele a 40 
de societăți de asigurări străi
ne, care își desfășurau activi
tatea în R.A.U. (americane, bri
tanice, elvețiene, canadiene, i- 
taliene și altele), își încetează 
activitatea. Ele vor fi înlocuite 
cu societăți de asigurare egip
tene.

RABAT. — La 13 noiembrie, 
la Rabat a fost anunțată lista 
noului guvern marocan. Șeful 
guvernului este Ahmed Bah- 
nini. In postul de ministru al 
afacerilor externe a fost nu
mit Ahmed Reda Guedira. Au 
rămas neschjmjbați 
apărării naționale, 
naționale, lucrărilor 
al poștelor Și telecomunicați
ilor. Ministrul delegat pe lin
gă președintele Consiliului de 
Miniștri a fost numit Abdel-

miniștrii 
educației 
publice,

• 
hadi Boutaleb iar ministrul 1 
reprezentant personal al rege- <' 
lui, Ahmed Balafrej. • |.

După cum subliniază agen-1 1 
ția France Presse, noul gu- •!; 
vern continuă să fie, în esență, • i. 
alcătuit din personalități a- !- 
părtinind Frontului pentru a- -i ’ 
pararea instituțiilor constitu-;. 
ționale sau din sprijinitori ai '• 
acestui partid. -i'‘

NEW YORK — După, cum j 
transmite agenția U.P.I., ju-■! 
ristul negru Paul B. Zuber a ' 
anunțat că își va pune candi- ,| 
datura la alegerile preziden--! 
tiale din S.U.A. din anul 
1964. Intr-o declarație făcută 
reprezentanților presei, Zuber i 
a arătat că va participa la a- ' 
ceste alegeri în calitate de can- 
didat independent. -I

Paul Zuber este a doua per- ' 
soană politică din S.U.A. după i 
guvernatorul statului New < 
York, Nelson Rockefeler, care '

►

»

anunță oficial ci intenționează
să, candideze la alegerile pre-! 
zidențiale din anul viitor. i

WASHINGTON — Consi- '. 
liul Organizației Statelor A-]' 
meric ane a hotărît convocarea i' 
unei conferințe a miniștrilor 1 , 
afacerilor externe pentru dis- ' • 
cutarea recentelor lovituri mi-s' 
litare de stat care au avut loc'', 
în America Latină. Guatemala*' 
a votat împotriva acestei ho-«J 
tărîri. ’,

Consiliul a împuternicit pe J > 
președintele O.S.A. să numea- < J 
scă un comitet pentru a face *, 
recomandări cu privire la data,*' 
locul și ordinea de zi a acestei <[ 
conferințe. «,

►
»

►
»
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