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și uzine 
produse 

însemnă- 
economie

Marile combinate 
chimice ale căror 
prezintă o deosebită 
fate pentru întreaga 
națională ocupă locul princi
pal în profilul industrial al 
regiunii Bacău.

în raportul prezentat la Con
gresul al Ill-lea al P.M.R., to
varășul Gheorghe G'heorghiu- 
Dej a spus : „Noile produse 
sintetice realizate de chimia 
modernă devin din ce în ce 
mai mult elementele progresu
lui tehnic și se introduc cu 
rapiditate în toate ramurile 
economiei și în viața de fie
care zi“.

Dezvoltarea uzinelor chimi
ce din regiunea Bacău ilustrea. 
ză grăitor progresele impor
tante realizate în această di
recție în primii ani ai planu
lui șesenal.

în cursul zilei de 13 no
iembrie, tovarășii Gheorghe 
G'neorghiu-Dej, Alexandru 
Drăghici. Leonte Răutu, Gheor. 
ghe Gaston Marin, Mihail Flo- 
rescu. ministrul industriei pe
trolului și chimiei, au vizitat 
marile întreprinderi ale indus
triei chimice din această re
giune : Combinatul de îngră
șăminte azotoase Roznov, Uzi
na de fire și fibre sintetice Să- 
vinești, Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimi
ce Onești și Combinatul chi
mic Borzești.

La Roznov
...în zare, învăluiți încă în 

neguri se profilează munții. 
Vrînd parcă să se ia la între
cere cu frumusețea și semeția 
lor, iată impunătoarele coloa
ne de sinteză și turnurile de 
granulare, înconjurate de pă
ienjenișul argintiu al conduc
telor. Așa se înfățișează pri
virilor în aceste ore ale dimi
neții de toamnă, Combinatul 
de îngrășăminte azotoase Roz
nov.

Ne găsim în fața unei mari 
uzine, care, împreună cu alte 
întreprinderi date în funcțiu
ne și cu cele aflate în con
strucție, vor asigura îndepli
nirea sarcinii stabilite de Con. 
greșul al Ill-lea al P.M.R. de 
a se spori de 10 ori producția 
de îngrășăminte chimice în 
anul 1965. Grija permanentă a 
conducerii partidului și statu
lui nostru pentru îndeplinirea 
acestei sarcini este determina
tă de faptul că, așa cum a do
vedit experiența, creșterea 
producției cerealiere, sporirea 
recoltelor la ha și asigurarea 
stabilității lor, sînt strîns le
gate de folosirea pe scară tot 
mai largă a îngrășămintelor 
chimice.

însoțiți de tovarășii Gheor-

ghe Roșu, p-rim-secretar al 
Comitetului regional Bacău al 
P.M.R., Ștefan Boboș, președin. 
tele Comitetului executiv al 
sfatului popular regional, de 
activiști de partid și de stat, 
oaspeții se îndreaptă în spre 
fabrica de amoniac, unitate de 
bază a combinatului, care asi
gură materia primă necesară 
procesului de producție a în
grășămintelor azotoase. Ea are 
o capacitate de 100 000 tone în 
acest an iar, în momentul de 
față se execută lucrări de com
pletare a instalațiilor, datorită 
cărora se vor realiza în anul 
viitor 143 000 tone.

Directorul combinatului, ing. 
Ilarion Botez, inginerul șef 
Mihai Cocan, ing. Ion Hudea, 
director general al industriei 
de azot din M.I.P.C., prezintă 
procesul de producție, concep
ția de amplasare a utilajelor.

în continuare oaspeții vizi
tează fabrica de acid azotic. în 
agregate de mare capacitate 
se desfășoară procesul chimic 
dintre amoniac și aer pentru 
a obține oxizi de azot absorbiți 
apoi de apă în impresionantele 
coloane. Datorită înaltului ni
vel de automatizare a operații
lor se asigură o productivitate 
ridicată și o calitate superioa
ră a produselor.

Următorul popas este la 
Fabrica de azotat de amoniu 
granulat, cu o capacitate a- 
nuală de 210 000 tone. Aci a- 
cidul azotic și amoniacul ga- 
zos se întîlnesc într-un uriaș 
recipient, numit saturator. 
Continuînd complicatul proces 
chimic, soluția de azotat de 
amoniu devine, prin evapora
re și cu un adaos de dolomită, 
azotatul de amoniu granulat, 
îngrășămîntul de bază pentru 
agricultură. Zilnic din maga
zia combinatului, 60 de vagoa
ne de îngrășăminte azotoase 
iau drumul agriculturii socia
liste, contribuind în măsură 
însemnată la sporirea produc
ției de cereale.

Iată și modernele instalații 
ale fabricii de uree, unde prin 
comprimarea în coloanele de 
sinteză la o temperatură de 
180 de grade și o presiune de 
200 de atmosfere a bioxidului 
de carbon și amoniacului se 
obține ureea cristalizată. Anul 
viitor vor ieși pe porțile com
binatului 15 000 tone uree, pro
dus cu o concentrație mare de 
azot, folosit ca îngrășămînt 
chimic de calitate superioară 
la furajarea animalelor în 
scopul obținerii unei producții 
sporite de carne, precum și în 
industria maselor plastice și a 
rășinilor sintetice.

Cea mai mare parte a utila
jelor Combinatului de îngră
șăminte azotoase Roznov a

fost livrată de Uniunea So
vietică.

Vestea că în mijlocul colec
tivului de muncă de la Roznov 
au venit oaspeți dragi s-a răs- 
pîndit cu iuțeală. Pretutindeni 
pe unde trec, conducătorii de 
partid și de stat sînt salutați 
cu bucurie de muncitori, ingi
neri și tehnicieni.

La sfîrșitul vizitei a avut loc 
o discuție de lucru cu condu
cerea combinatului și specia
liștii din minister. Cu acest 
prilej, conducătorii de partid 
și de stat s-au interesat de 
problemele principale a căror 
rezolvare este menită să asi
gure atingerea în timpul cel 
mai scurt a capacităților pro
iectate, executarea rapidă a 
montării celui de-al patrulea 
compresor, care va aduce o 
sporire a producției de amo
niac și îngrășăminte azotoase, 
îndeplinirea planului la 
indicatorii, 
tățire a

toți 
continua îmbună- 

calității produselor.

La Săvinești
îngrășămîntele Rozno-Dacă 

vului înseamnă mai multe ce
reale, mai multe produse a- 
groalimentare, firele și fibre
le Săvineștilor înseamnă îm
brăcăminte mai frumoasă, mai 
bună și mai ieftină. Deși deo
sebite ca profil de producție, 
ambele întreprinderi au un 
factor comun ; ele sînt o măr
turie vie că dezvoltarea indus
triei chimice, necontenitul ei 
progres tehnic spre realizarea 
de noi produse contribuie la 
sporirea cantităților de bunuri 
de larg consum destinate 
populației.

Marca uzinei de la Săvinești 
a devenit bine cunoscută da
torită produselor fabricate din 
relonul realizat aci, produse 
apreciate de cumpărători. în 
scurtă vreme Săvineștiul va fi 
larg cunoscut și pentru noul 
său produs : melana, înlocui
toare a lînii. Noua fabrică a 
uzinei din Săvinești va produ
ce anual 5 000 tone fibre sin
tetice — melană. Ce înseam
nă această cifră, ne dăm mai 
bine seama dacă socotim că 
ea echivalează cu cantitățile 
de lînă pe care le dau anual 
cîteva milioane de oi.

Melana își va găsi întrebuin
țare la stofe de paltoane și 
costume, la covoare și blănuri 
artificiale, la tricotaje, stofe 
de mobilă și numeroase alte 
produse. Stofele și tricotajele 
din melană sînt ușoare, se 
spală lesne, sînt neșifonabile, 
călduroase.

Sînt vizitate instalațiile mo
derne cu un înalt nivel de au-

tomatizare ale noii fabrici. Di
rectorul uzinei, ing. Gh. Ca- 
ranfil, prezintă procesul de ob
ținere a fibrelor.

Prin valorificarea materiilor 
prime de la fabrica de melană, 
pe lîngă fibrele puse la dispo
ziția industriei textile, rezultă 
și importante cantități de în
grășăminte cu azot sub formă 
de sulfat de amoniu, care se 
livrează agriculturii.

Tehnologia fabricii a fost 
livrată de firma „H. Zimmer" 
din R.F. Germană. Instalația 
de oxigen a fost livrată de 
Uniunea Sovietică. Uzinele 
constructoare de mașini din 
țara noastră au contribuit, de 
asemenea, cu importante can
tități de utilaje și materiale la 
dotarea fabricii.

Un pitic lîngă un uriaș — 
așa apare acum în comparație 
cu noua fabrică, instalația pi
lot construită cu cîțiva ani în 
urmă pentru fabricarea fibre
lor de tip melană. Instalația 
pilot a jucat însă un. rol de 
mare însemnătate, acela 'de 
școală, ajutînd pe muncitori și 
tehnicieni să dobîndească cu
noștințe necesare pentru fabri
carea noului produs, Vizitînd 
instalația pilot, oaspeții au a- 
preciat pozitiv preocuparea di
recției uzinei și a comitetului 
de partid pentru pregătirea 
cadrelor care vor conduce in
stalațiile moderne ale noii fa
brici. Producția instalației pi
lot — de circa 300 tone anual 
— a ajutat, de asemenea, în
treprinderilor industriei ușoare 
să se familiarizeze cu prelu
crarea noii fibre sintetice.

între cele două uzine 
înalță termocentrala care 
furnizează abur și energie
lectrică. Cazanele ei sînt con
struite de uzina „Vulcan"- 
București, iar turbinele de U- 
zinele constructoare de mașini 
Reșița.

Oaspeții s-au oprit, de ase
menea, la secția textilă a fa
bricii de relon. Aci, unde se 
încheie procesul de producție 
a primei fabrici a uzinei — a- 
ceea de relon, cu o capacitate 
de 2 000 tone anual — se află 
și o interesantă expoziție. Țe
sături subțiri ca maramele de 
borangic se învecinează cu 
blănurile artificiale, lenjeria 
fină, cu păturile, ciorapii din 
firele supraelastice, cu piesele 
dure pentru diferite mașini — 
înfățișînd multiplele utilizări 
ale relonului. Produsele expo
ziției dovedesc că relonul și-a 
cîștigat un loc de cinste prin-

în sectoarele Uzinelor „In
dependența” din Sibiu se des
fășoară o însuflețită întrecere 
pentru sporirea indicilor de 
folosire intensivă a mașinilor 
și utilajelor. Datorită ridicării 
calificării muncitorilor prin 
cursuri de specializare, pre
luării mașinilor și agregatelor 
între schimburi în timpul 
funcționării lor și altor mă
suri, indicii de utilizare a a- 
gregatelor au crescut de la în
ceputul anului și pînă acum 
cu 13 la sută.

Această acțiune se desfă
șoară cu rezultate bune și la 
uzinele „Tractorul”, „Steagul 
Roșu”, „Rulmentul” „Hidro
mecanica”, „Electroprecizia” 
și alte întreprinderi construc
toare de mașini. îmbunătăți
rea cu 10—15 la sută a indici
lor de folosire intensivă a ma
șinilor a permis constructori
lor de mașini din regiunea 
Brașov să realizeze în acest 
an, cu aceleași utilaje, o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste 64 milioane lei-

(Agerpres)

Elevii Școlii medij nr. 3 din Pitești sînt pasio
nați meteorologi. Jată-i efectuînd observații 
asupra umidității atmosferei la higrometrul 

stațiunii meteorologice din școală.
Foto : O. PLECAM

mărcii poștale 
romînești11

Noi filme 
documentare

se 
le 
e-

ION MĂRGINEANU 
SORIN STRUJAN

(Continuare i>n vag a Ilî-a)

La 15 noiembrie se sărbă
torește, ca în fiecare an, 
„Ziua mărcii poștale ro- 

minești".
Cu fiecare an crește presti

giul filatelici romînești. Apar 
emisiuni poștale tot mai inte
resante. Expozanți romîni 
participă în număr tot mai 
mare la expoziții filatelice in
ternaționale și obțin numeroa
se distincții. La expoziția „Me- 
lusina" — cu prilejul sărbăto
ririi mileniului orașului 
Luxemburg, din 12 exponate 
prezentate de țara noastră, un 
număr de 11 au obținut meda
lii și diplome. De asemenea, 
filateliștii romîni au obținut 
numeroase distincții la expo
ziții filatelice ca „Socphilex" 
de la Budapesta, „Istanbul 63“ 
cu prilejul centenarului mărci
lor poștale turcești, la expozi
ția cu teme de la Wroclaw din 
R. P. Polonă. In cursul acestui 
an, filateliștii romîni vor 
participa la expozițiile „Geo
fizica" din R. D. Germană și 
„Scolatex" din Monaco. în a- 
cest an, filateliștii romîni s-au 
clasat pe locul 5 în cadrul 
concursului din Italia.

în 1963 au fost organizate 
mai multe expoziții filatelice 
romînești în străinătate. Prin
tre acestea amintim trei expo
ziții în Australia, o expoziție 
la Conakry, una la Rio de 
Janeiro, în Finlanda etc.

Cu prilejul „Zilei mărcii 
poștale romînești" vor avea 
loc numeroase manifestări în 
întreaga țară. Va apare o emi
siune de mărci poștale și trei 
plicuri cu ștampilă specială, la 
poșta centrală va fi inaugurată 
o expoziție a filateliștilor 
bucureșteni iar în toate filiale
le vor fi organizate expoziții, 
conferințe, vizionări de filme 
filatelice etc.

Studioul cinematogra
fic „Alexandru Sahia" a 
realizat în luna octom
brie noi filme documen
tare, de știință popu
larizată și jurnale cine
matografice. Vor putea 
fi vizionate scurt metra
jul „Atențiune... copii" 
(scenarist și regizor Eu
gen Popită), o satiră la 
adresa părinților care 
nu-și controlează atitu
dinile în fața capiilor i 
filmele de știință popu
larizată „Păianjeni în 
fata obiectivului" (sce
nariul Ion F. Fuhn. W. 
Ott, regia W. Ott), pre
zentând aspecte intere
sante din viata păianje
nilor care trăiesc în re
zervația Hagieni — Do- 
brogea și „Utilizarea în
grășămintelor chimice în 
agricultură", film reali
zat la cererea Consiliu-

tii“

lui Superior al Agricul
turii.

Primul jurnal cinema
tografic „Noutăți în a- 
gricultură“, prezintă as
pecte din gospodării a- 
gricoie de stat și colec
tive. fruntașe in obține
rea unor recolte bogato 
de porumb. însilozări, 
creșterea și îngrășarea 
taurinelor, dezvoltarea 
construcțiilor zootehnice, 
etc. Al doilea, .Sportul 
in imagini" conține ima
gini privind educația fi
zică în școli. Concursul 
pentru insigna de poli
sportiv, excursii ciclo
turistice, antrenamente
le lotului de volei, 
pregătiri ale lotului de 
popice, finala campiona
tului de box, meciul de 
fotbal Turcia — R.F.G., 
campionatul mondial de 
schi pe apă din Franța
».O-

Consfătuire privind combaterea 
zgomotelor și vibrațiilor

în aula Academiei R. P. Romîne a început 
joi a Il-a Consfătuire privind combaterea 
zgomotelor și vibrațiilor. După cuvîntul de 
deschidere rostit de acad. Eugen Bădărău, 
președintele Comisiei de acustică a Academiei 
R.P. Romîne, a început prezentarea referate
lor și comunicărilor de specialitate.

Academicieni, profesori universitari, ingi
neri, tehnicieni, medici, arhitecți și alți oameni 
de specialitate din institute de cercetări știin
țifice și de proiectare, uzine, fabrici, șantiere 
de construcții dezbat problemele cercetărilor 
privind combaterea zgomotului și trepidațiilor 
în mediul industrial, în stradă, în cartierele 
de locuințe, în orașe, în diferite mijloace de 
transport.

Cu prilejul consfătuirii, la Institutul de 
igienă și protecția muncii din str. dr. Leonte 
nr. 1—3 a fost organizată o expoziție de apa- 
rataje moderne construite în țară și peste ho
tare pentru măsurarea zgomotului și vibra
țiilor.

(Agerpres)

IEFTINE,
DURABILE,
LA TIMP!

co- 
ra- 
au 
a-

olectiviștfi din 
muna Padina, 
ionul Buzău, 
ridicat anul
cesta patru con
strucții zootehni
ce : două grajduri 

și două adăposturi pentru to
cători 
Ca și 
lipsit, 
unele __
din Padina au procedat însă 
gospodărește. Ei au folosit 
pe scară largă materiale din 
resurse locale. De exemplu, la 
marginea satului erau pilcuri 
de salcîmi. Aceștia au fost de
frișați și din lemnele rezul
tate s-au confecționat 80 de 
metri cubi de stîlpi, căpriori, 
bîme. A fost o acțiune la care 
organizația U.T.M. a mobili
zat un mare număr de tineri. 
De asemenea, tinerii — prin
tre care Traian Răducanu. 
Ivan Tudorache, Constantin 
Drăghici și alții — au trans
portat bușteni din pădurile 
Siriului. Aduși la gaterul co
lectivei buștenii au fost trans
formați în scînduri, economi- 
sindu-se o sumă importantă 
de bani.

Un sprijin prețios au dat ti
nerele 
tul cu 
Mihai 
Hogea
zile de cîmp au ajutat și ei, 
în „ferestrele” dintre campa
niile agricole, echipa de con
strucții, la urgentarea lucrări
lor.

Tot așa de bine s-a lucrat 
și la gospodăriile colective din 
Pogoanele, Smeieni, Cîndești 
și în multe alte locuri. Pentru 
anul 1963, gospodăriile colec
tive din raionul Buzău si-au 
prevăzut să ridice numeroase 
adăposturi diferite pentru ani
male. proprietate obștească. 
La multe gospodării, încă din 
primăvară s-a văzut o preocu
pare permanentă pentru ridi
carea din timp a construcții
lor planificate. Acest lucru îl 
reflectă de altfel și realizările 
de oină acum ale celor 43 de 
gospodării colective. Pe între
gul raion din cele 196 de o- 
biective planificate au fost 
terminate si date în folosință 
170. 
cele 
sînt 
nea
20 din cele 22 adăposturi pen
tru păsări sînt și ele termi
nate.

Totuși 
. colective 
din timn 
dicării construcțiilor 
nice. Sîntem la jumătatea lu
nii noiembrie. Zilele iernii 
sînt aproape și, la gospodări
ile colective Berea. Bentu, 
Gherăseni, Săpoca, Cilibia, Su- 
diti. Cărpiniștea. 7 grajduri 
stau de multă vreme la... aco
periș. La G.A.C. Blăiani, se tot 
lucrează, de astă vară la o 
maternitate. Și de abia s.a a- 
iuns cu ea la zidărie. Colecti
viștii din comuna Udați au 
turnat abia fundația îngrășă- 
toriei pentru porci. La Nișcov 
se lucrează destul de încet la

I

și prepararea furajelor., 
în alte părți și aici au 
la începutul anului, 
materiale. Colectiviștii

colectiviste la bulfiări- 
pămînt al grajdurilor. 
Băltăteanu, Constantin 
și alți tineri din brigă-

Bilantul e bun. 39 din 
45 de grajduri planificate 
demult gata. De aseme- 
15 din cele 16 saivane și

mai sînt gospodării 
care n-au acordat 

suficientă atenție ri- 
zooteh-

într-una din secțiile Combinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice Onești La Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești
(Fotografii: I, HANANEL, GH. VINȚ1LĂ și A. PASAT)
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C. SLAVIC

(Continuare în vag. a IV-a}

Peste un milion și jumătate 
de cârti citite

i SUCEAVA (de la corespon-
■ dentul nostru).

Bibliotecile comunale și raio- 
i nale din regiunea Suceava or- 
i ganizează cu regularitate acți- 
i uni de masă cu cartea : seri li- 
I terare, de poezii, concursuri 

„Cine știe, răspunde", recenzii, 
consfătuiri cu cititorii etc. Ast
fel de activități au contribuit la 

I popularizarea cărții, la atrage
rea unui număr mare de cititori.

In cele trei trimestre ale anu
lui, la bibliotecile din regiunea 
Suceava s-au înregistrat 226 392 
cititori, cu aproape 8 000 mai 
multi față de aceeași perioada 
a anului trecut Au fost citite 
în acest timp 1 516 522 cărți. 
Cele mai frumoase rezultate 
le-au obținut bibliotecile co
munale din raioanele Rădăuți 
și Săveni.

Simpozion

„Știința și actualitatea"
în sala mică a Palatului R.P 

Romîne a avut loc joi un sim 
pozion cu tema „Știința și ac 
tualitatea", organizat de Con 
siliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice.

Au vorbit acad Grigore Moi 
sil despre „Lingvistică și mate
matică", prof. univ. Florin

Ciorăscu, membru corespondent 
al Academiei R.P Romîne, des
pre „Realizări în domeniul ener
giei nucleare în țara noastră", 
iar dr. Dardu Nicolaescu Plopșor 
despre „Contribuția științei ro
mînești în problema antropoge. 
nezei".

(AgerpresJ



stăzi se va aa 
startul într-o nouă 
ediție a popularei 
lompetiții — Spar- 
tachiada de iarnă 
a tineretului. Să
lile de sport, clu

burile și căminele culturale, ca 
și celelalte baze sportive vor 
cunoaște din nou atmosfera 
pasionantelor concursuri de 
masă. In jurul meselor de șah 
și tenis, în sălile de gimnasti
că, pe saltelele pentru con
cursurile de trîntă sau pe pis
tele de alergări se vor întîlni 
sute și mii de tineri, care își 
vor disputa întîietatea în cele 
mai atractive ramuri sportive. 
In întreaga țară s-au desfășu
rat pregătiri intense pentru 
prima zi a întrecerilor Spar
tachiadei.

Asociațiile sportive, organi
zațiile U.T.M., din orașul Baia 
Mare ca și din celelalte loca
lități ale regiunii Maramureș, 
au început pregătirile în ve
derea acestei tradiționale com
petiții de cîteva săptămîni. O 
deosebită atenție a fost acor
dată acțiunii de popularizare a 
regulamentului. Consiliile a- 
sociațiilor sportive s-au ocu
pat, din timp, de asigurarea 
bazei material-sportive.

Astăzi, start 
In prima etapă

a Spartachiadei de iarnă
misii pentru fiecare ramură 
sportivă, care cuprind acti
viști, antrenori și instructori 
sportivi. La rîndul lor, comi
siile au stabilit programul în
trecerilor, pe zile și ore. A- 
cest program este bine cunos
cut acum în rîndurile tinerilor 
concurenți.

Asociația va organiza cen
tre de instruire la ramurile 
sportive prevăzute în regula
mentul competiției. Printre a- 
cestea se numără centre de

bazeihandbal din incinta 
sportive „Voința" se vor ame
naja două patinoare, pe 
tinerii 
să-și petreacă timpul liber 
mod plăcut, atît ziua cît 
noaptea. Recent, instalația 
lectrică și cele 4 reflectoare 
fost revizuite. Astfel, aici 
vor desfășura întreceri de pa
tinaj în nocturnă, la lumina 
reflectoarelor. Zilele trecute, 
tinerii au început antrena
mentele și au participat

care 
concurenți vor putea 

în 
și 
e- 
au 
se

la

Gata pentru start...

Pregătiri intense 
în asociațiile sportive 

din Baia Mare

echipamentul sportiv 
și s-a stabilit progra- 
desfășurare a întrece-

La Studioul
experimental

BAIA MARE (de la coresponden
tul nostru).

La clubul asociației sportive 
„Voința" se desfășoară, mai în 
fiecare după amiază, o activi
tate prodigioasă. Numeroși ti
neri muncitori și tehnicieni, 
care lucrează la cooperativele 
meșteșugărești și la alte în
treprinderi și fabrici din loca
litate, participă aici la diferite 
concursuri sportive organizate 
pe plan local.

Instructorul sportiv Cornel 
Iura ne-a prezentat planul de 
măsuri privind desfășurarea 
Spartachiadei de iarnă, întoc
mit de consiliul asociației 
sportive în< colaborare cu 
mitetul U.T.M. Astfel, am 
flat că au fost constituite

șah, tenis de masă, lupte, pa
tinaj, schi etc. Cu privire la 
activitatea acestor centre de 
inițiere s-au luat, de pe acum, 
o serie de măsuri eficiente. 
S-au procurat jocuri de șah, 
mingi și palete de tenis de 
masă ; echipamentul sportiv a 
fost revizuit și reparat. In 
magazia cu materiale sportive 
se află pregătite pentru con
cursuri 50 perechi de patine și 
40 perechi de schiuri.

In urmă cu vreo două săptă
mâni, au început lucrările 
pentru reamenajarea sălii de 
sport, unde vor avea loc în
trecerile de șah și tenis de 
masă. Pe terenurile de volei și

cîteva concursuri amicale 
șah, tenis de masă și tir.

de

Antrenori și sportivi 
fruntași in ajutorul 

începătorilor
Măsuri corespunzătoare pen

tru buna desfășurare a con
cursurilor Spartachiadei de

iarnă s-au luat și la asociația 
sportivă „Minerul". Aici, însă, 
pregătirile în vederea acestei 
competiții au început doar de 
cîteva zile. Totuși — după 
cum ne-a asigurat tovarășul 
Gheorghe Sofronovici, secre
tarul asociației sportive — în
trecerile din prima etapă vor 
începe la timp în primele iile 
ale etapei I și se vor desfă
șura în condiții bune. Există 
deja procurat întreg materia
lul Si 
necesar 
mul de 
rilor.

Pentru popularizarea com
petiției s-au confecționat mai 
multe afișe. Dc asemenea, 
s-au luat măsuri de populari
zare a regulamentului pe fie
care grupă sportivă. In maga
zia de sport sînt pregătite de 
pe acum schiurile, patinele și 
alte materiale necesare con
cursurilor care se vor desfă
șura în sezonul de iarnă.

Cu un deosebit interes sint 
așteptate întrecerile acestei 
tradiționale competiții și la a- 
sociațiile sportive „Construc
torul" și „Metalurgistul" — 
Uzinele 1 Mai din localitate. 
Sălile de club ale acestor aso
ciații sportive au fost dota
te cu jocuri de șah și tenis 
de masă. De asemenea, au fost 
procurate saltele pentru între
cerile de trîntă și s-au confec
ționat haltere.

Cu prilejul întrecerilor din 
cadrul Spartachiadei de iarnă, 
la asociațiile sportive amintite 
se vor organiza centre de ini
țiere pentru tineret și zile spe
ciale pentru concursurile de 
trîntă și haltere, sub îndru
marea unor antrenori și spor
tivi fruntași.

S. SPIREA

Teatrul de stat din Baia Mare, 
are în rîndul iubitorilor săi citeva 
zeci de mii de prieteni. Pentru ca 
tiecare actor tlnăr și virstnic să se 
perfecționeze, să-și ridice continuu 
măiestria artistică, a lost Înființat 
Studioul experimental al artistului 
băimărean. In cadrul său activita
tea se desfășoară pe mai multe 
secfii : dramă și comedie, secția de 
păpuși, ansamblul de clntece și 
dansuri etc. In secția dramă și co
medie se vor discuta probleme re
feritoare la ,,Arta interpretativă 
a actorului", „Actorul — un crea
tor multilateral" etc. Pentru secția 
la care iau parte membrii ansam
blului de clntece și dansuri s-au 
pregătit lecții despre bazele mișcă
rii scenice, expresivitatea In arta 
interpretativă muzicală, balet cla
sic și de caracter și altele.

In prima parte a anului viilor 
pentru membrii ansamblului se pre
gătește conferința „Tema iunda- 
mentală a folclorului rominesc In 
creafia muzical-coregraiică", iar 
pentru cei ai Teatrului de păpuși 
„începuturile teatrului de păpuși 
in Rominia". De asemenea, tot in 
prima parte a anului viitor con
ducerea teatrului va organiza în 
cadrul studioului prezentarea unor 
conferințe, dintre care „Începutu
rile teatrului rominesc", „Drama
turgia originală" și „Teatrul între 
cele două războaie mondiale". Ele 
vor ii pregătite de oameni de spe
cialitate din cadrul teatrului și din 
tară. In prezent membrii secției de 
dramă și comedie pregătesc piesa 
„O repetiție moldovenească" de 
Costache Caragiale. I

dintre reprezentativele 
București și Buda-

orașului București” 
programează sîm-

Prin munca patriotică

• Joi diminea
ță a părăsit Ca
pitala plecînd la 
Budapesta repre
zentativa de tenis 
de masă a țării
noastre care va 
participa ince- 
pind de vineri la tradiționalele 
campionate internaționale ale R. P. 
Ungare. Echipa este alcătuită din 
Maria Alexandru, Ella Constanti- 
nescu, Radu Negulescu. Dorin 
Giurgiucă și Adalbert Rethi. An
trenorul echipei este F. Paneth. 
Campionatele internaționale de Ia 
Budapesta vor lua slirșit duminică 
seara. Competiția se va desfășura 
în Palatul Sporturilor cu participa
rea unor jucători și Jucătoare din 
14 țări europene.

pută meciul internațional mas
culin 
orașelor 
pesta.

„Cupa
(feminin)
bată meciurile : București (ti- 
neretl-Budapesta și București 
A-Belgrad. Jocurile încep la 
ora 18.

(Agerpres)

cțiunea de colec
tare a fierului 
vechi cunoaște o 
tot mai mare am
ploare în întreaga 
țară. In aceste 
zile organizațiile 

U.T.M expediază către oțelării 
sute și sute de tone fier vechi. 
Tinerii știu că această acțiune 
patriotică, la care ei participă, 
reprezintă un sprijin real adus 
oțelarilor din marile centre si
derurgice ale țării.

In regiunea Ploiești, de 
pildă, tinerii și-au organizat 
acțiunea de colectare a fieru
lui vechi sub forma unor rai
duri. Ei au colectat metale 
vechi din incinta întreprinde
rilor, de pe șantiere, din curți
le oamenilor, de pe străzi. Un 
succes deosebit a obținut Co
mitetul orășenesc U.T.M. Plo
iești care a trimis Hunedoarei 
peste 12 garnituri de tren 
marșrut cu aproape 11000 
tone fier vechi. Ultima garni
tură de acest fel cu peste 600 
tone fier vechi a fost trimisă 
la sfîrșitul săptămînii trecute. 
Trebuie menționat faptul că

angajamentul tinerilor ploieș- 
teni era de a colecta pînă la 
sfîrșitul anului 10 000 tone 
fier vechi. In ordinea succesu
lui un loc de frunte îl ocupă 
de asemenea Comitetul orășe
nesc U.T.M. Tîrgoviște care în 
acest interval a trimis oțelării
lor peste 4940 tone fier vechi. 
Cantitatea de fier colectată și 
expediată de tinerii din regiu
nea Ploiești de la începutul

cu peste 800 de tone, cei din 
Cîmpina vor colecta 600 de 
tone, cei din Tîrgoviște 500 de 
tone etc.

Rezultate bune au obținut și 
tinerii din regiunea Galați. In 
10 luni din acest an pe întrea
ga regiune Galați tinerii, mobi
lizați de organizațiile U.T.M., 
au colectat și predat oțelăriilor 
patriei o cantitate de aproape 
4500 tone fier vechi din sar-

Duminică 
programa- 

meciurile 
cadrul ce- 
de-a 10-a

sînt 
te 
din 
lei
etape a cam
pionatului cat. 

A de fotbal. In Capitală pe 
stadionul Republicii se vor 
desfășura în cuplaj întîlnirile: 
Rapid-Siderurgistul (ora 12,30) 
și ProgreSul-Steagul Roșu 
Brașov (ora 14,15).

Iată 
Petrolul 
tești; 
București; Știința Timișoara- 
C.S.M.S. Iași; Farul Constan- 
ta-Crișul Oradea ; Știința 
Cluj-Steaua.

întîlnirile din țară : 
Ploiești-Dinamo Pi- 

U. T. Arad-Dinamo

★

• Astăzi în sala sporturilor 
de ia Floreasca se dispută pri
mele meciuri din cadrul „Cu
pei orașelor București” la 
handbal feminin. După festi
vitatea de deschidere care va 
avea loc la ora 17,15 se vor 
desfășura întîlnirile: Bucu
rești A-București (tineret) și 
Budapesta-Belgrad. In conti
nuare de la ora 19,30 se va dis.

Sadoveanu 
carte de că- 
unui studiu 
Rabelais îi

u doi ani în urmă, 
auzeam frecvent 
între elevi aseme
nea discuții:

— Ai citit car
tea aceasta?

— Nu 1
— Citește-o, are să-ți placă. 

Mie mi-a plăcut foarte mult...
Elevul căruia i se recoman

da cartea, o citea. Peste cîtva 
timp, făcea întîmplător cunoș
tință cu o altă carte, recoman
dată cu căldură de un alt co
leg.

Această circulație întimplă- 
toare a cărților devenise o 
practică. Faptul ne-a pus pe 
gînduri, nu pentru că elevii ar 
fi citit Cărți dăunătoare, ci 
pentru că, mai toți începuseră 
să citească întîmplător, haotic, 
fără un plan: una din marile 
povestiri ale lui 
era urmată de o 
lătorii în Asia, 
biografic despre
urma un volum de poezie con
temporană.

Or, procesul lecturii bele
tristice trebuie să urmeze o ri
guroasă cale logică, științifică.

Iată de ce noi, profesorii, a- 
vem datoria să-i ajutăm ne e- 
levi în ordonarea lecturii su
plimentare.

De aproape doi ani, profe
sorii din școala noastră, avînd 
permanent, și în această di
recție, sprijinul organizației 
U.T.M., se preocupă în mod 
deosebit de îndrumarea aces
tei laturi a lecturii elevilor. 
Am pornit această activitate, 
cu gindui de a îndruma in
tr-un asemenea mod lectura 
lor, incit pînă la absolvirea 
școlii fiecare dintre ei să-și 
formeze un orizont bogat al

Electricieni din brigada radio lucrează la montarea antenei la 
cargoul de 4 500 Ione „Brașov” care în curînd va străbate 

mările.
Folo i AGERPRES

a tineretului
zat pînă în prezent nu ne mul
țumește însă. Avem posibili
tatea' ca pînă la sfîrșitul anu
lui să mai colectăm încă 400— 
500 tone fier vechi și acest lu
cru reprezintă pentru noi un 
angajament pe care ne stră
duim să-l respectăm.

Printre raioanele fruntașe 
din regiunea Galați în acțiu
nea patriotică de colectare a 
fierului vechi se află Brăila și

Fier vechi-oțelăriilor
anului și pînă acum se cifrea
ză la aproape 40 000 tone din 
50 000 de tone angajament 
anual.

Acțiunea aceasta continuă. 
Mii de tineri vizitează stradă 
cu stradă, fiecare casă, strîn- 
gînd fierul vechi. In întreprin
deri și pe șantiere se organi
zează zile ale colectării fieru
lui vechi. Tinerii din orașul 
Ploiești pregătesc acum o 
nouă garnitură de fier vechi

Aspecte de la recentul spectacol al ansamblului „Perinija" din Capitală.
Foto t AGERPRES

culturii literare, cunoscînd o- 
■p erele celor mai de seamă 
scriitori romîni și străini.

Profesorii, de limba romînă 
au discutat și au stabilit con
cret, pentru fiecare clasă, ce 
trebuie recomandat elevilor să 
citească din creația clasicilor, 
ținînd seama de vîrsta lor, de 
cunoștințele pe care și le în
sușesc la limba și literatura 
romînă. In orele de literatură 
și în cele de dirigenție, la în
ceputul fiecărui trimestru, dis
cutăm cu elevii despre cărțile 
Pe care le recomandăm să le 
citească în decursul viitoarelor 
trei luni. Am colaborat tot 
timpul în această acțiune cu 
organizațiile U.T.M. din fieca
re clasă. Prin organizarea per-

Anii
manentă a unor discuții des
pre cărțile citite, prin publi
carea periodică la gazetele de 
perete ale claselor a unor 
scurte note de lector, organi
zațiile U.T.M. ale claselor ți
neau trează atenția elevilor a- 
supra recomandărilor făcute.

Paralel cu aceasta, ne-am 
preocupat să-i îndrumăm pe 
elevi să fie la curent cu nou
tățile din domaniul literaturii 
contemporane. Citeva inițiati
ve ale organizației U.T.M. au 
venit în sprijinul nostru. Ast
fel, la fiecare etaj al școlii au 
fost afișate panouri la care 
apar scurte prezentări ale nou
tăților literare. In bibliotecă 
au fost aranjate vitrine cu ul
timele noutăți literare. Alături

Decada cărțiitehnicoștiințifice
EREDITATEA — 
TOT MAI BINE 

CUNOSCUTA

de aceste acțiuni, profesorii, cu 
sprijinul organizațiilor U.T.M., 
au luat o serie de măsuri în 
vederea organizării unor ac
țiuni colective — recenzii, seri 
literare — pentru populariza
rea cărților, pentru dezbate
rea conținutului acestor cărți, 
îmi amintesc de prima seară 
literară, organizată pe la în
ceputul anului școlar trecut. 
Elevii urmăreau cu atenție re
cenzia prezentată de unul din
tre colegii tor din clasa a XI-a. 
S-au pus apoi întrebări și a 
urmat o seară literară, intere- 
sămtă și instructivă, care nu a 
durat mult. Mulți au plecat cu 
regretul că se sfirșise prea re
pede. La următoarea seară li
terară, numărul participanți-

cursului, care, apoi, au fost 
împărțite pe clase.

En cadrul acestui plan de 
activități culturale menite să 
contribuie la îndrumarea lec
turii elevilor, organizația 
U.T.M. a inițiat și o serie de 
pasionante concursuri-ghici- 
toare din cărțile cuprinse în 
bibliografia concursului „Iu
biți cartea", care au atras nm 
mare număr de elevi.

Munca de popularizare a 
cărții nu s-a oprit aici. Elevii 
doreau să-i cunoască pe scrii
tori, să afle amănunte despre 
metodele de documentare, de 
creație, să cunoască proiecte
le lor literare. Răspunzînd a- 
cestei dorinți, în școală s-a or
ganizat o întîllnire cu cîțiva

lecturilor...
lor, spre bucuria noastră, cres
cuse. Organizațiile U.T.M. de 
ani au inclus în planurile lor 
tot mai multe acțiuni de acest 
fel, iar numărul elevilor care 
le frecventau era tot mai mare. 
Pe multi dintre ei, organizația 
U.T.M. i-a atras la concursul 
„Iubiți cartea". Aceștia, la 
rîndul lor, i-au atras pe alții. 
Așa se. face că, in acest am șco
lar, peste 300 de elevi din 
școala noastră s-au înscris la 
acest concurs.

Ca să-i ajutăm, cu sprijinul 
organizației U.T.M., am ame
najat în bibliotecă o vitrină cu 
cărțile recomandate pentru 
concurs. De asemenea, am ini
țiat multiplicarea bibliogra
fiilor și regulamentului can-

din 
si au răspuns la 
întrebări ale ele-

scriitori. Aceștia au citit 
lucrările lor 
numeroasele 
vilor.

In planul 
turale care 
în acest an, în colaborare cu 
organizația U.T.M., au mai 
fost înscrise si alte întilmiri cu 
scriitori și critici literari, pre
cum și o serie de simpozioane 
în care elevii să-și împărtă
șească experiența lor în orga
nizarea timpului de lectură, 
metodele de lectură, modul in 
care au înțeles una sau alta 
dintre operele literare.

O atenție deosebită am acor
dat-o alcătuirii de către fieca
re elev a unei biblioteci perso
nale. Mulți elevi ne cereau

de activități cul- 
vor fi organizate

cina anuală de 5000 tone. In 
această perioadă au fost tri
mise din orașele Galați și Bră
ila cu destinația Hunedoara și 
Reșița 6 trenuri marșrut. Iată 
ce spune tovarășul Costică 
Stoica, prim secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Ga
lați în legătură cu acțiunile 
patriotice pentru colectarea 
fierului vechi.

— De la începutul anului și 
pînă în prezent tinerii din ora
șul nostru au colectat cantita
tea de 2 000 tone fier vechi, 
atît cît prevedea și angaja
mentul nostru pe întregul an. 
Organizații U.T.M. ca cele 
de la Uzina de tablă subțire, 
care au predat pînă în prezent 
884 tone fier vechi, sau de la 
Uzina mecanică cate au colec
tat și trimis oțelăriilor canti
tatea de 667 tone, sînt printre 
organizațiile fruntașe din ora
șul nostru. Ceea ce am organi-

Făurei. In raionul Brăila de 
pildă, angajamentul anual de 
colectare și predare a fierului 
vechi a fost îndeplinit încă cu 
mult timp în urmă. Față de 
cele 1600 tone metale 
prevăzute a fi 
acest an, tinerii 
pînă în prezent 
1717 tone. La 
adaugă și cantitatea de 4 300 
tone colectată de tineri și pre
dată oțelăriilor proprii de 
la Uzina „Progresul”. Organi
zații U.T.M. cum sînt cele de 
la Șantierul Naval „1 Mai" 
care au colectat și predat pînă 
în prezent cantitatea de 609 
tone, de la I.S.C.M. sau Uzina 
„Progresul" s-au situat în 
fruntea acțiunii patriotice de 
strîngere a fierului vechi. Tre
buie spus însă că mai sînt și 
organizații U.T.M. care n-au 
dat suficientă atenție organi-

vechi 
colectate în 

au expediat 
cantitatea de 

aceasta se

zării acestei acțiuni. De pildă; 
organizațiile U.T.M. de la 
C.C.H. care au predat pînă în 
prezent doar 2 tone din 25 cît 
prevedea angajamentul, orga
nizația U.T.M. de la „Arta 
Lemnului" etc. care deși au 
posibilități, nu s-au străduit să 
organizeze temeinic acțiunile 
de colectare pentru îndeplini
rea angajamentelor luate.

In raionul Făurei tinerii 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M. au colectat pînă în pre
zent cantitatea de 100 tone 
metale vechi cît prevedea an
gajamentul pe acest an. Orga
nizații U.T.M. ca cele din 
comunele Mircea Vodă, Bordei 
Verde sau de la S.M.T. Făurei; 
nu s-au mulțumit numai cu 
fierul vechi colectat la gospo
dăriile colective ci au mers 
prin curțile colectiviștilor, au 
adunat fierul vechi și l-au de
pus într-un loc dinainte sta
bilit. Asemenea acțiuni sînt 
acum organizate și în nume
roase comune din raioanele 
Focșani (în acest raion s-a or
ganizat și o săptămînă a colec
tării fierului vechi), Bujoru 
etc.

Continuînd cu însuflețire 
aceste acțiuni de muncă patri
otică tinerii din regiunea Ga
lați s-au angajat ca pînă la 
sfîrșitul anului să mai trimită 
încă două trenuri marșrut a 
cîte 400—500 tone fier vechi, 
ceea ce înseamnă că angaja
mentul anual_va fi depășit.

ryecent, în colecția „Natura ță
ri ră taine" a Consiliului pen- 
xV tru răspindirea cunoștințe

lor cultural-știmțifice a apărut o 
lucrare a cărei temă prezintă o 
deosebită însemnătate : „Eredita
tea" de P. Raicu.

Însușirea generală a materiei vii, 
ereditatea, este înfățișată printr-o 
succintă prezentare istorică, cuprin- 
zmd descrierea evoluției concepții
lor create de-a lungul secolelor 
pentru a o explica. Totodată, sint 
scoase în evidență progresele obți
nute în transformarea dirijată a 
eredității, în conformitate cu ne
voile oamenilor, care au permis 
crearea a numeroase soiuri de 
plante, rase de animale și forme 
de microorganisme, tot mai perfec
ționate.

Sînt descrise pricipalele etape, 
în cunoașterea eredității, momente
le cele mai însemnate (de la pri
mele observații ale autorilor antici 
și pînă la rezultatele experiențe
lor moderne de modificare a ere
dității cu ajutorul radiațiilor prin 
acțiunea unor substanțe chimice, 
sau prin injectarea ' de acid dezoxi- 
ribonucleic — A.D.N. —). Sînt 
prezentați marii selecționatori de la 
sfîrșitul secolului al XVllI-lea și 
începutul secolului al XlX-lea. Su
mar și uneori pe un ton de lecție 
se fac considerații asupra esenței 
teoriilor lui Lamarck și Darwin și 
tezelor neodarwiniștilor (Weiss
man, de Vries, Mendel, Th. Mor
gan etc.). Concepția materialistă 
asupra eredității organismelor ela
borată de K.A. Timireazev și crea
ția remarcabilă a lui I. V. Miciu- 
rin sînt larg prezentate.

Parcurgînd paginile' cărții, citi
torul se familiarizează cu noțiuni 
ca variabilitatea, conservatismul 
ereditar, adaptabilitatea, hibrida
rea, mutațiile eredității, poliploidia 
— esențiale pentru înțelegerea 
problemei.

Din păcate, o serie de capitole 
se citesc cu efort, deoarece sint 
scrise uscat, pe un ton enumera- 
tiv, iar probleme legate de eredi
tatea umană sînt pe nedrept negli
jate. De asemenea, în măsură in
suficientă sînt conturate concluzii
le ce rezultă, pentru înțelegerea 
eredității și istoria geneticii, din 
unele cuceriri moderne ale biolo
giei (poliploidia, rolul macromole- 
culei de A.D.N., radiobiologia). 
Ilustrația lucrării este insuficient 
de sugestivă. Unele capitole se re
simt de proporționarea relativă a 
volumului de pagini acordat diferi- 
ților biologi.

Alegîndu-și o temă dificilă, in 
care problemele nerezolvate încă și 
controversate mai sint încă destul 
dc numeroase, autorul a izbutit să 
realizeze o expunere în general 
clară și convingătoare, pe bag.a ți
nui material bogat de fapte.

O BROȘURA
DESPRE VIATA

T. OANCEA
I. TEOHARIDE

Se pot face multe, dar...a

e jos, din oraș, o 
alee se deschide 
larg spre impună
toarea clădire a 
Institutului de mi
ne din Petroșeni. 
Urcăm spre insti

tut împreună cu un grup de 
studenți cu care discutăm 
despre noile cămine date în 
folosință, despre sălile la
boratoarelor, despre frumoa
sa sală de spectacole a in
stitutului. „Are 500 de locuri. 
Păcat însă 
avem ocazia 
ta cole. La 
organizează 
tut activități culturale, seri 
distractive, audiții muzicale 
sau alte manifestări la care să

participăm după orele de curs. 
Aceasta v-o poate afirma ori
care din studenții institutului".

Și, intr-adevăr, ne-a confir
mat cele spuse de tovarășii 
noștri de drum și studentul 
Ion Galea, șeful comisiei cul
turale din institut: „S-ar pu
tea face multe lucruri frumoa
se. dar... Anul trecut am avut 
un cerc literar la care se în- 
tîlneau 10 studenți, își discu-

că foarte rar 
să vedem spec- 

fel de rar se 
la noi în insti-

T E

cunoas- 
numai 

iie lim- 
convins.

sfatul, ne întrebau ce cărți 
să-și cumpere. Cele mai aprin
se discuții le-am avut cu e- 
levii de la „real". Ei spuneau j 
„Mă fac inginer..." „Mă fac 
arhitect"... „O să urmez mate
matica"... Si, de aici concluzia: 
„Nu trebuie să cumpărăm de- 
cît cărți de știință, cărți care 
să ne ajute, citindu-le, să ne 
pregătim pentru viitoarea pro
fesiune". Le-am explicat că o 
carte literară este o experien
ță de viață, iar inginerul sau 
matematicianul trebuie să cu
noască bine viața, să 
că oamenii. Poate că 
cuvintele profesorilor 
bă romînă nu i-ar fi
Dar cînd profesorul de mate
matică, sau cel de fizică le-a 
vorbit la ora sa și despre ne
cesitatea de a citi nu numai li
teratură științifică, ci și isto
rie, geografie, beletristică, des
pre bibliotecile lor personale, 
— unde alături de Newton, 
Lomonosov, stau o biografie 
romanțată a lui Einstein sau 
Eminescu, Sadoveanu, Dickens, 
Twain, Diderot, Gorki — elevii 
s-au convins.

Ajutorul colegilor care pre
dau științele exacte ne-a fost 
de folos. Rezultatul? Un „raid" 
efectuat prin bibliotecile per
sonale ale elevilor ne-a ajutat 
să desprindem următoarea 
concluzie: elevii se întrec în 
amenajarea unor biblioteci 
personale cît mai bogate, a- 
proape toți și-au procurat cărți 
din toate domeniile ; știință, 
artă, beletristică etc. Cu toții 
citesc aceste cărți, se întrec și 
acum să citească cît mai mult.

Prof. EMIL ISTOȘESCU 
Școala medie din. Drăgășani

tau lucrările sau întocmeau 
materiale pentru seri litera
re. Dar conducătorul cercului 
a terminat institutul și acti
vitatea nu a mai fost conti
nuată... în vara aceasta, doi 
studenți au fost la Sinaia, la 
un curs de pregătire a in
structorilor pentru dansurile 
moderne. Am 
un curs dar... nu știm 
să-l începem.
sânt un ciclu de conferințe... 
dar nu am făcut încă planul 
lor. Așteptăm să vedem ce ne 
trimite Bucureștiul. Mulți 
studenți ne-au propus orga
nizarea unui curs de inițiere 
muzicală... dar nu am stat 
încă de vorbă cu cei care ar 
putea conduce un astfel de

putea deschide 
cum 

fi intere-Ar

Și așa a continuat discuția 
noastră în care reveneau me
reu : „S-ar putea face multe, 
dar...“. Această inerție ce ca
racterizează viața culturală a 
institutului este evidentă și în 
sălile clubului. Aici se află o 
bibliotecă cu peste 1 000 de 
volume, o sală de lectură și 
alta în care 10 mese de șah 
și remy adună în jurul lor pe 
studenții care reușesc să o- 
cupe mult rîvnitele locuri.

Deși a trecut o bună parte 
din primul semestru al anu
lui 
se 
nu s-a alcătuit planul comun 
al
U.T.M. și Asociației studenți
lor privind munca cultural- 
educativă. Este timpul ca, 
răspunzînd cerințelor studen
ților, specifice institutului, să 
se ia măsuri pentru înlătura
rea deficiențelor ce se mani
festă în activitatea cultural- 
educativă și artistică la Insti
tutul de mine din Petroșeni.

Nemulțumirea studenților cu 
care am stat de vorbă, izvorî- 
tă din faptul că la club nu se 
desfășoară nici un fel de ac
tivitate, era îndreptățită. Se 
cere însă și din partea lor mai 
multă inițiativă, ei înșiși să 
organizeze acțiunile, să dea 
viață măsurilor care se vor

universitar și în curînd 
apropie examenele, încă

rectoratului, organizației

SUFLETEASCA
Colecția „Știință și religie" s-a 

îmbogățit recent cu lucra
rea lui Petre Pufan, intitu

lată „Trupul și sufletul", consacra
tă explicării științifice a vieții su
fletești, în opoziție cu elucubrațiile 
mistico-religioase în această pri
vință. Autorul supune concepția 
mistică asupra „sufletului" unei a- 
nalize minuțioase, arătînd cum au 
luat naștere erorile privitoare la 
natura acestuia. Spre deosebire de 
concepțiile idealiste, concepția filo
zofică materialistă consideră su
fletul, adică psihicul, drept un pro
dus, un rezultat al activității cre
ierului — un punct de vedere con
firmat de toate cercetările științifi
ce moderne.

In cursul unei expuneri clare, 
bine proportionate, se prezintă 
nașterea proceselor psihice, proble
ma vieții sufletești a animalelor, 
natura calitativ superioară a psihi
cului omenesc, creierul ca organ 
al gîndirii și bază materială a su
fletului, relația dintre trup și su
flet. Poarte bine sînt explicate fe
nomene complexe, ca somnul, vi
sele, hipnotismul, somnambulis- 
mul. Un merit al broșurii este și 
relevarea rolului vieții sociale în 
formarea și dezvoltarea psihicului 
omenesc.

Cursivitatea lecturii este ușurată 
de stilul îngrijit și plăcut în care 
este scrisă întreaga lucrare. Uneori 
autorul nu a acordat destulă aten
ție accesibilității expunerii (ca de 
pildă, în referirile la excitație și 
inhibiție, pe care le definește fără 
însă a da exemplele necesare pen
tru înțelegerea fenomenului) folo
sind un limbaj excesiv încărcat de 
noțiuni abstracte, de terminologie 
de specialitate.

Broșura este în ansamblu un suc
ces, o încercare lăudabilă de popu
larizare a problemelor atît de com
plicate ale psihologiei.

I. M. ȘTEFAN
V. GRIGORESCU

Decada cărții tehnico-științifice, La standul de cărți t ' ' 
șl montaje București,

tehnice al întreprinderii de construcții 
I. Foto) AGERPRES



PE URMELE
MATERIALELOR

PUBLICATE
Tinerilor

(Urmare din pag. B
tre materiile prime ale indus
triei textile.

De la Roznov și Săvinești, 
conducătorii' de partid și de 
stat s-au îndreptat spre Pia
tra Neamț. Așezarea de la poa
lele Pietricicăi devine tot mai 
mult un oraș al chimiștilor. 
Aici au primit locuințe în noi 
apartamente Sute și sute de 
muncitori și ingineri din cele 
două mari întreprinderi.

Salutați cu deosebită căldură 
de locuitori, oaspeții au vizi
tat construcțiile din centrul 
orașului. Pină la sfîrșitul anu
lui 1962, în oraș s-au dat în 
folosință 1 543 apartamente. 
Pe lîngă blocuri de locuințe, 
în centru se construiesc ma
gazine rtîoderne și au început 
lucrările la un mare hotel.

La sediul Sfatului popular, 
în cursul unei scurte consfă
tuiri la care au participat re
prezentanții organelor regio
nale de partid și de stat, ai 
organelor raionale și orășe
nești, precum și G. 'G’usti, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pețytru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare, au

Mașini și utilaje 
miniere moderne

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). —

La întreprinderile miniere din 
regiunea Maramureș au sosit zi
lele 1 acestea noi mașini ți utilaje 
de mare productivitate. De la în
ceputul acestui an și pînă în pre
zent, unitățile Trustului minier 
Baia Mare au fost înzestrate cu 
diferite mașini și utilaje în va-

La Casa de cultura 
a studenților clujeni

CLUJ (de la corespondentul 
noâtru).

Din inițiativa conducerii Ca
sei de cultură a studenților din 
Cluj și a comitetului orășenesc 
pentru cultură și artă, dumi
nică după-amiază, formațiile 
artistice aparținînd căminelor 
culturale din raza orașului 
Cluj s-au întîlnit cu studenții 
clujeni în sala Casei de cul
tură. După programul dat de

Noi soiuri
In plantările de 

fac acum în țară 
în cultură Și noi soiuri 
biersic, create de

rezi
dau 
au 

sînt

pomi ce se 
se introduc 

de 
______  ____  _ ameliora- 
torii Institutului de cercetări 
hortiviticole. Acestea sînt mai 
productive decît soiurile obiș
nuite în cultură, mai 
stente la secetă și ger, 
fructe mari (200—250 gr), 
o culoare atrăgătoare, 
parfumate, au gust plăcut, iar 
sîmburele se desprinde cu 
ușurință de partea cărnoasă a 
piersicii. Fructele sînt, de ase
menea, rezistente la transport. 
Piersicile din soiul 4—17, care 
■au o coacere tîrzie, pot fi pă
strate prin congelare timp în
delungat.

Vii și livezi 
pe terenuri erodate

regiunea Doibrogea au 
identificate pină acum,

. In 
fost 
îndeosebi în raioanele Adam
clisi, Măcin, Tulcea și Medgi
dia, circa 70 000 ha terenuri 
situate în pantă, supuse erozi
unilor, care, pentru a fi valo
rificate cît mai economic, se 
terasează și plantează cu vie 
și pomi fructiferi. în ultimii 
trei, ani s-au terasat peste 
5.000 ha, iar cea mai mare 
parte din această suprafață a 
fost plantată cu viță de vie și I 
pomi. In toamna aceasta și 
în primăvara anului viitor, 
suprafața vitipomicolă a gos
podăriilor agricole colective 
din această parte a țării se va 
mări cu încă 2 800 ha. La ace
ste lucrări o contribuție preți
oasă o aduc cele 4 brigăzi spe
cializate din S.M.T. Brigada 
de la Ș.M.T. M. Kogălniceanu, 
de exemplu, a terasat pînă a- 
cum o suprafață de 400 ha. 
Colectiviștii fac celelalte lu
crări pregătitoare în vederea 
plantărilor : organizarea teri
toriului, pregătirea materialu
lui săditor etc. Pentru noile 
plantări de pomi s-a asigurat 
pe plan local întreaga canti
tate de material din specii va
loroase de caiși, piersici, peri 
și cireși. S-au asigurat, de a- 
semenea,, circa 6 milioane de 
vițe din cunoscutele soiuri de 
Struguri pentru masă Afuzali, 
Muscat Hamburg, Regina vii
lor și Cardinal. Cu noile plan
tații ce se efectuează în toam
na aceasta și în primăvara vi
itoare, suprafața vitipomicolă 
a gospodăriilor agricole colec
tive din Dobrogea ajunge la 
peste 18 500 ha.

(Agerpres)

ale
fost examinate perspectivele 
de dezvoltare urbanistică 
orașului Piatra Neamț.

La Onești 
și Borzești

Este impresionantă imaginea 
nocturnă a marilor unități ale 
chimiei de la Borzești și 
Onești. Salba de lumini răsfi
rată pe o lungime de peste 8 
kilometri — adevărată conste
lație terestră — profilează con
tururile impunătoarelor con
strucții și instalații ale Com
binatului chimic Borzești, 
Combinatului de cauciuc sin
tetic și produse petrochimice 
Onești, rafinăriei și ale centra
lei electrice de termoficare. 
Decorul feeric pune și mai 
mult în valoare aceste impu
nătoare construcții ale indus
triei noastre chimice.

Străbătînd aleele străjuite 
de o parte Și de alta de coloșii 
metalici ai diferitelor instala
ții, conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă spre fa
brica de cauciuc sintetic, care 
a început de curînd să dea cele 
dintîi „șarje". Directorul com
binatului, ing. Petre Bunea, 
dă explicații cu privire la

loare de peste 28 milioane lei. 
Dintre acestea amintim locoinoti-* 
ve de mină, mașini de încărcat, 
vagoneți, acrepere și altele. Volu
mul minereului operat mecanic la 
exploatările miniere din regiunea 
Maramureș s-a dublat fată de 
anul 1961, iar transportul mine
reului pe galeriile principale este 
complet mecanizat.

formațiile căminelor culturale, 
tinerii colectiviști și studenți 
au discutat despre probleme 
ale muncii culturale, ale acti
vității formațiilor artistice, 
realizîndu-se un rodnic schimb 
de experiență. Printre altele, 
s-a stabilit programul deplasă
rilor formațiilor Casei de cul
tură a studenților în mijlocul 
colectiviștilor din raza orașului 
Cluj.

de piersic
Institutul de cercetări horti

viticole posedă o colecție de 
120 soiuri de piersici obținute 
de amelioratorii romîni sau 
primite din Italia, U.R.S.S. 
China, Canada, Franța și din 
alte țări.

Piersicul ocupă suprafețe 
din ce în ce mai mari. In pe
rioada 1959—1963 au fost 
plantați în medie anual 
150 000 piersici. In anii urmă
tori livezile de piersici vor a- 
iunge la cei puțin 20 000 ha 
și vor fi formate numai din 
soiuri valoroase.

(Agerpres)

Fabrica de conserve din | 
lapte „Rarăul" din Cîmpu- 

lung, regiunea Suceava.
Foto.- AGERPRES I
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teatrul antic momentul cel 
apropiat mentalității noa- 

contemporane- Drama eroi- 
sale nu se mai explică

Hmul realizat 
Michael Cakoian
nis după impună
toarea tragedie an
tică e o transpune
re originală, pro
fund creatoare, a

operei clasice înlr-o concepție 
și un limbaj artistic modern.

Apelînd la „Electra" lui Euri
pide (și nu la piesa lui Eschii 
ori Soiocle) cineastul fructifică 
din 
mal 
stre 
nei 
printr-o fatalitate oarbă căreia 
nu i te po}i sustrage ci rezultă, 
firesc, din șirul de erori și slă
biciuni umane. Compătimind-o 
pe Electra, Euripide n-o mai dis
culpă, ca predecesorii săi, cînd 
răspunde cu o altă crimă, cri
mei comise împotriva tatălui 
său, ci îi acuză violenta oarbă 
care o împinge spre actul anar
hic.

Cakoiannis își construiește 
filmul pe această relație funda
mentală care generează tra
gicul: individ-societate, ducînd 
mai departe, cu maturitate, lai
cizarea intreprinsă de Euripide, 
confruntarea omului cu proprii
le sale fapte și, mai ales, cu opi
nia publică, cu judecata colecti
vă. Corul antic este în film pur
tătorul sancțiunii morale asupra 

principalele faze ale produc
ției. Combinatul va avea o ca
pacitate anuală de 18 000 tone 
fenol, 11 000 tone acetonă, 
50 000 tone cauciuc sintetic, 
6 500 tone polistiren.

Tehnologia și utilajele pen
tru instalațiile de fenol, ace
tonă și cauciuc sintetic au fost 
livrate în mare parte de Uniu
nea Sovietică. Multe uzine 
constructoare de mașini din 
țara noastră au livrat, de a- 
semenea, utilaje pentru aceste 
instalații. Deseori apare marca 
uzinelor „Vulcan", „Indepen
dența", „Progresul" și altele.

La instalația de coagulare și 
uscare a latexului, oaspeții ur
măresc cu interes faza finală 
de producție, care se încheie 
cu ambalarea automată a cau
ciucului sintetic. Utilajele pen
tru separare, uscare și amba
lare sînt importate din R. F. 
Germană.

Dezvoltarea capacităților de 
producție pentru prelucrarea 
cauciucului sintetic produs la 
Onești, prin construirea Uzi
nei „Danubiana" și lucrările 
efectuate la Uzina. „Victoria" 
Florești, vor permite ca anual 
să se realizeze peste un milion 
de anvelope pentru auiovehi- 
cole și tractoare, și 2 000 000 
anvelope pentru motociclete, 
scutere și biciclete.

Oaspeții vizitează apoi fa
brica de polistiren, masă plas
tică cu largi domenii de utili
zare, în special în construcții 
ca material izolant, termo și 
fonic și la producerea de bu
nuri de larg consum. Instala
ția urmează să intre în func
țiune la sfîrșitul acestui an. 
Polistirenul va fi produs atît 
pentru uz general (colorat și 
necblorat), destinat fabricării 
de articole tehnice, bunuri de 
consum, cît și expandat pen
tru izolații, ambalaj etc. Se va 
produce, de asemenea, polisti
ren rezistent la șoc în scopul 
utilizării la confecționarea de 
piese de mașini, carcase, cor
puri pentru bărci. Tehnologia 
acestei fabrici este livrată de 
firma „Petrocarbon" din An
glia.

în cadrul combinatului este 
în curs construcția unei insta
lații de fabricare a stirenului. 
Proiectul și utilajele sînt rea
lizate în țară, cu excepția păr
ții de distilare care se importă 
din Italia.

Continuîndu-și vizita, con
ducătorii de partid și de stat 
s-au oprit la unele secții noi 
ale Combinatului chimic Boț- 
zești. Străbatem aleele străjui
te de coloane, rezervoare, ga
zogene, printre care se între
taie păienjenișul de conducte. 
Directorul Combinatului de la 
Borzești. Sava Costache, înfă
țișează oaspeților fluxul teh
nologic, care a determinat am
plasarea diferitelor instalații. 
Combinatul are capacități de 
producție anuale de 95 000 
tone sodă caustică, 83 000 tone 

laptelor eroilor. Actul patetic 
Una! al tragediei antice: vehe
menta lamentare a corului in
dignat de crima eroilor e am
plificată (uneori cam artificios) 
pe ecran pină la imaginea sim
bol a oprobiului colectiv.

Preocuparea regizorului pen
tru o modernizare prolundă, de 
conținut și nu una facilă, exte
rioară, reiese cu limpezime din 
ielul în care studiază minuțios 
evoluția relațiilor dintre eroi și 

H
colectivitate. Atîta vreme cit 
poporul asuprit (admirabile gru
pări statuare ce sintetizează 
plastic — dramatica existentă a 
localnicilor terorizați de merce
narii lui Egist) vede în Electra o 
victimă a tiraniei, o sus/ine 
cald, o îmbărbătează (ce plin de 
forță răsună corul femeilor în
soțind exilul Electrei); dar clnd 
eroina obsedată numai de pro- 
pria-i nefericire nu mai vede 
suferințele din jur și împinge 
setea de răzbunare pină la cri
ma supremă — uciderea mamei. 

clor, 36 000 tone mase plastice, 
în combinat s-au construit 
și se construiesc mari capaci
tăți pentru producția insecti
cidelor de bază, folosite în a- 
gricultură, a fungicidelor și 
ierbicidelor. Din instalațiile de 
condiționare a antidăunătorilor 
produși în combinat, vor lua 
drumul spre ogoare peste 
100 000 tone, într-un sortiment 
foarte larg.

Dacă în întreprinderile vizi
tate pînă acum s-a făcut cu
noștință cu cîteva din minu
natele prefaceri pe care le su
feră gazul metan, la Borzești 
ies în evidență marile posibi
lități care se deschid prin chi
mizarea unei alte bogății na
turale ale țării — sarea, extrasă 
din vecinătate. Folosind sarea, 
gazul metan și diferite pro
duse rezultate din prelucrarea 
petrolului, combinatul va rea
liza în anul 1965 peste 60 de 
produse de mare însemnătate 
pentru economia națională.

La Borzești, conducătorii de 
partid și de stat s.au interesat 
îndeaproape de realizările ob
ținute la secția acetilenă, in
trată de curînd în producție.

Procedeul de fabricare ă a- 
cetilenei prin metoda arcului 
electric a fost elaborat și pro
iectat în țara noastră de că
tre Institutul de fizică al Aca
demiei R.P.R. și institutele de 
specialitate ale ministerului. 
Utilajul tehnologic a fost exe
cutat de către întreprinderi 
din tară, iar redresorii de cu
rent și întreaga aparatură e- 
lectrică au fost livrați de fir
ma „Brown-Boveri" din Elve
ția.

La stația de comprimare a 
gazelor, specialiștii au prezen
tat pe larg caracteristicele de 
funcționare a modernelor a- 
gregate. Acetilenă este mai de
parte utilizată pentru fabrica
rea policloruriî de vinii. Insta
lațiile pentru monomer și po
limeri emulsie au fost livrate 
de către U.R.S.S., iar instala
țiile pentru polimer suspensie 
vor fi livrate de către firma 
Krupp din R.F.G.

Ca și în celelalte întreprin
deri vizitate în cursul zilei de 
miercuri, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de la Borzești 
au primit cu multă căldură 
pe conducătorii de partid și de 
stat.

Seara, oaspeții au făcut o 
scurtă vizită prin noul oraș 
Onești, străbătînd largile ar
tere ale orașului, de-a lungul 
cărora se înșiră sute de noi 
blocuri de locuințe, magazine, 
și alte construcții.

★
în cursul zilei de joi, con

ducătorii de partid și de stat 
au vizitat mari întreprinderi 
și șantiere ale industriei chi
mice din regiunile Ploiești și 
București.

poporul, îngrozit, o condamnă. 
Si aceasta nu dintr-o prejude
cată înapoiată, ci dintr-un să
nătos simj moral al colectivită
ții ce sancționează violenta în 
sine, actul vindicativ anarhic, 
gratuit.

Intre cei doi factori al tra
gediei se angajează pe ecran un 
susținut dialog de un continuu 
dinamism interior — dialog une
ori mut, care sugerează ciocni
rea numai din plastica grupări
lor, a atitudinilor expresiv com
puse. Iată femeile în straie ne
gre ascunzînd cu grijă, gingășie, 
de ochi străini pe năpăstuita fii- 
că a Atrizilor; ele se string în 
jurul Electr.ei ca petalele unei 

ICII
uriașe Hori cernite. Dar cit de 
imobile, necruțătoare se dove
desc in final, clnd o repudiază 
pentru crima sa. Alegîndu-și 
mijloace cinematografice sobre, 
de o simplitate subtilă, regizo
rul susține pe marginea textu
lui clasic o pasionantă dezbate
re filozofică. Unul din punctele 
cheie ale concepției, e felul în 
care a înțeles cineastul realist 
să facă dintr un personaj e- 
pisodic — făranul care o pri
mește în casa sa pe Electra „a- 
devoratul erou ai filmului", cum 
declară el intr-un ziar francez.

școlar metalurgic Iîrgoviște. Eleva

Lucrările Conferinței 
naționale de farmacie

deschidere a 
prof. Gh. Cio- 
Facultății de 

București, pre-din
Comitetului de orga- 
conferinței, care a 
că în cadrul acestei 
vor fi dezbătute pro-

In aula Universității din 
București au început joi lu
crările Conferinței naționale 
de farmacie.

Participă peste 1 000 de de
legați din întreaga țară — 
academicieni, cadre universi
tare. farmaciști, chimiști și 
medici, precum și numeroși 
oaspeți de peste hotare din 16 
țări. La ședința de deschidere 
au luat parte Voinea Mari
nescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, Jean Li- 
vescu. adjunct al ministrului 
învățămîntului, reprezentanți 
ai altor ministere, instituții 
centrale și organizații de masă.

Cuvîntul de 
fost rostit de 
golea, decanul 
farmacie 
ședințele 
nizare a 
subliniat 
reuniuni 
bleme privind cercetarea ști
ințifică în sectorul farma
ceutic în perioada care a tre
cut de la ultima conferință 
națională de farmacie din a- 
nul 1958.

Au rostit cuvîntări de salut 
Sandu loan, adjunct al mini
strului sănătății și prevederi
lor sociale. Ion Tudose, secre
tar general în Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
acad. C. D. Nenițescu, șeful 
secției de științe chimice a 
Academiei R. P. Romîne, acad. 
Stefan Milcu, președintele 
Uniunii Societăților de științe 
medicale a R. P. Romîne, pre
cum și reprezentanți ai unor 
organizații farmaceutice și 
conducători ai delegațiilor de 
peste ho.tare participante la 
conferință.

Prof. 'Gh. Ciogolea a prezen
tat apoi 
în domeniul 
în Republica 
mînă’.

Lucrările 
continuat în 
secții de specialitate.

raportul ,,Realizări 
medicamentului 
Populară Ro-

Conferinței 
cadrul a

au 
cinci

(Agerpres)

Agricultorul sărman etc o 
asemenea demnitate, noblefe 
a sentimentelor, îneît poate 
sta cu cinste alături de oaspe
ții săi regești. Prin - simplitate, 
înțelepciune el impune celor 
din jur mai mult respect decît 
trufia răzbunătoare a Electrei. 
Democratismul piesei lui Euri- 
pide e adîncit în filmul lui 
C-akoiannis și de prietenia cal
dă, adevărată care se naște 
între acest om simplu și fiica 
lui Agamemnon, Electra H aju
tă la muncile casei: iat-o cu. 
ulciorul pe umăr, 
de la izvor.
vesele 
cu ele 

cărînd apă
Un grup de fete 

îi ațin calea, vor s-o ia 
la sărbătoare. Dar Elec-

tra pășește gravă în mijlocul 
femeilor cernite, refuzînd să se 
bucure de tinerele. Un scurt 
colocviu despre viată și moarte, 
despre aspirația naturală sim
plă și obsesia maladivă, re
probabilă, a eroinei, susține 
regizorul prin fugara ciocnire a 
grupărilor corului. Exemplul de
monstrează felul creator în 
care Cakoiannis a întrupat 
plastic ideile pe care i Ie-a in
spirat opera clasică. Despre 
reușita armonizării tragediei 
antice cu cerințele artei mo
derne s-a mai scris. O singură

Grupul
Gh. Băcălan si Vasile Postolache din anul 111 
D. strungari sînt dintre cei mai buni elevi la 
învățătură. Ei acordă o mare importantă ore
lor de curs, reușind să aibă numai note foarte 

bune.
Foto : O. PLECAM

Primirea de câtre președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne 

a ministrului japoniei
Joi, 14 noiembrie, președin

tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministrul ple
nipotențiar al Japoniei la 
București, Hisanari Yamada,

Primirea de câtre vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gogu Radulescu, a ministrului 

japoniei
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, Gogu Rădulescu, 
a primit joi în audiență pe tri
misul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Japoniei la

INFORMAȚII
La 14 noiembrie, a sosit în 

Capitală Gheorghi Bogdanov, 
noul ambasador extraordinar 
Si plenipotențiar al R. P. Bul
garia la București.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, ambasadorul Gheorghi 
Bogdanov a fost întîmpinat 
de Gheorghe Luca, directorul 
Protocolului din Ministerul A_ 
facerilor Externe.

Au fost de față membrii 
ambasadei R. P. Bulgaria la 
București, în frunte cu Ivan 
Mangov, însărcinat cu afa
ceri adinterim, și șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

★
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre 
Bonn, o delegație a Uniunii A- 
sociațiilor Studenților din 
R.P.R., condusa de tovarășul 
Constantin Luca, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.R., care, la 
invitația Uniunii Studenților 
Germani (V.D.S.), va face o vi
zită în 
mană.

Republica Federală Ger-

★
dimineața a plecat Ia 
Eugen Alexe, vicepre- 

Consiliului Supe-

Joi 
Roma, 
ședințe al 
rior al Agriculturii, președin

tele Comitetului Național al
R. P. Romîne pentru F.A.O., 
care conduce delegația țării 
noastre la lucrările celei de-a 
12-a sesiuni a Conferinței Or
ganizației pentru alimentație 
și agricultură (F.A.O.) a 
O.N.U.

★
S-a înapoiat în Capitală de

legația Uniunii scriitorilor, 
condusă de Demostene Botez, 
vicepreședinte al Uniunii, 
carp, a făcut o vizită în R. P. 
Polonă în cadrul convenției de 
colaborare culturală dintre 
cele două țări. Din delegație 
au mai făcut parte scriitorii 
Letay Lajos și Alexandru 
Oprea.

★
Opera Iui Verdi „Bal mascat", 

care a depășit respectabila vîrs- 
lă de 100 ani, păstrîndu-și totuși 
nealterată frumusețea, este cea 
dinții premieră prezentată de 
Teatrul de Operă și Balet în 
actuala stagiune.

amintind grandioasele 
în aer liber, în care 
sobru al actorului mo-

remarcă : folosirea cadrului na
tural, 
scene 
jocul 
dern, departe de a crea un con
trast artificial, mărește realis
mul momentului dramatic. Sce- 
nele-cheie ale tragediei: în
toarcerea lui Agamemnon, a- 
lungarea Electrei, înfruntarea 
dintre Clilemneslra și fiica ei, 
se petrec Pe platforme deschi
se, avînd ca fundal peisajul 
dramatic al Greciei. Liniile 
dulci ale dealurilor contrastea
ză cu munca aspră, istovitoare 
pe care o duc făranii greci și 
astăzi. Straiul cernit al femeilor 
e o trimitere la situația Greciei 
contemporane. Regizorul su
gerează discret dar cu pregnan
tă — și prin aceasta filmul Iui 
e atît de actual — analogii, sta
bilește relații sociale, încrimi
nează abuzuri pe care vremea 
n-a reușit să le înlăture.

Cîntecul trist, deloc resem
nat, îngînat de poporul — ce 
știe să aștepte zile mal bune, 
— cîntec ce însoțește exilul 
Electrei, ni-1 amintește pe au
torul zguduitorului tablou al 
Greciei de azi din „Fata în 
negru’’. Deși situate la distantă 
de timp , din punct de vedere 
al acțiunii, stil, manieră artis
tică cele două filme datorate 
lui Cakoiannis ne vorbesc de 
talentul regizorului realist, preo
cupat în egală măsură de idei
le și de procedeele artistice 
ale timpului său.

ALICE MĂNOIU 

în legătură cu plecarea sa de
finitivă din Republica Popu
lară Romînă.

A fost de față ministrul a- 
facerilor externe, Comeliu 
Mănescu.

(Agerpres)

București, Hisanari Yamada, 
in legătură cu plecarea sa de
finitivă din Republica Popu
lară Romînă.

(Agerpres)

Noul spectacol a fost montat 
de regizorul Jean Rînzescu, iar 
scenografia aparfine Paulei 
Brîncoveanu. Dirijorul Egizio 
Massini a definut conducerea 
muzicală, în timp ce corurile au 
fost pregătite de Stelian Olaru, 
iar baletul de Tilde Urseanu. In 
rolurile principale au apărut 
Octavian Naghiu, Octav Enigă- 
rescu, Elena Dima-Toroiman, 
Elena Cernei, Matilda Onofrei, 
Ștefan Petrescu, Valentin Lo- 
ghin, loan Hvorov, Dimitrie 
Scurtu și Jean Dăscălescu.

După această premieră, co
lectivul Teatrului de Operă și 
Balet își va continua munca de 
pregătire a altor spectacole 
care figurează în repertoriul ac
tualei stagiuni. Sînt în lucru 
două noi lucrări romînești: ba
letul „Iancu Jianu", pe muzica 
de Mircea Chiriac și opera pen
tru copii „Motanul încălțat" de 
Cornel Trăilescu,

★
Pianista japoneză Yaeko Yamane 

Și-a dat concursul Ia concertul pre
zentat joi seara de Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii Romîne 
dirijată de Iosif Conta. Artista a 
interpretat concertul In Ia major 
pentru pian și orchestră de Mozart 
In program au mai figurat de ase
menea, concertul pentru orchestră 
de coarde de Tudor Ciortea și Sui
ta de balet „Sărbătoarea primăve
rii" de Igor Strawinsky.

(Agerpres)
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VIZIONAȚI

NOUL FILM ROMÎNESC 
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O producție a studioului cinematografic București

Scenariul: MIHNEA GHEORGHIU
Regia : LUCIAN BRATU
Imaginea : COSTACHE CIUBOTARU
Muzica : GHEORGHE DU «ITRESCU
Decoruri : FILIP DUMITRIU, NICOLAE TEODORU 
Sunet: Ing. ANUȘAVAN SALAMANIAN
Costume : HORTENSIA GEORGESCU

Cu : Emanoil Petruț, George Vraca, Alexandru Giugaru, 
Lica Gheorghiu, Geo Barton, Olga Tudorache, Amza Pel- 
lea, Ion Besoiu, Ernest Maftei, Ion Dichiseanu, Toma 
Dimitriu, Fory Eterle, Petre Gheorghiu, Luminița 

Iacobescu
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de Ia 21 noiembrie devine obligatorie purtarea căștilor de 
protecție. !!

II Procurați-vă din timp căști de protecție de la magazinele $ 
. și raioanele cu articole de sport din Capitală șl provincie. ’■ 
j Se găsesc toate mărimile de căști de protecție cu cozoroc)) 

sau fără cozoroc'
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de pe șantiere— 
o temeinică

pregătire 
profesională

In ziarul „Scînteia tineretu
lui” numărul 4470 din 1 octom
brie 1963, a apărut articolul in
titulat „Tinerilor de pe șan
tiere — o temeinică pregătire 
profesională”.

Pe lîngă relatarea unor as
pecte pozitive privind activi
tatea depusă de T.R.C. Mara
mureș pentru ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor 
muncitori de pe șantierele .a» 
cestui trust, articolul critica 
faptul că cei 800 de tineri ca
lificați la locul de muncă, în 
ultimii trei ani, nu sînt îndru
mați îndeaproape să-și îmbo
gățească continuu cunoștințele 
profesionale pentru a putea 
susține cu succes examenele 
periodice necesare trecerii din
tr-o categorie de încadrare, la 
alta mai înaltă.

In urma apariției acestui ar
ticol, din partea Trustului re
gional de construcții Maramu
reș, redacția a primit următo
rul răspuns :

„Critica făcută de ziarul 
„Scînteia tineretului” este jus
tă. Colectivul de conducere al 
T.R.C. Maramureș nu s-a ocu
pat cu toată grija de organi
zarea ridicării calificării pro
fesionale a muncitorilor de pe 
șantierele noastre.

Analizînd deficiențele sem
nalate, conducerea T.R.C. Ma
ramureș, sub îndrumarea or
ganizației de partid, cu spriji
nul organizațiilor U.T.M. și al 
comitetelor sindicale, a luat o 
serie de măsuri.

Astfel, pentru ridicarea pre
gătirii 
torilor 
ștrilor 
pus în 
aprobate cu ordinul C.S.C.A.S. 
nr. 152 și 153 din 22 aprilie 
1963. In acest sens s-au for
mat, în cadrul șantierelor, 
grupe de studii pe meserii 
pentru muncitori, conduse de 
maiștri bine pregătiți, unde se 
vor studia normativele de exe
cuție ale lucrărilor de con
strucții. Asemenea grupe s-au 
format, pe grupuri de șantie
re, și pentru maiștri. Acestea 
sînt conduse de ingineri.

D'e asemenea, conducerile 
șantierelor au primit indicații 
ca, lunar, să se țină în' fața 
muncitorilor, cu ocazia ședin
țelor de producție, conferințe 
tehnice în care să se vor
bească despre: mecanizarea 
lucrărilor de construcții, cali
tatea lucrărilor, productivi
tatea muncii, introducerea 
tehnicii noi etc.

In anul 1964, se vor organi
za noi cursuri de calificare la 
locul de muncă pentru circa 
300 de tineri. în meseriile la 
care trustul nostru este defi
citar”.

profesionale a munci- 
calificați, ca și a mai- 
și tehnicienilor, s-au 
aplicare instrucțiunile

O

O



Sărbătorirea
acad. Mihai Ciucă

Cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 80 de ani, academicianul 
Mihai Ciucă a fost sărbătorit 
la Academia R.P. Romîne, în 
cadrul unei ședințe festive.

Acad. Șt. Milcu, în numele 
Prezidiului Academiei R.P.R., 
a felicitat pe sărbătorit, urîn- 
du-i ani mulți, sănătate și noi 
realizări în activitatea sa crea
toare.

Au mai luat cuvîntul Sandu 
loan, adjunct al ministrului 
sănătății și prevederilor socia
le, Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, 
acad. Șt. S. Nicolau, președin
tele secției de științe medicale 
a Academiei, și alți oameni de 
știință, în numele Uniunii so
cietăților de științe medicale și 
I.M.F. București, Institutului 
„Dr. I. Cantacuzino“ și al cola
boratorilor și elevilor sărbăto
ritului. Vorbitorii au relevat 
activitatea multilaterală pe li
nie științifică, didactică, orga-

nizatorică și de participare la 
acțiunile întreprinse pentru 
ocrotirea sănătății publice în 
domeniul microbiologiei, ma- 
lariologiei și parazitologiei în 
țara noastră desfășurată de 
acad. prof. dr. Mihai Ciucă, 
continuator al școlii lui Ion 
Cantacuzino.

Entuziasmul științific și con
tribuția sa importantă la era
dicarea malariei în țara noas
tră, aportul la microbiologia 
medicală modernă pe 
acad. M. Ciucă o între 
continuu cu noi cercetări 
cut să crească prestigiul știin
țific al țării noastre pe plan 
mondial.

în cuvîntul său, acad. M. 
Ciucă și-a exprimat recunoș
tința față de partid și guvern, 
subliniind marea amploare pe 
care a luat-o cercetarea știin
țifică din țara noastră în anii 
regimului democrat-popular.

(Agerpres)

Acțiune de vaccinare antigripală
Intre 15 si 30 noiembrie se 

desfășoară în întreaga țară o 
acțiune de vaccinare antigri- 
pală a populației între 16 și 
50 de ani. Vaccinarea se face

la locurile de muncă, în în
treprinderi, instituții, institute 
de învătămînt superior etc.

PE SCURT • PE SCURT
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Utilaje moderne
productivitate sporită

I
(Agerpres) |III

Pavel Babuci, mi- 
P. Romîne la Haga,

HAGA. 
nistrul R. 
a fost primit în audiență de 
regina Iuliana a Olandei, în 
legătură cu plecarea sa defini
tivă din Olanda.

în aceeași zi, Pavel Babuci a 
fost primit în audiența și de 
J. Luns, ministrul afacerilor 
externe al Olandei.

afacerilor externe, Antonin 
Krcek. prim-secretar al Comi
tetului de partid al orașului 
Praga, Adolf Svoboda, prima
rul orașului Praga, și alții.

A participat, de asemenea, 
Jaroslav Sykora, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace în R. P. Ro- 
mînă.

♦ U.R.S.S. Canalul dJn
♦ meea de nord a intrat par-ț
♦
♦

♦

♦
i
♦
<

Cri-J

țial în funcțiune. Apele Ni- * 
prului vor iriga terenurile, 
colhozurilor și sovhozurilor ♦ 
din Crimeea. Această primă^ 
parte a canalului va per- * 
mite irigarea a 165 000 hec-f 
tare. In fotografie : Canalul ‘ 

din Crimeea de nord. *

Lucrările sesiunii O.N.U.
In Comitetul Politic al Adunării Generale

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— în Comitetul Politic al A- 
dunării Generale O-N.U. conti
nuă dezbaterile asupra proble
mei „denuclearizarea Americii 
Latine".

Caballero Tamayo, reprezen
tantul Boliviei, a arătat că de
nuclearizarea acestui continent 
ar aduce o însemnată contri
buție la realizarea păcii în în
treaga lume.

Carlos Bollini Shaw (Argen
tina) a insistat asupra faptului 
ca la conferința Comitetului 
celor 18 state pentru dezarma
re de la Geneva să fie luată 
în discuție și problema princi
piilor generale ale zonelor de- 
nuolearizate.

Adlai Stevenson, reprezen
tantul Statelor Unite, într-o 
scurtă declarație a reamin
tit rezervele ne care Ie 
au S.U.A. față de crearea unor 
zone geografice denucleariza • 
te. în ce privește crearea zonei 
denuclearizate în continentul 
latino-american, el a spus că 
Statele Unite vor sprijini re
zoluția propusă.

Reprezentantul Olandei s-a 
alăturat rezervelor exprimate

de delegațiile unor puteri oc
cidentale privitoare la crearea 
de asemenea zone, și s-a de
clarat împotriva denucleariză- 
rii Europei centrale. El a fost 
însă de părere că în America 
Latină o asemenea zonă poate 
fi creată.

Noile inițiative privind de- 
nuclearizarea, a spus repre
zentantul Pakistanului, arată 
că țările mici nu au o atitudi
ne de spectatori față de eve
nimentele internaționale con-

temporane. Pakistanul salută 
inițiativa creării unei zone fără 
arma nucleară în America 
Latină.

Reprezentantul Iugoslaviei a 
subliniat că țara sa sprijină 
propunerea făcută comitetului 
de cele zece țări latino-ameri- 
cane și că transpunerea în 
practică a ideii zonelor denu
clearizate și în alte regiuni ale 
lumii, ar contribui 
măsură la destinderea 
i-ii internaționale.

DREPTULUI LA

în mare 
încordă-

INDE-REZOLUȚIE IN FAVOAREA 
PENDENȚĂ AL POPORULUI DIN AFRICA 

DE SUD-VEST
ritoriu administrat de ea pe 
baza unui mandat încredințat 
de Liga Națiunilor după termi
narea primului război mon
dial. Rezoluția atrage atenția 
asupra faptului că menținerea 
actualei situații critice, create 
în urma politicii R.S.A. în 
Africa de sud-vest, constituie o 
amenințare serioasă la adresa 
păcii și securității.

Totodată, rezoluția recoman
dă stabilirea unui embargou 
asupra livrărilor de arme și 
produse petroliere către Repu
blica Sud-Africană.

NEW YORK 14 (Agerpres). 
Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite a adop
tat la 13 noiembrie cu 84 vo
turi pentru, 6 voturi contra 
și 11 abțineri rezoluția, vota
tă mai înainte în Comitetul de 
tutelă, în problema situației 
din Africa de sud-vest.

Rezoluția subliniază dreptul 
inalienabil al poporului din 
Africa de sud-vest la auto
determinare și independență și 
declară act de agresiune orice 
încercare a Republicii Sud- 
Africane de a anexa acest ie

Necesitatea manipulării măr
furilor, care intră și ies prin 
portul Constanța, într-un timp 
cît mai scurt, precum și ușu
rarea lucrărilor cu volum 
mare de muncă a impus extin
derea mecanizării operațiuni
lor de încărcare și descărcare. 
Astfel numai în primele 10 
luni ale acestui an, D.R.N.C. 
Constanța a primit 60 trac
toare, 29 autostivuitoare și 22 
macarale-chei.

înzestrarea portului cu uti
laje noi, moderne, a permis ca 
62 Ia sută din lucrările de în- 
cărcare-descărcare să se efec
tueze mecanizat.

în vederea folosirii noilor 
utilaje la întreaga capacitate 
au fost organizate cursuri de 
ridicare a calificării, în a căror

tematică s-au cuprins noțiuni 
legate de cele mai noi realizări 
în domeniul exploatării și în
treținerii utilajului de trans
port.

Frecventarea acestor cursuri 
de cei peste 900 tineri condu
cători de utilaje a contribuit la 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale a muncitorilor portu
ari fapt care a dus la îmbună
tățirea indicilor de utilizare la 
întregul parc de utilaje cu unu 
la sută.

Introducerea pe scară largă 
a mecanizării, îmbunătățirea 
continuă a organizării muncii, 
a contribuit la depășirea pla
nului de producție cu 4,7 la 
sută.

I. TIMOFTE

CONSTRUCȚIILE
sZOOTEHNICE

Ieftine, durabile, la timp!
(Urmare din pay. 1) pen- 

sal-
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ROMA. — La 14 noiembrie, 
în urma iuptei greviste a mun
citorilor constructori italieni, a 
fost semnat un contract colec
tiv pe întreaga țară, care pre
vede satisfacerea principalelor 
revendicări ale constructorilor.

începînd de la 1 ianuarie 
1964 săptămîna de lucru a con
structorilor va fi redusă, iar 
salariul majorat. Patronii au 
acceptat să recunoască dreptu
rile organizațiilor sindicale pe 
șantiere.

MARSILIA. — La Marsilia 
a avut loc un colocviu inter
național de biologie marină, 
în cadrul Comisiei internațio
nale pentru explorarea științi
fică a Marii Mediterane. Din 
partea R. P. Romîne a partici
pat prof. M. Băcescu. membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, vicepreședinte 
al Comitetului internațional de 
bentos (viețuitoare marine de 
fund).

Comunicările prezentate de 
delegatul romîn au fost urmă
rite cu interes de către cei 
i’rezenți.

MONTEVIDEO — Peste 
100 000 de persoane profesori, 
elevi și părinții acestora, func
ționari guvernamentali, mem
bri ai sindicatelor și ai altor 
organizații populare au partici
pat la o mare demonstrație pe 
străzile capitalei Uruguayulu’ 
Demonstranții au cerut autori
tăților să satisfacă imediat ce
rerile funcționarilor de mărire 
a salariilor și alocarea de fon
duri pentru îmbunătățirea con
dițiilor de educație a copiilor.

In încheierea demonstrației, 
în fala clădirii parlamentului 
Uruguayan a avut Ioc un mi
ting la care au luat cuvîntul 
lideri ai diferitelor uniuni sin
dicale și ai organizațiilor popu
lare. Vorbitorii au cerut ca 
guvernul să ia măsuri pentru 
reducerea numărului șomerilor, 
dezvoltarea comerțului exterior 
și împroprietărirea țăranilor.

RE PESTE HOTARE
■

Camera populară 
a R. D. G. a aprobat 

componența guvernului

• »

un saivan, început în urmă cu 
cîteva luni. Cauzele acestor 
rămîneri în urmă constau în 
faptul că s-a așteptat multă 
vreme sosirea unor materiale 
din alte părți, precum și fap
tul că pe oarcursul anului au 
fost repartizate puține brațe 
de muncă la construcții.

Acum s-au terminat mun
cile la cîmp. In fiecare gospo
dărie colectivă sînt disponi
bile multe brațe de muncă și 
atelaje. Gospodăriile care nu 
si-au terminat adăposturile 
pentru animale au toate con
dițiile să folosească în așa fel 
forțele de care dispun îneît în 
cel mai scurt timp toate obiec
tivele să fie gata. 20 din cele 
26 de construcții care nu sînt 
terminate încă se află la aco
periș. In fiecare gospodărie se

găsesc suficiente resurse 
tru acoperișuri: lemne de 
cîm, bete de floarea-soarelui, 
coceni, Daie, stuf, paoură Cu 
asemenea materiale se pot a- 
sigura acoperișuri ieftine, la 
timp, durabile

La terminarea în cel mai 
scurt timp a tuturor acestor 
obiective, tinerii pot aduce o 
contribuție însemnată. Orga
nizațiile U.T.M. trebuie să-i 
mobilizeze pe tineri la acți
unile de procurare a materia
lelor pentru acoperișuri, la 
transportul acestora, la ulti
mele lucrări de finisare. Cei 
mai buni tineri, care se pri
cep la unele din aceste lu
crări, să fie repartizați pe lin
gă constructori pentru a-i a- 
juta să urgenteze darea în fo
losință și a ultimelor obiec
tive.

IIIIII

PRAGA. — La 14 noiembrie 
delegația Sfatului popular al 
orașului București, condusă de 
Ion Cozma, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului București, 
care se află într-o vizită în 
R. S. Cehoslovacă, a făcut o 
vizită lui Adolf Svoboda, pri
marul orașului Praga.

în seara aceleeași zile, prof. 
G'n. Nițescu, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Praga, a ofe
rit un cocteil în cinstea dele
gației, la care au participat, 
printre alții, Antonon Gregor, 
prim-locțiitor al ministrului

NEW YORK. — După o în
trerupere de cinci luni, au fost 
reluate lucrările pe șantierul 
de construcție a spitalului din 
Harlem. Lucrările fuseseră 
suspendate la 13 iunie în le
gătură cu demonstrațiile de 
protest împotriva discriminării 
față de negri și portoricani cu 
prilejul angajării la lucru.

Lucrările de construcție au 
fost reluate după ce R. Wag
ner, primarul New York-ului, 
a dat asigurări că vor fi an
gajați „un mare număr de 
muncitori din rîndurile mino
rităților naționale".

REYKJAVIK. — La 14 no
iembrie Biarni Benediktson, 
fost ministru de justiție, a fost 
numit prim-ministru al Islan
der.

Fostul prim-ministru al Is
lander, Olafur Thors, și-a dat 
demisia din motive de sănătate.
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Situația din Irak

Televiziune
VINERI 15 NOIEMBRIE

18,30 : Universitatea tehnică 
la televiziune, Inductanța — 
reactanța — impedanța — de 
ing. Liviu Macoveanu : 19 :
Jurnalul televiziunii ; 19,10 :
Pentru tineretul școlar. în vizi
tă la Muzeul literaturii romîne 
(VIII) : Documente despre 
viața și opera scriitorilor 
Alexandru Vlahuță și Barbu 
Ștefănescu-Delavrancea ; 19,35: 
Cronica discului, de George

Bălan ; 20,00 : Săptămîna ;
21,00 : Știți cum se creează o 
sculptură ? ; 21,10 : Muzică
populară romînească. Cîntă o 
formație instrumentală condu
să de Ionel Budișteanu, artist 
al poporului. Soliști : Nicolae 
Băluță, Damian Luca, artiști 
emeriți, Aurelia Fătu-Răduțu, 
Ana Piuaru, Ileana Constanti- 
nescu, Ion Bogza ; în înche
iere : Buletin de știri, Buletin 
meteorologic.

I III
II
I
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BAGDAD. — Lupta pentru putere 
din sinul conducerii partidului 
B.A.A.S. din Irak continuă, trans
mite agenția United Press Interna
tional. Deși încercarea de lovitură 
de stat din 13 noiembrie a eșuat, 
disensiunile din partidul B.A.A.S. 
par să se fi accentuat. Astfel, la 
14 noiembrie, alte personalități ira
kiene au fost expulzate din țară. 
Printre acestea se află ministrul de 
externe, Taleb Hussein Shabib, și 
ministrul de interne, Hazem Jawad. 
Ei au sosit in aceeași zi în Liban, 
unde au cerut azil pâlitic.

Hotărîrea expulzării lor a fost 
luată de consiliul partidului 
B.A.A.S., care s-a întrunit în cursul 
nopții de miercuri spre joi, cu par
ticiparea secretarului general al 
partidului, Michel Aflak, și a pre
ședintelui „Consiliului național al 
comandamentului revoluției" din 
Siria și șeful guvernului sirian, ge
neralul Amin El Hafez.

Comentatorii își exprimă părerea 
că evenimentele care au loc în pre
zent în Irak nu reprezintă decît un 
prim stadiu al unui conflict intern 
în partidul B.A.A.S.

BERLIN. — Agenția A.D.N. 
anunță că în ședința din 14 
noiembrie Camera Populara a 
aprobat componența guvernu
lui R. D. Germane. Președinte 
al Consiliului de Miniștri a 
fost numit Otto Grotewohl. iar 
Willy Stoph a fost numit prim- 
vice-președinte al Consiliului 
de Miniștri. Lothar Bolz a 
fost numit vice-președinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru ai afacerilor externe.

După aprobarea componentei 
noului yuverm, Willy Stoph a 
dat citire declarației guverna
mentale.

Acțiuni de solidaritate
cu lupta poporului spaniol

PARIS. — în sala „Mutua
lity" din Paris a avut loc un 
miting de solidaritate cu po
porul spaniol, la care au par
ticipat reprezentanți ai diferi
telor organizații obștești și 
partide politice din Franța, 
precum și Angela Grimau, 
văduva lui Julian Grimau, a- 
sasinat în primăvara acestui 
an Și poetul spaniol Mar
cos Ana, care a fost închis 
timp de 23 de ani.

Vorbitorii au cerut elibera
rea imediată a celor peste 
4 000 de deținuți politici aflați 
în închisorile franchiste.

de solidaritate cu popoarele
Spaniei și Portugaliei

Ț n rîndurile tineretului 
/ universitar din întreaga 

lume a trezit admirație 
și viu interes lupta pe care o 
desfășoară alături de popoa
rele lor colegii din țările ibe
rice pentru libertate și demo
crație, pentru condiții de viață 
și studiu mai bune. Filmul 
luptelor duse de studenții Spa
niei și Portugaliei împotriva 
regimurilor dictatoriale pentru 
o viață liberă, demnă, s-a îm
bogățit în ultimii ani cu noi pa. 
gini glorioase. Studenții spani
oli au fost alături de muncito
rii greviști din Asturia și Bar
celona, au îngroșat rîndurile 
demonstrațiilor anti-franchiste, 
au pierdut în luptă mai mulți 
lideri democrați. Studenții por
tughezi au înfruntat cu eroism 
teroarea salazaristă, s-au ridi
cat împotriva crimelor puse la 
cale de actualul regim și au or
ganizat o grevă care a parali
zat învățămîntul superior timp 
de aproape 3 luni de zile. Mulți 
dintre conducătorii, studenții 
democrați din Spania și Portu
galia ca și celelalte elemente 
progresiste din țările iberice 
au fost supuși la persecuții de 
tot felul, au iosț întemnițați 
iar unii au trebuit să aleagă 
calea exilului.

Alăturîndu-și glasul la acela 
al opiniei progresiste din în-

Harakiri — cinemascop : Patria 
(10 ; 12,45 1 25,30 ; 18,15 i 
București (8,30 ; 11 ; 13,30 .
28.30 ;
25-30 ; 
navă :
22.30 ; 
Capitol 
17 <15 ;
(10 ; 12,15 ; 14,30 ;
21,15). Ucigașul plătit — cinema
scop : Carpați (10 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 1 21), Melodia (10 ; 
12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21), Lu
ceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). Printre 
oameni buni : Feroviar (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 1 20,30), Aurora 
(10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ’> 20,30). 
Bate toba — cinemascop : Tinere
tului (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 , 
20,30), înfrățirea între popoare 
(14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). La 
virsta dragostei : Victoria (10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30), Flamum (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30). Electra : Central

i ;), 
16 ;

21 ;), Giivița (io ; 12,45 '• 
18,15 ; 21). A dispărut o 
Republica (8,30 ; 10,30 ;

14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), 
(8,30 ; 10,30 ; 12,45 ; 45 ;
19.30 ; 21,45), Excelsior 

16,45 ; 19;

(9,30 ; 11,45; 14; 16,25 ; 28,45 ; 
21), Tomis (9; 11,15; 23,30; 15,45;
18 ; 20,15), Miorița (9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 l 22), Modern
(10 ; 12,15 1 14'3° 1 26,45 i 29
21 ;). Misterele Parisului — cine
mascop : Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 9,45 pînă Ia 
orele 23,45, după-amiază 16 ;
18.15 : 20,30). Ultimul tren din 
Gun Hill : Union (11 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21). Program special pentru
copii la orele 10 la cinematograful 
Doina. O viață : Doina (11,30 ; 
14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
Cucerirea Everestului : 
Noi (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
21), Flacăra (15 ; 17 ; 
Căpitanul Fracasse — 
scop : Dacia (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21). Trei plus două — cine
mascop : Buzești (14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ) 21), Drumul Serii (16 ; 18 ; 
20). Codin : Cultural (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Crîngași (16 ; 18,15 
20,30), Vitan (15 ; 17 ; 19 ; 20,45).

20,jo).
Timpuri

17 1 29
19 ; 21).
cinema-

Taxiul morții : Bucegi (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 1 20,30), Arta (16 ; 
18,15 » 20,30). Umbre albe — ci
nemascop : Unirea (15 ; 17 ; 19 ; 
21). Escondida : Munca (15 ; 17 ; 
19 ; 21). Valsul nemuritor : Popu
lar (14,30 ; 16,30 ; 18,45 1 22),
Floreasca (16 ; 18,15 20,30).
Scrisoare de o necunoscută : Moși
lor (15 ; 17 ; 19; 21). Balada hu
sarilor : Cosmos (16 ; 18 ; 20). 
Idiotul :
20,30). 
scop :
20,30). Vară și fum 
scop : 
nuare de la orele 9,30 pînă la orele 
14, după-amiază . 16,35 l 28,45 
21). Cereomușki : Progresul
(15,30 ; 18 ; 20,15). Dintele de 
aur : Lira (15,30 ; 18 ; 20,30).
Riul și moartea : Ferentari (16 ; 
18,15 < 20,30). Povestea pantofa
rului de aur : Cotroceni (15 ; 17 ; 
19 ; 21). Elena din Troia — cine
mascop : Pacea (11 ; 16 ; 18 ; 20).

Viitorul (16 ; 18,15 ;
Strict secret — cinema- 
Colentina (16- ; 18,15 ; 

cinema- 
Volga (rulează în conți-

Observații științifice 
privitor la erupțiile 

dia Lună

Comentînd observațiile fă
cute de un grup de oa
meni de știință ameri

cani asupra unor erupții din 
Lună, cunoscutul selenolog so
vietic Nikolai Kozîrev a scos 
în evidență importanța acestor 
observații în sprijinul teoriei 
susținute de el, potrivit căreia 
craterele lunare s-au format 
datorită activității vulcanice. 
După cum a arătat savantul 
sovietic, din aceasta rezultă că 
suprafața Lunii este acoperită 
de fluxuri de lavă și deși 
poroasă este compactă. Prin 
urmare, este probabil 
cosmonauții nu vor avea 
înfruntat 
cînd vor 
zeze.

Un alt 
domeniul 
volod Troițki, 
unele date obținute 
Lunei, de radiofizicienii din 
Gorki. Din aceste date rezultă 
că substanța care acoperă sa
telitul nostru natural este 
compactă și poroasă. După pă
rerea lui Troițki, în Lună nu 
se înregistrează asperități foar
te pronunțate ale reliefului. 
Explorarea unor anumite por
țiuni de pe Lună cu un dia
metru de pînă la 200 km a 
confirmat că natura și struc
tura substanței care acoperă 
Luna sînt in mare măsură 
identice pentru întreaga supra
față lunară.
Mărturii ce pun la îndo

ială existența comorii 
din Lacul Topiitz

Toplitz a unei așa-zise comori na
ziste compusă din metale prețioase, 
documente ultrasecrete și arme 
bacteriologice secrete. El a recu
noscut că a inventat afirmațiile 
sale în legătură cu comoara.

Intre timp, operațiile de cerce
tare ale fundului lacului au conti
nuat în tot cursul săptămînii fără 
ca vreun element nou să fie desco
perit. Pînă in prezent costul aces
tor operații se ridică Ia un milion 
de șilingi și după cum relevă 
France Presse, Gruber va fi tras 
la răspundere pentru irosirea aces
tor bani.

portul Faluela din Samoa <|c 
vest. Cele două pisici sînt nevă
tămate. „Majoritatea oamenilor 
de vîrsta mea suferă de 16 fe
luri de boli 
nici una”, a

în urmă 
a întreprins
străbătând tot pe o plută distan
ța Statele Unite-Samoa în 150 de 
zile.

de inimă — eu de 
declarat Willis.
cu nouă ani Willis 
o călătorie similară

Populația pămîntului

că 
de 

greutăți de netrecut 
încerca să aseleni-

specialist sovietic în 
studierii Lunii, Vse- 

a comunicat 
asupra

Oceanul Paciiic 
traversat cu o plută 

în 130 de zile

William Willis, un explprator 
și scriitor american în 
vîrstă de 70 de ani, a reu

șit să străbată Oceanul Pacific 
pe o plută, însoțit numai de... 
două pisici. El a pornit Ia 4 
iulie din portul Peruvian Callao, 
ajungind după 130 de zile și o 
călătorie de 7 540 mile în insula 
Samoa de vest. La 500 de mile 
de Callao el a fost surprins de o 
puternică furtună care i-a ava
riat vîslele și a făcut inutilizabil 
aparatul de radio. Deși rămas Fa 
cheremul vînturilor și valurilor, 
VI illis debarcat cu bine

Potrivit datelor statisticii 
ciemografice — numărul lo
cuitorilor planetei noastre a 

fost ;

In anul 1000 — 275 milioane loc.
1500 — 446
1800 — 906
1900 — 1608
1960 — 3000ft

In prezent pe globul pămîntesc 
locuiesc 3,2 miliarde de oameni.

Fiecare mie de locuitori este re
partizată între 
cum urmează : în 
Europa — 195; în 
în Africa — 85; 
Oceania — G.

Potrivit calculelor oamenilor de 
știință, de la apariția pe pâmînt a 
primului om, pe planeta noastră au 
trăit peste 77 miliarde de oameni.

continente după 
Asia — 577 ; în 
America — 137; 
in Australia și

treaga lume, mase însemnate 
ale studențimii democratice din 
diverse țări ale lumii au pro
testat cu holărîre împotriva 
persecuțiilor antidemocratice 
organizate în Spania și Portu
galia. Organizații naționale și 
internaționale progresiste stu
dențești din diferite țări, în ca
drul principalelor manifestări 
organizate în ultimii ani, au a- 
doptat rezoluții de solidaritate 
cu lupta popoarelor și studen
ților din Spania și Portugalia 
împotriva regimurilor dictato
riale existente în aceste țări, 
au condamnat și au cerut în
cetarea imediată a 
lor și torturilor la 
supuse elementele 
progresiste, printre 
meroși studenfi din 
rice.

Alături de celelalte pături 
ale populației, studenții din di
ferite țări ale lumii și-au ex
primat indignarea față de sa
mavolniciile din Spania și Por
tugalia. Astfel, a doua zi după 
asasinarea patriotului spaniol 
Julien Grimau, în capitala Ita
liei mii și mii de oameni s-au 
înrolat intr-o coloană impresi
onantă care s-a îndreptat spre 
ambasada Spaniei Ia Roma. In 
rîndurile manifestanților se gă
seau numeroși studenți, unii 
veniți direct din amfiteatre și 
laboratoare, purtînd 
cursuri universitare, 
note înregistrate la 
curs și seminarii. In 
basadei franchiste, în celebra 
Piață a Spaniei, luminînd peste 
puterea Întunericului serii cu 
sule de torțe aprinse, popu
lația romană și-a ridicat încă 
o dală glasul plin de mînie și 
revoltă împotriva fascismului, 
și-a exprimat solidaritatea cu 
Spania luptătoare, a adus un 
nou omagiu eroicului, încerca
tului popor spaniol. De altfel in 
zeci de țări ale lumii s-au des
fășurat acțiuni de protest ale 
maselor populare.

Din inițiativa mai multor or
ganizații studențești, la începu
tul acestui an a fost constituit 
un comitet de pregătire a unei 
conferințe studențești de soli
daritate cu lupta popoarelor din 
Spania și Portugalia. Acest co
mitet alcătuit din Uniunea Na
țională a Studenților din Fran
ța (U.N.E.F.), Uniunea Națio
nală Reprezentativă a Studen
ților din Italia (U.N.U.R.I.), Uni
unea Studenților Polonezi 
(Z.S.P.), Uniunea Studenților 
din R. F. Germană și U.A.S.R. 
s-a întrunit în a doua jumătate

a lunii octombrie la Milano în 
Italia și a discutat problemele 
privind organizarea acestei ac
țiuni. La ședință au participat 
de asemenea reprezentanți ai 
Frontului Democratic Univer
sitar Spaniol, ai Uniunii Stu
denților portughezi care stu
diază în Franța, ai Uniunii Inter, 
naționale a Studenților (U.I.S.) 
și Secretariatului de Coordo- 

Conferinței Inter- 
Studențești (C.I.S.-

represiuni- 
care sini 
patriotice 
care nu- 

(ările ibe-

sub braj 
dosare cu 
orele de 
jurul am-

ai

din sub-Imagine de ansamblu de la locul catastrofei feroviare 
urbia Tsurumi de lingă Tokio, unde și-au găsit moartea 163 de 

persoane.

Parchetului din Leoben, împotriva 
unui oarecare Max Gruber „pentru 
inducerea in eroare a autorităților 
prin false mărturii în afacerea co
morii din Lacul Topiitz". Potrivit 
agenției, Max Gruber s-a dat drept 
un fost ofițer din SS, fiind omul 
care a pus in circulație informa
țiile asupra scufundării în LaculI
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nare al 
naționale 
S.O.S.E.C.).

Cu acest
această conferință să aibă loc 
în Italia intre 3—5 decembrie 
a.c. La conferință vor Ii invi
tate toate uniunile naționale 
studențești din Europa cît și 
principalele organizații inter
naționale de tineret și studen
țești. Conferința este de aseme
nea deschisă tuturor uniunilor 
naționale studențești din alte 
continente care doresc să parti
cipe în calitate de observatori. 
Conferința își propune să in
formeze opinia publică interna
țională și în special studenți
mea asupra situației existente 
în Spania și Portugalia, să ma
nifeste sprijinul, solidaritatea 
morală și materială a partici- 
panțilcj- cu studenții spanioli și 
portughezi care luptă împotriva 
fascismului, să creeze orga
nisme permanente de solidari
tate.

In cadrul conferinței 
ză să fie prezentate 
poarte: un raport al 
tului de pregătire

prilej s-a stabilit ca

urmea- 
trei ra- 
comite- 
asupra 

scopului conferinței, un raport 
prezentat de studenții portu
ghezi și altul de studenții spa
nioli asupra situației universi
tare existente în țările lor.

In afara discuțiilor generale 
care vor avea Ioc în jurul a- 
cestor rapoarte, participanții se 
vor reuni în două comisii : una 
care va examina situația poli
tică generală din Spania Și Por
tugalia și alta care va studia 
in mod concret ajutorul ce ur
mează să fie acordat studenți
lor spanioli și portughezi. Pe 
această bază va fi adoptată 
chemarea către studenții euro
peni de a veni în ajutorul co
legilor lor din Spania și Portu
galia.

Fără îndoială apropiata con
ferință va fi o nouă și puter
nică expresie a solidarității 
studențimii cu lupta eroică a 
colegilor lor din țările iberice, 
cu încercatele popoare ale 
Spaniei și Portugaliei.

ȘERBAN ULMEANU

ADDIS-ABEBA. — După cum 
se știe, la 15 noiembrie, la Addis 
Abeba, își începe lucrările Con
ferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor africane. La lu
crări iau parte reprezentanți ai 
32 de state independente afri
cane, care vor încerca să rezolve 
conflictul de frontieră izbucnit 
încă la începutul lunii octombrie 
între Maroc și Algeria.

Conferința are loc după ce la 
29 octombrie a avut loc la Ba
mako în tîln irea reprezentanților 
părților în conflict, președintele 
algeriau, Ben Bella și regele Ma
rocului, Hassan al II-lea, pre
cum și împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie și președintele Republi
cii Mali, Modibo Keita.

Deși la această întîlnire s-a 
ajuns Ia un acord cu privire la 
încetarea focului, pentru soluțio
narea definitivă a conflictului 
s-a recurs la Organizația unității 
africane. Miniștrii afacerilor ex
terne ai statelor membre ale a- 
cestei organizații vor trebui să

numească o comisie de arbitraj 
care va stabili răspunderea în 
declanșarea ostilităților și va 
prezenta propuneri concrete pen
tru rezolvarea problemei în fon
dul ei.

Agențiile de presă anunță că 
la Addis Abeba au și sosit dele- 

africane, 
tunisiana, 
afacerilor 
delegația

gații ale unor state 
printre care delegația 
condusă de ministrul 
externe, Mongi Slim, 
marocană condusă de R. Guedira, 
delegația Coastei 
dusă de Camille 
și alte delegații.

în declarațiile 
carea spre Addis Abeba, 
ministrul de externe marocan cît 
și cel algerian și-au exprimat 
încrederea că la Conferința mi
niștrilor de externe ai țărilor 
africane va fi găsită o cale paș
nică de rezolvare a conflictului.

de Fildeș, con- 
Allali, precum

făcute la ple-
ații


