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Metode moderne
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A

de lucru

0 problemă importantă:
frecventa la cursuri / 

F?
| ulevardele largi — 
I în evantai — ale 

Brăilei au căpătat 
în ultimii ani un 
plus de frumusețe, 
specifică unui oraș 
modern. Blocuri de

locuințe, edificii culturale, ma
gazine spațioase îneîntă prin 
liniile arhitectonice zvelte, 
prin coloritul viu al fa
țadelor. La marginea orașu
lui, clădirile întreprinderilor 
industriale întregesc decorul 
nou al marelui port dunărean. 
Brăila se dezvoltă 
crește de la 
construcțiilor 
triale.

Cum este 
lucrărilor, sarcinile sporite care 
stau în fata constructorilor im
pun folosirea pe scară largă a 
celor mai productive metode de 
lucru, a materialelor noi — 
ieftine și durabile.

Se înțelege că înfăptuirea o- 
biectiveior din planul de pro
ducție nu este posibilă fără ca
dre bine pregătite cu un nivel 
profesional în continuă crește
te, De acest lucru, la indicația 
comitetelor de partid, au tinut 
seama conducerile administra
tive ale celor două mari uni
tăți din Brăila : întreprinderea 
de Șantiere Construcții Mon
taj (l.S.C.M.) și întreprinderea 
de construcții nr. 2. Se observă 
astfel o preocupare mai atentă 
pentru organizarea pînă în cele 
mai mici amănunte a cursurilor 
de ridicare a calificării, aceasta 
fiind principala formă de pre
gătire profesională a muncito
rilor.

La întreprinderea de cons
trucții nr 2, de pildă, la alcă
tuirea programelor analitice a

necontenit, 
an la an volumul 

civile și indus-

și firesc, ritmul

participat un colectiv larg de 
tehnicieni și ingineri. Spre deo
sebire de alți ani, acum au fost 
consultați și muncitori cu pre
gătiri diferite, pentru ca viitorii 
lectori să cunoască din timp a- 
supra căror probleme teoretice 
și practice trebuie să insiste, ca 
oamenii să înțeleagă cit mai 
bine în ce constă o metodă sau 
alta de lucru.

S-a stabilit apoi ca muncito
rii să fie încadrați la cursuri 
nu numai pe meserii, ci și în 
funcție de nivelul de pregătire 
profesională. E desigur bine că 
s-a procedat așa. Și la 
l.S.C.M organizarea cursurilor 
de ridicare a calificării s-a fă
cut cu mai multă chibzuință 
decît în anul trecut. In Ioc de 
500 de muncitori cuprinși în a- 
semenea cursuri în perioada 
1962/63, acum sînt peste 2 500 
în 53 de grupe organizate tot 
pe meserii dar și pe nivele de 
pregătire profesională. în sfir- 
șit, se constată o preocupare 
atentă a celor două conduceri 
de întreprinderi pentru fixarea 
unor zile anumite destinate în- 
' ătămîntului profesional, pentru 
asigurarea sălilor necesare bu
nei desfășurări a cursurilor, 
procurarea de rechizite, alege
rea competentă a lectorilor din
tre cei mai buni ingineri și 
maiștri.

Conducerile întreprinderilor 
amintite s-au consultat 
manență cu comitetele 
telor 
La 
buna 
lor,

și organizația 
măsurile luate 

organizare a 
la stabilirea

în per- 
sindica- 
U.T.M. 
pentru 

cursuri- 
unor te-
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Uzinele construc
toare de mașini ex
tind metoda prelu
crării în grup a pie
selor în funcție de 
dimensiunile, forma, 
greutatea și materia
lul din care au fost 
confecționate. Avan
tajele acestei metode 
se concretizează, 
printre altele, în 
creșterea de cîteva 
ori a productivității 
muncii și are drept 
rezultat o reducere a 
prețului de cost cu a- 
proximativ 30 la sută.

Uzinele „Steaua ro
șie", „Semănătoa- 
rea"-București, „Uni- 
rea“-Cluj, Uzinele 
metalurgice - Sinaia 
etc. aplică această 
metodă cu bune re
zultate. Uzinele „1 
Mai“-Ploiești, de pil- 
ră, folosind metoda 
prelucrării în grup la

o serie de piese mici 
ca: șuruburi, piulițe, 
flanșe au obținut re
ducerea timpului de 
prelucrare cu aproa
pe 25 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a 
crescut cu 30—45 la 
sută. La Uzinele de 
strunguri din Arad 
au jost organizate 
șapte linii tehnolo
gice pe familii de 
piese, reamplasîn- 
du-se peste 100 ma
șini în flux tehnolo
gic. Pe lingă reduce
rea cu 
mătate
de transport și a ci
clului de fabricație și 
creșterea productivi
tății muncii în me
die cu 20 la sută, s-a 
asigurat și decalajul 
necesar între secția 
uzinaj și secția mon
taj.

aproape ju- 
a volumului

(Agerpres)

(de la cores
pondentul nos
tru). — Joi sea
ră, Ia Teatrul 
de Sfat din Ti
mișoara a avut 
Ioc premiera pe 
țară a comediei 
în 3 acte „So
net pentru o 
păpușă" de Ser
giu Fărcășan. 
Regia artistică 
este semnată de 
Dan Nasta, iar 
scenografia a- 
parține Iui Vir
gil Miloia. Din 
distribuție fac 
parte Gheorghe 
Leahu, artist e- 
merit, Constan
tin Adamovici, 
Emil Reus, Ga
briela Marines
cu, Daniel Pe
trescu, Dan 
Nasta și alții.

o

La plecare în Gara Băneasa
Joi seara a părăsit Capitala 

delegația de stat a Republicii 
Populare Romîne, condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mîne, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., care, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, va vizita R.S.F. Iu
goslavia.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer,

președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, precum și Aurel

Mălnășan, ambasadorul R. P. 
Romîne la Belgrad.

Delegația este însoțită de 
consilieri și experți.

In gara Băneasa delegația de 
stat a fost condusă la plecare 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Avram Bunaciu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheor-

ghe Gaston Marin, Gogu Ră* 
dulescu, Constantin Tuzu, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești.

Au fost de față șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați la 
București, membri ai Ambasa
dei R.S.F. Iugoslavia și alțl 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

nouă întreprindere Sesiune tehnico*

de industrializare a lemnului

în magazinele de 
specialitate din țară a 
apărut un nou tip de 
mobilă — camera 
combinată llva, pur- 
tînd marca Fabricii 
„IPROFIL-Dej", cea 
de-a ii-a unitate de 
acest gen construită și 
dată în funcțiune în 
anii șesenalului.

Noua întreprindere 
de industrializare a 
lemnului, cu o capaci
tate anuală de produc
ție de 15 ooo garni
turi de camere combi
nate, este realizată de 
Institutul de studii și 
proiectări forestiere și 
de Trustul 5 construc
ții din Brașov. O mare 
parte din utilaje, prin
tre care prese hidrauli-

ce, fierăstraie circulare 
pentru croit, mașini de 
lustruit și altele, sint 
produse de uzine con
structoare de mașini 
din țara noastră. A- 
ccstc utilaje asigură 
mecanizarea și svini- 
automatizarea princi
palelor faze de lucru 
și totodată un flux 
tehnologic continuu.

Cheresteaua împreu
nă cu plăcile aglome
rate din lemn, furni
rul, placajul și alte 
materiale sînt introdu
se în secțiile de fabri
cație cu ajutorul elec- 
trostivuitoarelor. Aici, 
mașini și agregate 
moderne, conduse de 
oameni calificați, taie, 
croiesc, fasonează, lus-

truicsc și combină 
piese de diferite di
mensiuni și profiluri 
pentru viitoarele gar
nituri de mobilă. Ope
rațiunea de șlefuire și 
lustruire a pieselor 6e 
face cu ajutorul unor 
mașini speciale care a- 
sigură o productivitate 
a muncii de două ori 
mai mare față de fa
bricile 
vechi.

La 
bricii, 
avut în vedere crea
rea unor condiții cît 
mai bune de lucru. în 
toate halele se găsesc 
instalații de ventilație 
și de încălzire cen
trală.

(Agerpres)

de mobilă mai

construirea fa- 
proiectanții au

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

in numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și al 
meu personal, vă transmit felicitări cordiale cu prilejul realegerii dv. ca 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.

Vă doresc din toată inima multă sănătate și succes în activitatea dv. 
de mare răspundere.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
tarile noastre se vor dezvolta continuu în interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și socialismului.

Berlin

labo rotorul de telecomunicații.

CU

și
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

să-i conving 
mei că sînt altul 

pregătit etc. — 
tovarăși de lucru 
orice... Mi-am zis

in relațiile cu tovarășii săi 
o anumită delăsare în ce pri
vește pregătirea culturală și 
profesională. Prietenii și cuno-

Tovarășului OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

nu în așa măsură incit 
piardă capul. Cu lucidi- 
și-a spus că el într-o zi 
nu se poate schimba.

Tovarășului WALTER ULBRICHT 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate Germane, vă rog să primiți felicitările 
călduroase ale Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și 
ale mele personale.

Vă urez din toată inima multă sănătate și succese în activitatea dv. 
rodnică consacrată înfloririi și întăririi continue a Republicii Democrate 
Germane, cauzei păcii și socialismului.

„Prietenii tehnicii’ de la Casa pionierilor din Brașov, în

6ROI
Al EGPORTAJ6LOR 

NOASTEe =
chim Dumitru s-a 
angajat la secția 
de turnătorie a 
Uzinelor de pompe 
și mașini agricole- 
București în 1953, 
adică îndată după 
școlii profesionale.

care i se aducea. Ajuns „cele
bru", se simțea destul de prost, 
însă 
să-și 
tale, 
două
(Puteam să iau cuvîntul în zece 
ședințe la rînd, să-mi fac auto
critica, să încerc 
pe tovarășii
— îndrăzneț, 
dar eu am 
care nu cred 
că bine și cinstit e să dovedesc 
prin muncă și întreaga mea ac
tivitate că m-am schimbat...)

De-atunci au trecut patru ani.

Tovarășului dr. H. C. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane

Berlin

Permiteți-mi ca în numele Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și al meu personal, să vă transmit felicitări cordiale 
cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane.

Vă doresc din toată inima multă sănătate și succes deplin în activi
tatea dv., consacrată cauzei păcii și socialismului.

ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

absolvirea
Dar el a ajuns să fie cunoscut 
de către toți din uzină, și de 
mulți, de foarte mulți tineri din 
întreaga țară abia după vreo 
șase ani, prin 1959. („Celebri
tatea" mi-a venit tîrziu, spune 
el, cu un zîmbet jenat — cînd 
și uitasem de ea... Aș fi vrut 
s-o dau altuia, pe de pomană, 
dar nu se putea. Căci, să iii 
celebru din pricina slăbiciuni
lor nu e tocmai plăcut, și ni
meni nu se-nghesuie!...). 
lunci, în 1959, ziarul 
tineretului" 
ticol în care 
cu asprime 
tru lipsă de

A-
„Scînteia 

a publicat un ar- 
Achim era criticat 
tovărășească pen- 
curaj și fermitate

PATRU ANI DIN
1

scuții, tovarășii săi, s-au simțit 
și ei vinovați, pentru că nu-l 
ajutaseră din vreme, și s-au 
oferit să-l ajute atunci. Cei 
care nu-l cunoscuseră, au ve
nit să-l întrebe, ori i-au scris: 
„Cum a fost ?! Ai nevoie de a- 
jutorul nostru ?" Am nevoie de 
ajutorul tuturor, a răspuns A- 
chim, dar cu grijă, cu răbdare, 
să n-o greșesc din nou I Erau 
cîteva observații în articol cu 
care el nu era de acord. Dar, 
din pricina acestor observații, 
n-a respins critica adevărată

lată, pe scurt, un bilanț.
Numele lui Achim Dumitru 

fost înscris de cîteva ori pe pa
noul de onoare. (E înscris și a- 
cum, la loc de cinste). Achim 
este elev în clasa a XI-a a 
Școlii medii nr. 15. Achim ci
tește cărți de literatură, de ști
ință, merge la spectacole, 
fotbal, cînd are 
are o întreagă 
timpul: în fiecare 
de lucru în uzină, 
ore de pregătire pentru cursuri, 
trei și uneori patru ore la

a

7a 
timp... Căci, 
răfuială cu 
zi, opt ore 

două, trei

științifica
In Capitală și-a început lucră

rile cea de-a IlI-a sesiune tehnico- 
științifică organizată de Combina
tul poligrafic Casa Scînteii.

In prima zi au fost prezentate 
referate, însoțite de proiecții, pri
vind problemele actuale în repro
ducerea policromă. Un mare nu
măr de participanți — specialiști 
din întreprinderile poligrafice 
bucureștene și din țară, reprezen
tanți ai editurilor și ai unor în
treprinderi producătoare de mate
riale poligrafice, profesori și stu- 
denți din institute tehnice și de 
arte plastice, graficieni, reporteri 
și artiști fotografi — au analizat 
pe larg experiența bună dobîndită 
în acest domeniu și au făcut, tot
odată, numeroase propuneri în ve
derea îmbunătățirii continue a ca
lității reproducerilor de artă, ilus
trațiilor, copertelor de reviste etc.

Participanții au vizionat, de a- 
semenea, expoziția cuprinzînd pro
totipuri de inovații realizate în 
Combinatul poligrafic Casa Scîn
teii, pentru îmbunătățirea repro
ducerilor policrome.

Lucrările continuă.
(Agerpres)
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Unul din blocurile turn din cartierul Țiglina-Galați, recent 
dat în folosință.

Foto: AGERPRES

Au terminat arăturile de toamnă
Terenurile gospodăriei agri

cole de stat „Nicolae Bălcescu“ 
din regiunea Dobrogea, se în
tind pe cîteva mii de hectare. 
Gospodăria a avut planificat să 
efectueze arături adinei 
toamnă pe 3 127 de 
Dată fiind această 
mare au fost create 
timp toate condițiile 
lucrarea să se poată 
din plin. Din totalul 
tractoare, 50 au fost 
te să lucreze numai la arat. A 
fost planificat ca fiecare trac
tor să are cite 3,5 hectare pe 
zi. Asta ar fi însemnat că ară
turile să se termine în 17 zile 
bune de lucru. Munca mecani-

de 
hectare, 

suprafață 
însă din 
pentru ca 
desfășura 
de 91 de 
repartiza

școală... Pentru plimbări și di
stracții îi rămîne mai nimic. 
In ajutor îi vine televizorul. 
Uneori, încearcă să facă două 
lucruri odată: să și citească, să 
și urmărească ce se prezintă la 
televizor. (Metoda, spune el, 
nu e de recomandat. Dacă 
ar fi să mă-ntrebați de rezultate, 
v-aș spune niște lucruri amu
zante. Dar nu vi le spun — și 
renunț Ia metodă...). Poate că 
ceea ce îl caracterizează acum 
pe Achim, după aspra critică 
tovărășească, este o luciditate 
de om într-adevăr matur în a- 
precierea muncii sale. (Aș vrea

VIATA LUI
să spun despre mine că sînt un 
elev foarte, foarte bun la învă
țătură — dar dacă lucrurile nu 
stau chiar așa ? I Învăț mult, cu 
seriozitate, nu fiindcă mă tem 
de note proaste, ci fiindcă am 
ajuns la convingerea că e ab
solut necesar să învăț și mă 
număr printre elevii obișnuiți 
— cînd bine, cînd foarte bine, 
cînd... Pentru alții poate să fie 
puțin, pentru mine, care într-o 
vreme mă cam feream de învă
țătură, e una 1) De pe acum A- 
chim a început pregătirile pen-

zatorilor a fost bine organizată. 
Timpul s-a menținut frumos. 
Grupele U.T.M. din brigăzile de 
tractoare, au urmărit zilnic sar
cinile ce revin fiecărui tracto
rist, au analizat, periodic, fe
lul în care mecanizatorii își 
realizează planul. De aseme
nea, au luat în discuție neajun
surile ivite și au propus brigă
zilor să ia măsurile cuvenite. 
Lucrul s-a desfășurat, zi de zi, 
cu mult spor. Toți mecanizato
rii au lucrat în schimburi pre
lungite. Conducerea gospodă
riei de stat a asigurat aprovi
zionarea la locul de muncă cu 
carburanți, apă, piese de schimb 
pentru tractoare și hrană cal

dă pentru tractoriști. In felul 
acesta au fost evitate drumuri
le inutile, tractoarele fiind uti
lizate din plin, din zori și pînă 
seara tîrziu. Depășirea zilnică 
a vitezei de lucru a făcut ca, pe 
19 noiembrie — adică cu trei 
zile mai devreme decît era pre
văzut — G.A.S. „Nicolae Băl- 
cescu" să termine arăturile a- 
dînci de toamnă. Printre frun
tașii care au contribuit la ob
ținerea acestui succes, se nu
mără mecanizatorii din brigăzi
le conduse de Ilie Andrei, Du
mitru Drăghici, Gheorghe Cre- 
țu, Ion Vizireanu.

C. SLAVIC

tru examenul de maturitate, 
revede toată materia, se duce 
la cursurile speciale, încearcă 
să împlinească anumite goluri... 
Iar dacă va trece examenul — 
și vrea să-l treacă — se va în
scrie Ia Politehnică. Dar oricîl 
ar învăța și chiar dacă va ob
ține diploma de inginer, tot în 
uzină vrea să lucreze. E o me
serie I „Ce am învățat, îmi 
place, nu lucrez ca să obțin 
laude, ci fiindcă îmi place și e 
de datoria mea. Am prieteni in 
uzină, am tovarăși care mă res
pectă și pe care îi respect”. A- 
chim îi ține minte pe toți cu

de a fi luat în 
îndrăzneam să 
pe nume, să 
deschis cu to-

ACHIM
care a lucrat în echipă de-a 
lungul anilor — pe Tudor Ion, 
pe Udrea Stan, care i-au fost 
șefi de echipă, se-mpacă bine 
cu Mirea Marcel, șeful de 
echipă de azi, cu Marin Mihăi- 
lescu, cu Vasile Paraschivescu... 
Ținînd seama de criticile care 
i s-au adus în urmă cu pa
tru ani, ești tentat să crezi că 
el se-mpacă bine cu toți pentru 
ca și Iui să-i fie bine, adică re
curge la o bună înțelegere de 
ochii lumii. Dar nici gînd — și 
Achim este gata să aducă un

argument demn 
seamă : dacă nu 
spun lucrurilor 
mă port cinstit, 
varășii, să vin cu inițiative și
să apreciez inițiativele altora — 
nu ajungeam pe panoul de o- 
noare, și nici Ia școală. Căci, 
eu pretind să fiu judecat după 
ceea ce fac. Judecat și respec
tat, adaugă el, cu îndreptățire. 
Vă propun o anchetă în uzină 
— și să descoperiți dumnea
voastră dacă există un singur 
muncitor de nădejde pe care eu 
să nu-l respect. Nu mi-aș în
gădui așa ceva. Drept care este 
normal să pretind, la rîndul 
meu... Și nu mă pot plînge! 
Dar asta nu se cheamă bună în
țelegere de ochii lumii... Achim 
ține mult la acest respect, la 
înțelegere și grijă tovărășească 
în relațiile cu oamenii, iar a- 
tunci cînd se ridică în ședință 
să critice, o face din dorința 
de a veni în ajutorul cuiva. 
Și-a spus cuvîntul despre com
portarea unor tineri absolvent! 
de școală profesională : calm, 
cu încrederea că ei se vor în
drepta. Să dea sfaturi, nu-l 
place, dar din cind în cînd e 
nevoie (Altfel, m-aș simți vi
novat față de cei care greșesc). 
A ajuns la această concluzie 
intr-un moment dificil, cînd cl 
însuși a fost criticat și sfătuit.

NICOLAE ȚIC



Pregătiri pentru 
viitorul spectacol
în fiecare seară, căminul cul

tural din comuna Smîrdioasa, 
raionul Zimnicea, are oaspeți. 
Colectiviștii, tineri și virstnici, 
vin aici pentru a viziona spec
tacole de teatru și filme, emi
siunile televizate sau pentru a 
participa la seri de întrebări și 
răspunsuri axate pe problemele 
activității lor zilnice, acțiuni 
care se organizează cu regula
ritate.

Cei mai mulți dintre ei sînt 
prezenți și la repetițiile brigă
zii artistice de agitație, în ve
derea participării ei la cea de-a 
doua etapă a celui de al VII- 
lea concurs al formațiilor artis
tice de amatori. Membrii brigă
zii pregătesc un nou spectacol 
intitulat „La drum cu brigada", 
inspirat din viața nouă a colec
tiviștilor din comuna noastră. 
De aceea, prezența colectiviș
tilor la repetiții este utilă. Ei 
doresc ca formația aceasta, care 
în prima etapă a concursului a 
ocupat locul I la fazele pe co
mune și raion, să-și păstreze 
locul fruntaș și prețuirea spec
tatorilor cîștigată cu prilejul 
deselor turnee întreprinse cu 
spectacolele „Muguraș de viață 
nouă“, „Cu zîmbetul pe buze", 
„Pe drumul belșugului", „Viață 
nouă avem în sat", prin satele 
raionului nostru și ale altor ra
ioane din regiunea București.

IONEL TRIFU
profesor

Brigada artistică și prietenii ei

■
1 înd a luat ființă, în 

urmă cu cinci ani, 
brigada artistică de 
agita/ie a Uzine
lor „ Semănătoa
rea" număra șase 
membri. Laude a- 

duse „fondatorilor" ei pot ii 
întîlnite încă și astăzi în toate 
sectoarele uzinei. Spectacolele 
date în decursul a doi ani au 
adus entuziaștilor artiști ama
tori cîteva premii însemnate, 
nu fără greutate și efort, în 
cadrul concursurilor de ama
tori. Dar stima pe care și-a cu
cerit-o în rîndul muncitorilor, 
se datorește fără îndoială ati
tudinii ofensive, combative pe 
care în nenumărate rînduri an
samblul acesta a dovedit-o.

Muncitorul Marcel Horobeț, 
inginerul proiectant Nicolae 
Coteanu, Ion Harcea, controlor 
la secția a 111-a montaj, func
ționarul de administrație Dan 
Henchea, desenatoarea tehnică 
Genoveva Andrei și încă cei 
șapte care completează astăzi 
efectivul brigăzii, oameni cu 
meserii atîl de felurite, au a- 
ceaslă pasiune comună. Vîrsta 
medie a membrilor brigăzii se 
păstrează în dimensiunile unui

entuziasm de 28 de ani și ace
sta explică funcția activă a 
brigăzii în complexa viată a 
întreprinderii. Prezentarea spec
tacolelor cunoaște o frecventă 
lunară Cele șase sectoare ale 
întreprinderii, vizitate în șase 
luni, aplaudă prin rolafie pro
grame inspirate din chiar spe
cificul lor de muncă. La acea
sta au contribuit de bună sea
mă grupele sindicale ale fiecă
rui sector în parte, comitetul și 
birourile organizațiilor U.T.M. 
care au pus la dispoziția cer
cului literar al uzinei (autorul 
colectiv al textelor de brigadă) 
date și informații privind as
pectele pozitive dar și nega
tive, care reclamau intervenția 
operativă a brigăzii. Situarea 
brigăzii pe primele locuri pe 
Capitală în concursurile bienale 
de amatori confirmă valoroasa 
activitate a acestei formalii, 
promovată mai întîi, cu multă 
însuflețire, de oamenii uzinei. 
Schimburile de experiență cu 
celelalte brigăzi din raionul 16 
Februarie au folosit și folosesc 
indiscutabil, potențialului critic 
ce caracterizează toate progra
mele. De succese deosebite

s-au bucurat programele' inspi
rate din munca sectorului I 
turnătorie și a serviciului ad
ministrativ. De la începutul a- 
cestui an și pînă în prezent 
brigada a cules aplauzele în
dreptățite ale unui număr du
blu de spectatori în comparație 
cu cei din 1962.

Un sprijin efectiv dau brigă
zii de agitație cei 21 de membri 
ai cercului literar al uzinei. 
Înființat o dată cu brigada, cer
cul literar nu și-a desmințit 
niciodată calitatea de colabora
tor apropiat.

Am păstrat pentru sfîrșitul 
relatării, îmbucurătoarea știre 
că pe lingă programele obiș
nuite inspirate din viața uzinei, 
pentru prima oară brigada ar
tistică de agitație, își încearcă 
puterile în pregătirea unui 
spectacol de „Miniaturi". Nu ne 
îndoim de reușita acestei ac
țiuni și ne manifestăm încrede
rea că entuziasmul artiștilor a- 
matori de la Uzina „Semănă
toarea” se va concretiza și de 
acum înainte în succese apre
ciabile.

VERA LUNGU

PRIETENII MUZEULUI
Pe lingă muzeul raional din 

orașul Caracal își desfășoară 
activitatea un cerc al priete
nilor muzeului. El numără peste 
150 de membrii. Consiliul știin
țific al muzeului organizează 
adesea diferite lecții, vizite la 
monumentele istorice din oraș 
și din regiune, conferințe, la 
care participă membrii acestui 
cerc. Astfel un grup de elevi de 
la școlile din oraș — au făcut

de curînd o excursie pe bicicle
te la șantierul arheologic de la 
Reșca, la cetatea Romula.

In duminicile următoare 
„Prietenii muzeului" vor merge 
la Craiova și Corabia unde vor 
vizita muzeele și monumentele 
din aceste localități.

CRĂCIUN PĂTRU
profesor

» Recent s-a deschis în sala „Dalles" al IV-lea Salon inter- K 
r național de artă fotografică al R.P.R. Vă prezentăm mai sus J 
£ două din lucrări: „Chemarea zăpezilor" de D. Constantinescu 8 

(R.P.R.) și „Lacul secat" — de Tlampos (Grecia). | 
Foto : N. STELORIAN 8
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Spectacole muzicale
Sorin Titel : „COPACUL"
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vident, articolul acesta va trezi nedumerirea multor 
ti tori. Cunoscuta revistă franceză de știință populari

zată „Science et Vie’ I-a publicat, lotuși, avînd avizul 
remarcabilului biolog francez Jean Rostand. Articolul 
prezintă lucrările savantului ameiican R.S.V. E " 
Profesor de matematici, fizică și astronomie la 
versitate americană, R.S.V. Ettinger susține că în mo

mentul de față e posibil ca omul să fie reanimat după moarte.
Imediat după moarte, corpul omului poate li răcit după părerea 

cercetătorului pînă la temperatura de zero absolut prin cufundare 
în heliu lichid. După aceea, corpul astfel preparat poate fi păstra! 
cîteva zeci sau chiar cîteva sute de ani, pînă cînd medicina va fi 
în stare să dezghețe organismul răcit și să lecuiască maladia care 
a pricinuit moartea.

Dar nu e oare tirziu să reînvii un om după ce a murit ? Nu e 
oare o simplă aberafie această promisiune de nemurire ?

Pentru biologii secolului XX moartea nu mai este o limită 
absolută, simplă și necruțătoare cum părea pînă nu demult. Se pare 
că moartea nu este altceva decît o înlîmplare nenorocită. O cauză 
oarecare paralizează acel sistem complicat care coordonează mili
ardele de celule șl aduce cu sine distrugerea lor treptată.

O înlîmplare nenorocită nu este niciodată ireversibilă. Tulbu
rările care au loc în sistemul complicat al organismului nostru pot 
li îndepărtate. Imediat după moarte toate celulele corpului ome 
nesc sînt încă vii. Dacă printr-un mijloc oarecare se poate obține 
refacerea echilibrului biologic, organismul va învia. Nu avem în 
fafă un raționament abstract. în momentul de fată, în știința medi
cinii își face loc o nouă ramură: reanimatologia. Profesorul mos
covit V.A. Negovschi, unul din pionerii acestei științe, a reușii 
reanimarea multor noi născuti care s-au sufocat în timpul nașterii 
și a unor bolnavi care au murit în urma unei hemoragii puternice 
sau a căderii activității cardiace.

Neîndoios, în momentul de fată se fac primii pași. Dar este 
limpede că într-un viitor apropiat medicii vor readuce la viată un 
număr mult mai mare de oameni 1

Se știe că timp de șase minute, cel care a murit se află în sta
rea instabilă de moarte clinică. După scurgerea acestor minute, ce
lulele care alcătuiesc creierul încep să moară: survine acum moar
tea adevărată. Profesorul Ettinger socotește că trebuie în primul 
rînd obținută prelungirea acestor șase minute. După aceea își va 
începe munca... frigul.

Trebuie remarcat aici că ideea răcirii nu este nouă. In anul 
1766 un fiziolog englez scria: „Dacă omul se va hotărî să trăiască 
ultimii 10 ani ai vieții sale aliernînd răcirea cu t 
va prelungi viata pînă la 1 000 de ani". In același timp francezul 
Reaumur remarca: „Fiecare dintre aceia care speră să trăiască | 
la 80 ani preferă să-șl prelungească viața la 10-12 secole, dintre 
care în fiecare secol va trăi o viață activă 8-9 ani".

Viata se reduce de fapt Ia un complex de reacții chimice. 
Cercetările teoretice au arătat că frigul încetinește schimburile chi
mice. Dar răcind o ființă vie, organismul nu trebuie distrus: trebuie
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La Galați, ca dealt
fel în întreaga țară, 
viața artistică —■ con
certele simfonice, spec
tacolele de operă-opc- 
retă și cele teatrale, 
și-a reluat de curînd 
locul pe scene și estra
de ; din nou, miile de 
spectatori și auditori 
asaltează casele de bi
lete, îndreptîndu-se 
spre sălile de spectaco
le și audiții.

Participînd la mani
festările cuprinse în 
activitatea din Galați, 
artiștii sînt prezenți și 
în această stagiune cu 
spectacole de operă, o- 
peretă, balet, estradă și 
concerte simfonice- 
populare, în localități
le din regiune. Ca un 
fapt demn de reținut 
in această direcție a- 
puntinr stagiunea per
manentă de conccrt- 
spectacolc muzicale de 
la Brăila. Prezența 
Teatrului muzical și 
concertele Orchestrei 
simfonice au fost în- 
tîmpinate de la în
ceput cU viu interes de 
amatorii de muzică din 
acest oraș. In afară de 
cca dc-a doua stagiu
ne permanentă de la 
Brăila — un număr 
tot mai mare de alte 
localități din cuprin-

gălățene
sul regiunii primesc în 
permanență vizita mu
zicienilor gălățeni ; 
comparativ cu stagiu
nile anterioare, anul 
acesta, acțiunile des
tinate educației muzi
cale a oamenilor mun
cii cuprind un ciclu 
sporit și mai cuprin
zător de manifestări. 
Astfel, cu mai bine de 
20 zile de a se des
chide stagiunea, Or
chestra simfonică a 
întreprins mai întîi un 
turneu de mai multe 
zile prin regiune, în
scriind un frumos bi
lanț muzical. De data 
aceasta, în atenția in
strumentiștilor an
samblului gălățean a 
stat vizitarea unor lo
calități din mediul ru
ral. In itinerariul tur
neului amintit, artiș
tii gălățeni au pre
zentat un mare număr 
de concert-spcctacole 
în fața colectiviștilor 
din Smulți, Tifcști, 
Făurei, Străoani, Ian- 
ca, Panciu și Zagna 
Vădeni. Repertoriul a 
cuprins lucrări accesi
bile, prelucrări din 
folclor ale compozito
rilor noștri și muzică 
populară din regiunea 
Galați.

Un bilanț asemănă

tor au înscris în acti
vitatea lor și artiștii 
Teatrului muzical, a 
cărui prezență se face 
tot mai simțită în via
ța noastră artistică. E- 
vidențiem în acest 
sens spectacolul cu 
„Trandafirii Doftanei" 
de Norbert Petri, pre
zentat în fața colecti
viștilor de la Inde
pendența ; tot cu a- 
ceastă ocazie s-a or
ganizat și un schimb 
de experiență între 
colectivul artistic al 
teatrului și activiștii 
culturali de aici. Ase
menea acțiuni și-au 
cîștigat o frumoasă 
tradiție în activitățile 
și preocupările artiști
lor Teatrului muzical 
din Galați. După spec
tacolul inaugural de la 
Independența, o altă 
serie de patru specta
cole au fost prezenta
te — tot cu „Tranda
firii Doftanei', și pen
tru iubitorii muzicii 
din Tecuci și Focșani. 
Tot cu această ocazie, 
un număr de peste 400 
de elevi de la școlile 
medii, precum și de la 
Centrul școlar agricol 
din Tecuci, au ascul
tat opera „Trandafirii 
Doftanei".

D. SANDU

n multe din schi
țele cuprinse în 
volumul de debut 
al lui Sorin Titel 
personajele sînt 
adolescenți. Aces
tea își construiesc

lumea visurilor și viitorului
printr-o viziune romantică, de 
înaltă puritate și fină gingă
șie, bucurîndu-se că găsesc în 
preajmă-le o asemenea lume, 
oameni care se înnobilează prin
descoperirea firească, neosten
tativă, a dimensiunilor demni
tății omenești, a satisfacției de 
a se dărui unor idealuri fru
moase. „Copacul" este o carte 
în care viziunea, modul de 
a privi relațiile dintre oameni 
sînt ale unui adolescent, a- 
proape toți eroii săi, cărora le 
acordă credit moral, sînt în 
pragul unor descoperiri veri- 
fieîndu-și anume atitudini și 
sentimente, se definesc ca pur
tători ai unor inepuizabile re
surse de gingășie și puritate 
sufletească. Evident, autorul 
caută să se obiectiveze, să 
transcrie totul cu rigurozitatea 
observatorului care știe să 
nareze sobru, cu rare efu
ziuni lirice ; transcrierea glo
durilor și gesturilor persona
jelor, a felului de a vorbi 
al acestora cuprinde și atitu
dinea prozatorului (aceasta ex
plică, de fapt, frecvența unor 
schițe scrise la persoana întîi).

S-a scris despre proza lui 
Sorin Titel că se îndreaptă, cu 
ostentație aproape, asupra as
pectelor liniștite, monotone. 
Afirmația a izvorît desigur din 
aparența — dată și de stilul 
autorului — că toiul se consu

celei mai adînci drame uma
ne, eroii nu rămîn singuri, au 
tăria și posibilitatea de a des
coperi în jur sprijin, de a se 
descoperi necesari („Durerea"), 
de a nu se socoti oameni sfîr- 
șiți și mai ales singuri. Altfel 
însă în multe din schițele lui 
Sorin Titel conflictul este 
acut, eroii se află în situații 
care presupun o delimitare 
decisivă și definitivă a ati
tudinilor, afirmarea clară a 
unor concepții etice, cînd, si
tuația aparent liniștită cuprin
de un dramatism profund 
(„Copacul", „Sofica", „Iarna 
pierdută", „Drumul cu căru
ța"). Autorul stăruie însă 
asupra momentelor, enunță în 
treacăt situațiile acestea, preo-

„într-o zi de primăvară", in- 
tenționînd să investigheze psi
hologia unui copil în fața na
turii, sînt transcrise niște dis
cuții cotidiene, care anticipea
ză, nefondat, un final de poem 
în proză, fără valori simboli
ce deosebite și fără să comuni
ce cititorului sentimentul au
tenticității. Cu vădite înclinații 
spre proza de sugestie, autorul 
nu stăpînește întotdeauna bine 
măiestria pe care o asemenea 
temerară aspirație o presupu
ne, iar năzuințele nu găsesc 
decît împliniri palide, neemo
ționante („Zborul"). Chiar una 
din cele mai reușite bucăți din 
volum „Gardul" (cu o admira
bilă pagină de intuire a psiho
logiei și puterii imaginative a

mă încet, fără sinuozități dra
matice, fără consecințe tragi
ce. într-un fel toate acestea 
sînt posibile, fiindcă și în fața

cupat să urmărească ceea ce 
se întimplă dincolo de gesturi 
și fapte, în lumea lăuntrică a 
personajelor. Și de cele mai 
multe ori aflăm, după con
sumarea propriu-zisă a con
flictului, perspectiva devenirii 
acestora, exprimată prin afir
mații lapidare, încărcate de 
observații sugestive, în mo
mentul cînd eroii au descope
rit punctul de echilibru, ieși
rea din impasul faptelor 
(„Drumul", „După ploaie").

Uneori, schițele surprind un 
singur moment, sînt prezentate 
într-adevăr fără grabă, mo
noton, situații comune menite 
însă să lumineze semnificații 
majore. Intențiile acestea eșu
ează uneori în pagini neintere
sante, datorită inconsistenței 
materialului faptic. Astfel, în

copilului) în care luăm cuno
ștință cu o sugestivă prezen
tare a satisfacției, a liniștei și 
armoniei interioare dăruită de 
munca pașnică gospodărească 
are, cu toată afirmația din fi
nal („deodată se bucurară 
amîndoi, gîndindu-se la ziua 
de mîine") un orizont, o pers
pectivă limitată. Unele pa
gini sînt neinteresante, a- 
ride, din cauza manierei 
stilistice, care, căutînd să 
prezinte totul cit mai simplu 
și firesc, alunecă pe nesimțite 
în banalități și uscăciuni ce 
nu comunică cu cititorul 
(„Idilă”, „Trei sărituri pe o 
pagină, „Soacra", „Onomasti
ca unui adolescent", „Dealul 
cerului" și chiar în „Vara”). 
Alteori ai sentimentul că ci
tești doar un fragment dintr-o 
lucrare mai întinsă și aștepți 
integrarea organică a acestuia

Aspect din camera de comandă a instalației de cracare catalitică de la Rafinăria Onești.
Foto: S. NICULESCU

într-un subiect cu un mesaj 
precis.

Peste tot există însă obser
vații remarcabile, o intuire re
levabilă a psihologiei persona
jelor, dar de multe ori acestea 
rămîn doar la stadiul expe
riențelor scriitoricești, neîn
corporate faptelor pentru a le 
lumina semnificații multiple, 
perspective noi. Alteori, chiar 
dacă acestea există, sînt afir
mate și nu izvorîte organic din 
contextul faptelor.

Toate aceste evidente defi
ciențe ale volumului nu de
zic talentul de prozator al 
lui Sorin Titel. Mai întîi tre
buie apreciată tendința de a 
realiza lapidar dezbateri de 
etică prin care se afirmă pu
ritatea și trăinicia unor senti
mente sincere, puternice, a- 
vînd la bază codul moral al 
demnității umane. In „Copa

cul", Luca nu se mai poate 
uita la soție cu dragoste pen
tru că aceasta l-a părăsit, 
„fără să-i lase o vorbă", ca să 
revină din nou „doar așa, ca 
să aibă și ea un bărbat", des- 
coperindu-se astfel lipsită de 
mîndrie, fără sentimente trai
nice. în „Iarnă fierbinte", Ana, 
soția unui bărbat bețiv, te- 
mindu-se de universul casnic 
îngust, sufocant de cînd a mu
rit iubirea, descoperă într-un 
electrician tînăr o iubire nouă 
și, sărutîndu-1, „nu-i pasă de 
nimeni". Finalul schiței, în 
care Ana începe să rîdă cu 
fata în brațe, în timp ce a- 
ceasta se „străduie cu mînuța 
ei mică s-acopere rîsul ma
mei" este remarcabil : „In
tr-un tîrziu, fetița reuși să 
pună mina pe gura mamei 
astupînd-o. Rîsul muri... Dar 
mama îi luă mîna împingînd-o 
ușor. Rîsul izbucni din nou, 
sbătîndu-se în piept ca o pa
săre care vrea să zboare". 
Există însă în aceeași schiță 
atitudini și stări sufletești ale 
eroinei nesusținute și nevero
simile, autorul obligînd-o la 
gesturi nefirești.

Cu optimism — o dimensiu
ne comună omului nou — este 
învestit tot un adolescent, Mi- 
tru. Acesta descoperă dra
gostea și o trăiește (nemărtu
risind fetei dragi) cu intensita
te și naivitate lirică, iar cînd 
fata pleacă are convingerea că 
o va găsi, pentru că drumurile 
pe care le construiește el sînt 
folositoare, pentru că „Uite, 
dacă n-ar fi drumurile, acum 
n-aș putea s-o găsesc".

In „Căldura" observația 
psihologică (deși, cum spu
neam, schița pare mai degrabă 
un fragment dintr-o lucrare 
mai vastă ca și „Dimineața' 
și „Vara") este surprinzător de 
adîncă. Moș Țîrlea, plecat să 
cheme sanitarul la soția grav 
bolnavă, se teme să vină aca
să, pînă cînd aude clopotele, 
spărgînd „în mii de bucăți 
căldura". Atunci, „fața i se 
liniștește deodată, groaza ii 
dispare de pe față ; fiind în 
fața unui lucru împlinit, știut, 
începe să plîngă, își descopere 
capul și, în sfîrșit, începe să 
coboare încet către sat".

Privit în ansamblu, volumul 
de debut al lui Sorin Titel pre
zintă un tînăr prozator în
zestrat, preocupat să surprin
dă în cele mai bune lucrări 
ale sale relațiile noi dintre 
oameni, să urmărească evolu
ția fondului sufletesc al oame
nilor în condițiile socialismu
lui, să deslușească stări psihi
ce relevabile prin frumusețea 
lor, prezentînd caractere 
exemplare.

NICOLAE DRAGOȘ

încetinite doar procesele chimice pînă la limita unde ele practic 
încetează. In acest caz, într-Un an, în organismul unui om vor avea 
loc tot atîtea schimbări cite au Ioc într-o secundă la temperatura 
normală.

E dovedit că pentru organismele simple răcirea nu prezintă 
nici o problemă. Încă în anul 1780 au fost răcite pînă la —19° fiin
țe microscopice care trăiesc în licheni. Încălzite și udate cu apă 
ele au reînviat. In 1950, Paul Beguerel a răcit aceleași ființe pînă 
aproape de zero absolut. După încălzire și hidratare ele au înviat.

Atunci cînd e vorba însă de organisme mai complexe 
apare încă o problemă — problema apei. Corpul omenesc nu poate 
suporta o deshidratare completă: schimbările din țesuturi ar ii ire
versibile.

Jean Rostand a comunicat Academiei de știin(e că la tempera
tura -6° a reușit să păstreze in viată timp de 20 de zile (în loc de 
cîteva orejsperma broaștei, adăugîndu-i o cantitate mică de gliceri- 
nă.

Intr-adevăr, glicerina contribuie la formarea unor cristale 
foarte mici care nu modifică structura celulei. Momentul principal 
este trecerea cit mai rapidă prin intervalul de temperatură de la 
-4 la -40n. Aici se manifestă însușirile glicerinei -, s-a observat că 
in organismul unor insecte, în cazul frigului crește cantitatea de 
glfcennă.

Care sînt ultimele realizări în acest domeniu ?
In 1956, o serie de oameni de știință iugoslavi, au reușit să re

anime șobolani care fuseseră răciți la -6°. Șobolanii reanimați au 
devenit mai rezistenți. E adevărat, animalele nu au trecut prin 
stadiul mortii aparente: cea mai mare parte din apa care se afla 
în organismul lor era in stare de subrăcire și procesele schimbului 
de substanțe au continuat să aibă loc, deși într-un ritm foarte 
lent.

In 1956, un savant francez a răcit inima embrionului de găină
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cuiundînd-o în azot lichid. Inima a devenit tare, ca de piatră. 
După încălzire inima a înviat și a început să bată.

In martie 1963, biologul sovietic Lozina-Lozinski a cufundat 
în heliu lichid, răcind pînă la temperatura de -269°, douăzeci de 
larve ale fluturelui de porumb; treisprezece dintre ele au fost rea
duse la viafă.

Se pare că glicerina poate realiza „apărarea" reală a diverse
lor organisme cu singe cald-mature și în embrion. Există speran
ța justificată că se va găsi calea spre prelungirea substanțială a 
vieții.

După părerea biologilor, realizarea acestui tel este încă înde
părtată. Fiecare țesut implică aplicarea unei metode specifice de 
impregnare, răcire, conservare și dezghețare. Noi nu știm încă cum 
să aplicăm aceste cerințe contradictorii unuia și aceluiași orga
nism.

Cînd un chirurg a făcut pentru prima oară grefa unui rinichi, 
toii biologii au susținut că este imposibilă. Intr-adevăr, prima expe
riență a lost nereușită. Astăzi, operația aceasta a devenit însă cu
rentă.

Noi nu știm să înghețăm un om .Dar nimeni nu a încercat încă 
să o facă.

Anul trecut, doctorul James Kannl, care lucrează într-un spi
tal din New-York, a declarat: „Dacă toți medicii ar acționa în
tr-adevăr uniți, am obține victoria în mai puțin de cinci ani’. Pu
ține speranfe că va putea fi reanimat primul om înghețat. Dar al 
doilea, al treilea ?

(După un articol de J. Giraud din „Science el Vie".)

Ultrasunetul dclerniină 
proprietățile plasmei
Akobir Adhamov, om de 

știință tadjik, a propus studie
rea, cu ajutorul ultrasunetului, 
a structurii și proprietăților 
plasmei, substanță astrală obți
nută de fizicieni în laboratoare.

A. Adhamov șl-a expus 
teoria de propagare a ultra
sunetului în plasmă la o 
conferință științifică, care a 
avut loc Ia Tașkent.

După părerea sa, cu ajuto
rul acestui procedeu se pot 
obține informații despre dis
tribuția în plasmă a electro
nilor, ionilor și altor particu
le, despre interacțiunea lor, 
se poate studia influența 
cîmpului magnetic asupra 
plasmei.

Teoria lui Adhamov pre
conizează posibilitatea deter
minării frecvenței de rezo
nanță a plasmei. Cunoscînd 
aceasta, savanții vor putea 
emite aprecieri asupra con

centrării în plasmă a particu
lelor încărcate, asupra repar
tizării încărcăturilor în spa
țiu.

„AMU- 303- 3-5“
La al V-lea Tîrg internațio

nal de mașini de la Brrto, 
constructorii de mașini din 
R. P. Ungară au prezentat, 
printre altele, o nouă maca
ra auto „AMU-303-3-5".

Mînuirea macaralei este 
simplă ; ea se remarcă prin
tr-o manevrabilitate largă și 
se deplasează cu rapiditate.

Macaraua poate fi folosită 
cu succes în construcții, în a- 
gricultură, la exploatările de 
păduri, la lucrări de încărca
re în transporturi.

Brațul macaralei este 
schimbabil. Capacitatea de 
ridicare — cu brațul scurt — 
este de 5 t, iar cu brațul lung 
de 3 t.

Principalul avantaj al noii 
macarale constă in aceea că 
ea poate funcționa fără fixare 
specială pe sol.

Pod din beton 
armat pentru 

automobile
La construirea autostrăzii 

Adriatice peste golful Rijeka, 
lingă Dubrovnik (R.S.F.I.), va fi 
construit un pod lung de aproa
pe 350 m.

Proiectul podului a fost ela
borat de inginerul B. Jejel. EI 
declară că acesta va fi cel mai 
mare pod din beton-armat din- 
Europa.

Inălfimea podului este de 
42 m, lățimea de 12 m. In afară 
de partea carosabilă podul vă 
li prevăzut cu două piste pentru 
pietoni, late de cite 1,5 m, pre
cum și cu un apeduct pentru 
aprovizionarea cu apă.

Trenul anului 2000
Un tren ce va atinge viteze de 

400 km/h — acesta este proiec
tul care este pus actualmente la 
punct de Jean Bertin, președintele

Societății franceze „Terraplanes", 
care a fabricat primele vehicule 
franceze cu perne de aer.

Noul proiect caic ar putea con
stitui calea ferată din anul 2000, 
ar permite legături extrem de ra
pide între orașe la distanțe de 
100—500 km. El ar putea rezolva 
în special problemele comunica
ției dintre un oraș marc și loca
litățile satelite din apropiere.

Vehiculul ar fi un acroglisor pe 
șine. Avînd o formă destul de a- 
propiată aceleia a unei carlinge 
de avion, el ar aluneca, ghidat 
pe o linie centrală, pe o pernă de 
aer comprimat între baza vehicu
lului și suprafața platformei. 
Aceasta, construită din beton, ar 
fi susținută de stîlpi la cîțiva me
tri de sol.

Noul mijloc de transport, denu
mit „aerotren", ar oferi, după pă
rerea celor care lucrează la pune
rea sa la punct, o securitate și un 
confort complet.

In așteptarea punerii la punct a 
trenului pe pernă de aer, en
glezii au inaugurat primul ho- 
verbus pe Tamisa. Această navă 
engleză este și ea un vehicul pe 
pernă de aer care poate transporta 
pe fluviu 70 de persoane cu o vi
teză de 25 noduri.
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patrioatică noi 
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SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI
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• Astăzi în sala de sport Giulești se desfășoară 
primele două meciuri ale competiției masculine de 
baschet dotată cu „Cupa Steaua". Programul locuri
lor este următorul : Steaua — Știința șl Rapid — 
Dinamo. Primul ioc începe la ora 19. Sîmbătă se 
desfășoară întîlnirile Steaua — Rapid si Dinamo —

Pentru ambii
implicînd nenumărate riscuri. La mutarea dată în 
plic de Gheorghiu, partenerul său a găsit un răspuns 
foarte bun care în cele din urmă a dus la Temiză.
Scorul rămine mai departe egal : 1,5—1,5 și numai 
ultima partidă care se va disputa astăzi va decide 
pe campionul mondial. în partida decisivă cu pie
sele albe joacă Janata.

• Stmbătă la Berlin echipa selecționată de hochei 
pe gheată a orașului București va întllni in meci 
amical reprezentativa Berlinului. Duminică hocheiș- 
tii bucureșteni vor evolua Ia Dresda. După acest 
meci echipa Bucureșllulul va susține mai multe în- 
tilniri in Austria, Iugoslavia și R..F. Germană. Din 
lotul echipei iac parte printre alții Crișan, .Csaka, 
Ionescu, Varga și Pană.

• La Vrnjacka Banja a fost conti
nuată ieri cea de-a 3-a partidă a me
ciului de baraj dintre Florin Gheorghiu 
și Michael Janata, pentru titlul mon
dial de șah la juniori. La întrerupere 
după cum se știe, Gheorghiu deținea 
avantajul unui pion în plus, în timp 
ce șahistul cehoslovac avea drept 
compensație o poziție mai activă, 
jucători situația era extrem de tăioasă

e cîteva zile au 
început întrecerile 
etapei I a Spar
tachiadei de iarnă 
a tineretului.

In legătură cu 
pregătirile și par

ticiparea tineretului din raio
nul Mediaș la actuala ediție a 
spartachiadei am stat de vor
bă cu tovarășul Ernest Coșa, 
președinte al consiliului raio
nal U.C.F.S.

— Ce măsuri organizatorice 
ați luat pentru ca tinerii să 
ia startul încă din primele zile 
la întrecerile spartachiadei ?

— Participarea largă a ti
neretului la întrecerile spar
tachiadei a devenit o tradiție 
în activitatea asociațiilor spor
tive din raionul Mediaș. Edi
țiile precedente ale acestei în
treceri de masă ne-au oferit 
prilejul afirmării a numeroși 
sportivi în activitatea compe- 
tițională. In cadrul spartachia
dei de vară numeroase asocia
ții sportive s-au evidențiat 
printr-o bună organizare a 
întrecerilor. Am avut însă de
sigur și lipsuri, pe care acum 
cind am început pregătirile 
pentru actuala competiție, am 
căutat să le remediem. Astfel, 
împreună cu comitetul raional 
U.T.M., am format la timp co
misia de organizare a sparta
chiadei, am prelucrat regula
mentul și am instruit pe toți 
președinții de asociații din ra
ion. La ședințele 
am convocat și 
profesorilor de

zică, care se vor ocupa de 
partea tehnică a întrecerilor. 
Organizațiile U.T.M.. au avut 
de asemenea în centrul preo
cupării, popularizarea discipli
nelor spartachiadei, înscrierea 
și mobilizarea tinerilor parti
cipant la întreceri.

Am avut în vedere, de ase
menea, pregătirea bazelor spor
tive. In numeroase comune ti-

pistă pentru atletism. O grijă 
deosebită a existat pentru asi
gurarea materialelor sportive. 
In numeroase asociații maga
ziile au fost completate prin 
cumpărarea de nou echipa
ment, plase, mingi și altele, 
din fondul cultural-sportiv, 
Asociația „Avîntul" Dîrlos, de 
pildă, a cumpărat material 
sportiv în valoare de 3 400

Antrenament Ia Turnul parașuliștilor din Cluj.

O problemă 

frecventa
importantă:

la cursuri
(Urmare din vag. I)

matici care să răspundă cerin
țelor firești ale locurilor de 
muncă, la numirea unor lectori 
pregătiți, competenți în a abor
da și explica cele mai noi pro
cedee în construcții, au contri
buit și organizațiile U.T.M.

Sarcina principală a organi
zațiilor U.T.M. în această pri
vință este însă asigurarea mo
bilizării tinerilor constructori la 
cursurile de ridicare a califică
rii, grija pentru ca „elevii" 
să-și însușească zi de zi cunoș
tințele predate la lecții și să le 
aplice în practică. Din acest 
punct de vedere privită situația 
trebuie făcute cîteva observații.

Am întîlnit în cele două în
treprinderi organizații U.T.M. 
care și-au înțeles bine sarcinile 
ce le revin, au dus cu perseve
rență în rîndul tinerilor muncă 
politică, îndemnîndu-i să parti
cipe la cursuri, arătîndu-le 
foarte precis de ce este nevoie 
să-și ridice continuu califica
rea, să învețe în fiecare zi ceva 
nou în meseria aleasă.

La șantierul nr. 1 al I.S.C.M., 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. s-a interesat astfel chiar 
din primele zile de felul cum 
participă cei 46 de tineri la 
cursurile de ridicare a califică
rii. Absențele, aici, sînt un feno
men rar. Secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.M., Ion 
Marcu, a cerut sprijin din par
tea conducerii șantierului, a 
șefilor de loturi pentru ca, îm
preună cu membrii din comitet, 
inginerii și maiștrii să participe 
la cursuri. Faptul că după ter
minarea unei lecții au avut loc 
unele discuții cu lectorul — 
inginer sau tehnician — prin 
care au fost completate cu
noștințele predate, a sporit in
teresul tinerilor constructori, 
aceștia s-au apropiat mai mult 
de maiștrii lor, de lectori. Pre
zența oamenilor Ia cursurile 
organizate pe șantierul nr. 1 mai 
are o explicație deosebit de 
semnificativă. Aici, șefii de e- 
chipă — muncitori cu mare au
toritate la locul de muncă — 
vin la cursuri cu întregul colec
tiv. Este de fapt o demonstrare 
a interesului pe care colective
le de lucrători îl acordă pregă
tirii profesionale. Iată de ce pe 
acest șantier și lucrările merg 
bine

Aminteam că, la întreprinde
rea de construcții nr. 2, cursu
rile au fost organizate temeinic, 
au fost prevăzute acțiuni si 
teme interesante, care să atra
gă pe cursanți, să le prezinte 
astfel problemele ca ele să fie 
înțelese de toți muncitorii. Dar

și aici, acum, după 3—4 lecții, 
situația prezenței la cursuri dă 
naștere la întrebarea dacă a- 
cestea au fost sau nu bine or
ganizate. în fond nu este de a- 
juns să stabilești pe hîrtie 
măsuri bune și chiar foarte 
bune. E necesar ca acestea să 
fie urmărite in cel inai mic a- 
mănunt pină ia aplicarea lor in 
viață. Conducerea întreprinde
rii, comitetul U.T.M. s-au inte
resat de ce tînărul inginer De
metrius Țuridis, bunăoară, nu 
vine să predea lecțiile prevăzu
te in plan ? Sau de laptul că 
întreaga echipă de dulgheri 
condusă de Gheorghe Mureșan 
— din care fac parte mulți ti
neri — lipsește fără nici o jus
tificare ?

Poate că mai sînt unele greu
tăți, sălile sînt mai departe de 
șantier. Acest lucru nu trebuie 
sa constituie, însă motivul pen
tru care muncitorii să absente
ze, nici „portiță" pentru mem
brii comitetului U.T.M. în jus
tificarea frecvenței slabe a 
unor cursanți tineri. Cursurile 
de ridicare a calificării nu au 
un scop în sine. Ele au fost în
ființate tocmai pentru a se veni 
în ajutorul muncitorilor, ca ei 
să devină oameni cu cunoștințe 
mai bogate în meseria respec
tivă. De ce echipele conduse 
de maistrul Abdulah Celaidin 
sau Mihai Tălpălaru de la în
treprinderea nr. 2, trebuie să 
lucreze de două ori intr-un loc, 
să facă remedieri la unele lu
crări ? Răspunsul este ușor de 
înțeles. Dar acești maiștri nu 
au înțeles că, pentru lucrători, 
prezența și participarea activă 
la cursurile de ridicare a cali
ficării este un lucru necesar. La 
aceste cursuri nu se pun note, 
nu sint... exmatriculați cei care 
absentează, nu rămine nimeni 
repetent. Scopul lor trebuie în
țeles atît 
muncitori, 
neri, care 
muncii po 
nu le este deprinsă să execute 
orice de la prima vedere. Cei 
mai mulți dintre tinerii cons
tructori brăileni vin din școlile 
profesionale. Lor le este mult 
mai ușor să aplice un procedeu 
după ce acesta a fost bine fun
damentat teoretic. Ca să înțe
leagă însă pentru ce trebuie să 
urmeze aceste cursuri, ei tre
buie sa iie ajutați de organi
zațiile U.T.M. Acestea au da
toria de a le arăta tinerilor de 
ce este necesar să fie la cu
rent cu tot ceea ce este nou în 
construcții, cit este de utilă 
pentru un adevărat meseriaș 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale.

de lectori cit și de 
mai ales de cei ți
nu au experiența 

șantier, cărora mina

nerii, antrenați de organiza
țiile U.T.M. au participat cu 
entuziasm la reamenajarea 
terenurilor sportive care vor 
găzdui întrecerile spartachia
dei. La Blaj, d.e pildă, tinerii 
din asociația C.I.L., ca și cei de 
la Copșa Mică 
prin muncă 
terenuri de
muna Dîrlos a fost amenajat 
un poligon de tir, iar. la Alma o

lei. Și asemenea exemple sînt 
nenumărate in raionul Mediaș.

— Unde și cum s-au desfă
șurat primele întreceri ale eta
pei I ?

— Primele întreceri, prece
date de deschideri festive, s-au 
desfășurat la Copșa Mică și 
Blaj. Pregătirea concursurilor 
a început cu multe zile îna
inte. De pildă, la Copșa Mică 
profesorii de educație fizică 
Nicolae Aliman și Anton Lu-

vară s-au semnalat 
în organizarea in
ia această disci-

VIOREL TONCEANU

Tinern inovatori ștefan Dar-1
Vladimir Sireanu, Ș

dovic au pregătit un program 
de gimnastică la care au par
ticipat 150 de tineri. De ase
menea, au fost desemnate echi
pele de volei și handabal care 
au susținut meciuri demon
strative, după executarea pro
gramelor de gimnastică. Și la 
Blaj, în cadrul deschiderii 
festive, s-a desfășurat un pro
gram de gimnastică cu parti
ciparea a peste 100 de tineri. 
Aceștia s-au pregătit cu multă 
atenție sub conducerea profe
sorilor G. Rusu și Aurel Mihu. 
Am insistat în mod deosebit 
asupra gimnasticii în alcătui- 
irea programelor pentru des
chiderea festivă în centrele de 
comune, pentru că în sparta- 
chiada de 
deficiențe 
trecerilor 
plină.

Sîntern convinși că la star
tul întrecerilor actualei ediții 
a Spartachiadei de iarnă "or 
fi prezenți un număr fot -te 
mare de tineri.

Știința. în ultima zi a competiției, luni 25 noiembrie, 
sînt programate întîlnirile : Dinamo —■ Steaua si 
Știința ■— Rapid.
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• Duminică dimineața de la ora 9,30 în comuna 
Pantelimon (capătul tramvaiului 7) se desfășoară fi
nala campionatului republican de ciclo-cros, cu care 
se încheie sezonul de ciclism din acest an.

Traseul măsoară 24 km. De asemenea, se va dis
puta campionatul republican de juniori cat. I 
km). în program mai figurează și un ciclo-cros 
tru juniori cat. a 11-a (10 km).

1
(15 

pen-

din• Pe stadionul Progresul 
Capitală s-a desfășurat ieri un „cu
plaj" de fotbal în care au evoluat 
două selecționate de juniori și for
mațiile divizionare Progresul Bucu
rești și Petrolul Ploiești, 

întîlnirea dintre selecționata A 
de juniori și Petrolul Ploiești s-a 
terminat cu scorul de 4—0 (3—0)

în favoarea juniorilor. Cel mai bun jucător al selec
ționatei a fost Oblomenco care a înscris trei goluri. 
Petrolul a jucat fără Dridea și frații Munteanu.

în celălalt meci, Progresul a întrecut cu 5—1 (2—0) 
selecționata B de juniori.

• S-a Încheiat campionatul de tenis pe echipe al 
elevilor din Capitală. Pe primul 10c s-a clasat echipa 
Școlii sportive de elevi nr. 2 care a învins cu 9—1 
pe Progresul cu 10—0 pe Dinamo și cu 9—1 pe 
Steaua: In erhipti Învingătoare joacă o serie de ti
neri elevi talentat! ca Virgil Panaitescy Liliana 
Cobzuc, Nicolae Constantinescu, Arcadie Epitan, 
Cernușe Andriana șl alții. Antrenorul echipei este 
prot. Gheorghe Cobzuc.

9 INFORMAȚII @ INFORMAȚII • INFORMAȚII
• în Capitală a sosit joi 

seara o misiune economică 
italiană din care fac parte re
prezentanți ai Ministerului 
Comerțului Exterior, Institu
tului pentru comerț exterior, 
ai Confederației industriașilor, 
oameni de afaceri, industriași 
și economiști.

Membrii delegației, în frun
te cu senatorul Gino Zannini, 
au fost întîmpinați de Ion 
Cîmpeanu, secretar general al 
Ministerului Comerțului Ex
terior și de funcționari supe
riori din acest minister și Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Ita
liei la București și membri ai 
Legației.

nescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, acad, Ște
fan Miicu, președintele Uniunii 
societăților de științe medicale 
din R.P.R., Costin Nădejde, ad
junct al ministrului învățămîn- 
tului, Aurel Duma, președin
tele Uniunii de cultură fizică și 
sport.

Participă peste 200, de medici 
specialiști, profesori de educa
ție fizică, antrenori, activiști ai 
organizațiilor sportive. De ase
menea, iau parte oaspeți de 
peste hotare.

, Lucrările conferinței 
nuă.

privind îmbunătățirea tehnolo- 
logiei de fabricație, a calității, 
precum și a lărgirii gamei de 
produse alimentare. I

n O 
jț văreanu,
8 Nicolae Pletosu s-au întîlnit s 

din nou Ia cabinetul tehnic 8 
g a) Uzinei „1 Mai" din Plo-
8 iești. De dala aceasta își g 

spun părerea despre ultima % 
g propunere de inovajie făcută | 

de tovarășul Dărvăreanu. g
8
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TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Populare, Ro
mine, Corneliu Mănescu, a tri
mis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Democrate Ger
mane, dr. Lothar Bolz, cu oca
zia numirii acestuia în func
ția de ministru al afacerilor 
externe.

Adunarea de la 
institutul Politehnic

PE URMELE
MATERIALELOR

PUBLICATE
„Literatura tehnica

arti- 
Bacău 
urmă-

® In aula Bibliotecii Cen
trale Universitare au început 
lucrările Conferinței de medi
cină a culturii fizice.

Se prezintă peste 50 de co
municări științifice privind pro
bleme medicale ale educației fi
zice și sportului 
antrenamentului 
performanță etc. 
au fost prezenți

la școlari, ale 
sportivului de 
La deschidere, 
Voinea Mari-

• Joi s-au deschis în 
tală lucrările celei de-a 
sesiuni de comunicări științi
fice a Institutului de cercetări 
alimentare.

La sesiune participă cadre 
de specialitate din industria a- 
limentară, din diferite institu
te de cercetări și invitați de 
peste hotare.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de ing.r C. Teodoru, 
adjunct al ministrului indus
triei alimentare.

Participanții vor dezbate 
timp de zile probleme

• Oamenii de știință din 
Iași au aniversat centenarul 
nașterii marelui neurolog ro- 
mîn prof. Gh. Marinescu cu 
prilejul unui simpozion orga
nizat la Institutul medico-far- 
maceutic din localitate. Acad, 
prof. dr. Vasile Rășcanu, pre
ședintele Societății de medici 
și naturaliști din Iași, a evo
cat personalitatea marelui sa
vant neurolog. Apoi, academi
cienii Iuliu Nițulescu și Vasi
le Mîrza, profesorii universi
tari Leon Baliff și Vladimir 
Buțureanu au prezentat comu
nicări privind cercetările neu
rologice efectuate în clinicile 
și laboratoarele din Iași.

• In Capitală a sosit cunos
cuta cîntăreață de muzică u- 
șoară Dalida. Artista franceză 
va susține în Sala Palatului 
R. P. Romîne o serie de con
certe, între 22 și 29 noiembrie.

(Agerpres)

Aseară, la Institutul Poli
tehnic din București a avut 
loc o adunare de solidaritate 
cu studenții și tineretul din 
Venezuela. La adunare au luat 
parte numeroși studenți ai 
Institutului, precum și tineri 
din Venezuela care învață în 
țara noastră.

Tovarășul C. Atanasiu pre
ședintele Consiliului Asocia
țiilor Studenților din Institu
tul Poltiehnic a exprimat sen
timentele de simpatie ale stu- 
dențilpr noștri fața de colegii 
lor din Venezuela.

Studentul venezuelian Luis 
■ Simon Cesin a înfățișat un ta
blou al vieții și luptei tinere
tului universitar din Vene
zuela.

•-

Simpozion consacrat 
aniversarii nașterii 
dr. I. Cantacuzino
în cadrul ciclului „înaintași 

ai științei și culturii romî- 
nești“, a avut loc în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne sim
pozionul „100 de ani de la naș
terea doctorului Ion Cantacu- 
zino“, organizat de Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice din Co
mitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă.

Simpozionul a fost prezidat 
de acad. dr. Ștefan Miicu, vi
cepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne. Acad. dr. Mihai 
Ciucă, prof. univ. dr. Ion Mes- 
robeanu, directorul Institutu
lui „Ion Cantacuzino", și prof, 
univ. dr. Gh. Lupașcu, au vorbit 
despre viața și opera marelui 
savant romîn. ’

(Agerpres)
-----•-----

Articolul „Literatura tehnică — 
larg popularizată", publicat în 
„Scinteia tineretului" nr. 4487, 
sublinia faptul că pe unele șantie
re de Construcții din orașele Ba
cău, Roman și Piatra Neamț nu 
se desfășoară o muncă ■ susținuta 
de popularizate a- cărții tehnic#. 
Printre altele se sublinia faptul că 
bibliotecile tehnice nu au în do
tare noutăți privind metodele și 
materialele moderne folosite azi 
în construcții.

în urma apariției acestui 
col, Trustul de construcții 
a trimis redacției noastre 
torul răspuns :

„Este adevărat, nu s-a avut în 
vedere o muncă susținută de 
popularizare a cărții tehnice. In 
general 6-a urmărit numai ca bi
bliotecile ' să fie dotate cu unele 
materiale de' specialitate. Consi
derăm ca o lipsă principală fap
tul că nu am reușit să antrenăm 
un număr mai mare de cititori 
din rîndul muncitorilor și al teh
nicienilor.

Pe majoritatea șantierelor nu 
au fost afișate titlurile noilor 
cărți, Intreagfl activitate s-a lăsat 
numai în seama cabinetelor teh
nice. De asemenea, nu s-a achizi
ționai, în număr suficient, anu
mite lucrări de specialitate, iar 
cele procurate, fiind puține la nu
măr, sînt ținute în bibliotecile 
centrale.

Pentru înlăturarea deficiențelor

■ larg popularizată"
semnalate ne propunem a lua ur
mătoarele măsuri :

• Sporirea numerelor de exem
plare din anumite lucrări, în așa 
fel îneît să se poată face difuza
rea acestora și la bibliotecile teh
nice de șantier.

• Afișarea pe șantiere a lucră
rilor tehnice noi privind sectorul 
de construcții.

• Recomandarea de cărți pe 
specific de lucrări (materiale și 
metode noi de lucru la lucrările 
de betoane, instalații, armături 
etc).

• Prezentarea de către cabi
netele tehnice a unor recenzii a- 
supra cărților nou apărute, cu par
ticiparea unui număr mai mare de 
salariați.

• Introducerea, planului de re
cenzii, lunar, pe puncte de lucru. 
Responsabilii cabinetelor tehnice, 
în colaborare cu comitetul sindica
tului și c.u comitetul U.T.M., vor 
urmări realizarea acestui plan.

Sîntern convinși că, in urma 
ducerii la îndeplinire a acestor 
măsuri, vom reuși si punem la 
îndemna constructorilor tot ce 
apare nou în legătură cu munca 
lor, contribuind astfel la ridica
rea continuă a nivelului profesio
nal și tehnic al constructorilor, 
asigurînd prin aceasta dezvoltarea 
continuă a producției, crește: ea 
nivelului de organizare și o per
manentă îmbunătățire a calității 
lucrărilor noastre.

„Fiecare cu

Sate electrificate

în ziarul .„Scinteia tineretului" 
din 6 octombrie a.c. la rubrica 
„De la lume adunate" a fost pu
blicat articolul „Fiecare cu fumu
rile lui".

în acest articol era semnalat 
faptul că întreprinderea 3 Con- 
strucții-Buzău, din cadrul T.R.C. 
Ploiești, a dat în folosință unele 
lucrări executate necorespunzător, 
la căminul cultural și la circum
scripția sanitară din comuna Sme- 
eni, raionul Buzău.

Ca urmare a apariției acestui ar
ticol, conducerea întreprinderii 
mai sus-amintită, ne-a comunicat :

„Lipsurile semnalate de artico
lul publicat sînt juste. Coșurile de 
fum ale sălii de 'spectacole a că
minului ctilturnl nu au fost ten- 
cuite la interior. Nefiind construi
te din olane, fumul pătrunde prin 
zidărie, prin dozele de legătură și 
pe lîngă întrerupătoarele de curent

electric. De asemenea, nu au fost 
terminate soba și coșul de fum de 
la circumscripția sanitară.

Inccpmd cu data de 5 noiembrie 
a.c. au fost reluate lucrările pen
tru darea în folosință, în ■ stare 
bună, a imobilelor respective.

De toate acestea se va ocupa un 
maistru desemnat de întreprinde
re. Se vor revizui soba și coșul de 
fum de la bucătăria circumscrip
ției sanitare și coșurile celor 4 
sobe de încălzit din sala de spec
tacole a căminului cultural.

Au fost luate, de asemenea, mă
suri pentru revizuirea instalației 
electrice a căminului cultural.

In scurt timp aceste lucrări vor 
fi terminate. De altfel pavarea îm
prejurimilor brutăriei s-a terminat, 
aceasta funcționînd acum în mod 
normal".

Călătorii documentare

Zilele trecute, în casele co
lectiviștilor din satele Rogova 
și Vînjuleț, raionul Vînju 
Mare, s-a aprins lumina elec
trică. Rețeaua este racordată 
la sistemul energetic național.

La electrificarea acestor 
două sate, o contribuție pre
țioasă și-au adus-o și tinerii 
colectiviști, prin muncă pa
triotică.

EMIL RADULESCU 
corespondent voluntar

In urma unor călătorii do
cumentare . făcute de folclo
riști ai secției din Cluj a In
stitutului de etnografie și fol
clor al Academiei R. P. Romî
ne, prin satele și comunele din 
Cîmpia Transilvaniei — Mo- 
ciu, Toldal, Beica de Jos, Co- 
jocna și altele, tezaurul folclo
rului transilvănean s-a îmbo
gățit cu peste 200 de piese li
terare, muzicale și coregrafi
ce. Piesele colecționate — cîn- 
tece de nuntă, de seceriș, stri
gături — au un pronunțat

aces- 
a ță-

piese

specific local, multe din 
tea oglindind viața nouă 
rănimii colectiviste.

Cele peste o mie de
colecționate de la începutul a- 
nului îi ajută pe cercetătorii 
clujeni să cunoască mai pro
fund particularitățile folclori
ce din această parte a țării. 
Concomitent, ei pregătesc pen
tru tipar materialul rezultat în 
urma cercetărilor întreprinse 
în comuna Braniștea.

(Agerpres)
Uzina de prepararea mine
reului din Baia Mare. . Ve

dere parțială.

Tudor (ambele serii) — cine
mascop : Patria (bd. Magheru 
12-14). A dispărut o navă : Re
publica (bd. Magheru 2), Capi
tol (bd. 6 Martie 16), Excelsior 
(bd. 1 Mai 174), Feroviar (Ca
lea Griviței 80), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. 
Lizeanu), Modern (Piața G 
Coșbuc 1). Harakiri — cinema
scop : București (bd. 6 Martie 
6), Tomis (Calea Văcărești 21), 
Aurora, (bd. Dimitrov 118), Fla
mura (Șos. Giurgiului 155). Ah, 
acest tineret ! : Cărpați 
Magheru 29) Festival 
6 Martie 14), înfrățirea 
popoare (Bd. Bucureștii
Mi-ain cumpărat un tată — 
cinemascop : Tineretului (Ca
lea Victoriei 48), Grivița (Ca
lea Griviței — podul Basarab). 
Elena din Troia — cinema
scop : Victoria (bd. 6 Martie 7). 
Printre oameni buni : Central 
(bd. 6 Martie 2), Flacăra (Calea

Dudești 22). Să ne trăiești 
Gnat: Lumina (bd. 6 Martie 
12), Luceafărul (Calea Rahovei 
118). Godin : Union (str. 13 De
cembrie 5-7). Program pentru 
copii (dimineața) și Valsul ne-

(bd. 
(bd. 

între 
Noi).

muritor (după-amiază) : Doina 
(str. Doamnei 9). Tintin și mis
terul „Linei de aur" : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Bate to
ba — cinemascop: Giulești 
(Calea Giulești 56), Drumul se
rii (str. Drumul serii 30). Ulti
mul tren din Gun Hill : Cultu
ral (Piața I. Pintiiie 2). E per
mis să calci pe iarbă : Dacia 
(Calea Griviței 137). Ucigașul

plătit — cinemascop : Buzești 
(str. Buzești 9-11), Popular (str. 
Mătăsari 31). Baronul de Miin- 
chhausen : Crîngași (Șos. Crîn- 
gași 42). Electra : Bucegi (bd. 
1 Mai 57). Dintele de aur : Uni
rea (bd. 1 Mai 143). Moby Dik : 
Vitan (Calea Dudești 97). La 
vîrsta dragostei: Miorița (Ca
lea Moșilor 127), Pacea (bd. Li
bertății 70-72). Dracul și cele 
zece porunci : Munca (Șos. 
Mihai Bravu 221). Valsul ne
muritor : Arta (Calea Călărași 
153). Umbre albe — cinema
scop : Moșilor (Calea Moșilor 
221). Escondida — cinemascop: 
Cosmos (bd. 30 Decembrie 89). 
Vară și fum — cinemascop : 
Viitorul (str. M. Eminescu 127). 
Taxiul Morții : Colentina (Șos. 
Colentina 84), Floreasca (str. 
J. S. Bach 2), Ferentari (Calea 
Ferentari 86). Strict-secret — 
cinemascop : Volga (Șos. I Pin
tiiie 61). Culisele varieteului :

Progresul (Șos. Giurgiului 3). 
Cucerirea Everestului : Lira 
(Calea 13 Septembrie 196). Pe 
Donul liniștit (seria I-a și a 
Il-a) : Cotroceni (Șos. Cotro- 
ceni 9).

Televiziune
VINERI 22 NOIEMBRIE

17,30 Maeștrii sportului ucrai
nean — Transmisiune de la Kiev. 
18,30 Universitatea tehnică la te
leviziune. Circuitul oscilant. 19,00 
Jurnalul televiziunii. 19,10 l’cntru 
tineretul școlar : în vizită la Mu
zeul literaturii romîne (IX) : Do
cumente despre viața și opera lui 
Mihail Sadoveanu. 19,40 Emisiu
ne de artă plastică : Frans Mase
reel. 20,00 Săptamîna. 21,00 Fil
mul „Scara". 21,20 Melodii, melo
dii... în încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

I PREMIUL I „Corabia de aur a soarelui" Ia cel de al doilea ! 
I. Festival internațional al filmului de televiziune de la J 

Alexandria 1963. J

Jurămîntul soldatului Pooleyi 
f O producție a televiziunii din R. D. Germană in colaborare ] 

cu Contemporary Films Ltd. Londra I I 
)

(
(

[ Scenariul : Franz Fiihmann după un raport bazat pe fapte 1 
(autentice al lui Cyril Jolly

Regia : Kurt Jung-Alsen
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TOKIO 21 (Agerpres) — La 
21 noiembrie în Japonia au a- 
vut loc alegeri parlamentare. 
Pe listele electorale au fost

O. N. U

//V COMITETUL JURIDIC
„Zilele culturii 

romineștr4 iu Franța
• • Evenimentele din Irak

• Constituirea noului guvern

4/ «MA7/
• Intervenția reprezentantului

R. P. Romine
— Trimisul 
C. Alexan- 
Luînd cu-

Alegerile parlamentare 
din Japonia

NEW YORK 21. 
special Agerpres, 
droaie, transmite : 
vîntul în ședința de miercuri 
dimineața a Comitetului juri
dic al Adunării Generale a 
O.N.U., care dezbate problema 
principiilor de drept interna
țional referitoare la relațiile 
prietenești și de cooperare în
tre state, delegatul romîn A. 
Cristescu a subliniat că guver
nul romîn acordă o importanță 
deosebită acestei probleme, 
respectarea principiilor funda
mentale de drept internațional 
trebuind să stea 
țiilor prietenești 
rare între state, 
orînduirea lor 
mică.

Referindu-se la rolul O.N.U. 
în promovarea principiilor 
coexistenței pașnice, vorbitorul 
a arătat că guvernul și poporul 
romîn consideră că O.N.U. tre
buie să joace un rol activ în 
eliminarea pericolului războiu
lui termonuclear și în consoli
darea păcii și securitatea in
ternațională — cerere imperi
oasă a popoarelor.

în continuare vorbitorul a 
subliniat că delegația ro
mînă este de părere că re
zultatul examinării principii
lor de drept internațional ale 
coexistenței pașnice va trebui 
consemnat într-o declarație 
întocmită pe baza propuneri
lor unui grup de lucru, care 
să fie examinate apoi în ca
drul O.N.U.

Primul dintre aceste princi
pii este interzicerea amenin
țării cu forța sau a folosirii 
forței în relațiile internațio
nale, principiu de mare im
portanță pentru menținerea 
păcii și securității popoarelor.

Vorbind despre principiul 
reglementării pașnice a dis
putelor. reprezentantul R. P. 
Romîne a relevat faptul că în 
prezent statele recurg tot mai 
des .la tratative diplomatice.

la baza rela- 
și de coope- 
indiferent de 
social-econo-

ceea ce are drept principal re
zultat evitarea războiului, salv
gardarea păcii și lichidarea 
unui șir de focare locale de 
încordare.

O condiție fundamentală, a 
subliniat reprezentantul ro- 
mîn, este respectarea princi
piului neintervenției în aface
rile interne ale altui stat, prin
cipiu recunoscut prin nume
roase tratate multilaterale in
ternaționale și de Carta 

O.N.U.
în încheiere, A. Cristescu a 

vorbit despre principiul ega
lității suverane a statelor, re- 
levînd importanța sa pentru 
menținerea unor relații pașni
ce între state, lărgirea colabo
rării internaționale și asigu
rarea păcii în lume.

a

Notă de protest 
a guvernului sovietic 
adresata guvernului 

Republicii Congo
a-MOSCOVA — După cum 

nunță agenția TASS la 21 no
iembrie Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a înmînat lui S. Kini 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Congo la 
Moscova, o notă de protest a 
guvernului sovietic în legătură 
cu arestarea la Leopoldville a 
doi diplomați sovietici și tra
tamentul inuman la care au 
fost supuși.

In notă se subliniază că ac
țiunile săvârșite împotriva re
prezentanței diplomatice a 
statului sovietic, la Leopold
ville, constituie o încălcare 
flagrantă a normelor îndeob
ște cunoscute ale dreptului 
internațional.

In nota adresată guvernului 
Republicii Congo, guvernul 
U.R.S.S. a cerut eliberarea 
imediată a celor doi diplomați 
sovietici precum și crearea 
condițiilor pentru activitatea 
normală a Ambasadei U.R.S.S. 
la Leopoldville.

NEW YORK. - în seara zi
lei de 20 noiembrie Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat 
în unanimitate unul din cele 
mai importante documente ale 
celei de-a 18-a sesiuni — De
clarația cu privire Ia lichida
rea tuturor formelor de discri
minare rasială. Republica 
Sud-Africană a fost singura 
țară 
vot.

în declarație se arată 
este 
pună capăt promovării de 
tre guverne și de alte autori
tăți a politicii de segregație 
rasială și mai ales a politicii 
de apartheid și să fie lichida
te toate formele de discrimi
nare rasială care sînt un re
zultat al unei asemenea poli
tici.

Luînd cuvîntul înaintea vo
tului, reprezentanta R. P. Ro
mîne, Maria Groza a declarat 
că R. P.
adoptarea acestui important 
document ca o necesitate im 
perioasă impusă de însăși evo 
luția istorică a omenirii.

Reprezentanții altor țâr 
care au luat la rîndul lor cu
vîntul au subliniat că acest 
document reprezintă o contri
buție importantă a O.N.U. la 
cauza lichidării rasismului și 
discriminării rasiale, în lupta 
împotriva propagării teoriilor 
și ideilor urii față de om, în 
lupta împotriva activității or
ganizațiilor rasiste, fasciste și 
a altor organizații care ațîță 
vrajba între popoare. Ei și-au 
exprimat convingerea că ra
sismul și discriminarea rasia
lă, la fel ca și sistemul colo
nial, vor 1'i excluse din viața 
omenirii.

PARIS 21. — Coresponden
tul Agerpres, G. Dascal, trans
mite :

Joi dimineața, delegația cul
turală romînă, care participă 
la „Zilele culturii românești” 
în Franța, a vizitat Școala Na
țională Superioară din St. 
Cloud. Delegația a fost înso
țită de d-na Le Roland, 
director al învățămîntului su
perior.

Jean Basdevant, directorul 
general pentru problemele 
culturale și tehnice din Mi
nisterul Afacerilor Externe, a 
oferit o masă în cinstea dele
gației. A luat parte și minis
trul R. P. Romîne la Paris, dr. 
Victor Dimitriu.

Acad. prof. N. Petrulian, 
rectorul Institutului de petrol, 

! gaze și geologie din București, 
a conferențiat miercuri la Fa
cultatea de Științe a Universi
tății din Paris despre „Consi- 
derațiuni geochimice asupra 
mineralizării cuprifere". El a 
fost prezentat de prof. Pierre 
Routhier, director al laborato
rului de geologie aplicată de 
la Facultatea de Științe. Au 
asistat personalități franceze, 
printre care prof. Jean Orcel, 
directorul școlii de înalte Stu
dii, prof. Pelissoniere de la 
Facultatea de științe, profe
sori, cercetători și studenți.

Asistența a făcut conferen
țiarului o primire foarte căl
duroasă.

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad a anunțat constituirea 
noului guvern al Irakului. 
Funcția de prim-ministru 
noul guvern este deținută de 
generalul Taher Yehia. 
guvern mai fac parte genera
lul Hardan El Takriti, minis
tru al apărării, generalul Ra- 
șid Mosleh, ministru de in
terne, colonelul Sobhi Abdel 
Hamid, ministru al afacerilor 
externe, și alți 17 miniștri și 
secretari de stat. In general 
principalele posturi sînt ocu
pate de militari. Opt miniștri 
sînt personalități cunoscute 
ale guvernului precedent. Unii 
dintre militarii care ocupă 
posturi dintre cele mai impor
tante în guvern sint cunoscuți 
ca făcind parte din partidul 
Baas, dar, cum subliniau a- 
gențiile de presă, ei sint „în 
primul rînd militari" intrați 
în partidul Baas în special 
după acapararea puterii de 
către acest partid în Irak.

în

Din

BAGDAD 21 (Agerpres). — 
Potrivit ultimelor știri trans
mise de agențiile de presă oc
cidentale armata deține con
trolul deplin în capitala Ira-

kului. Membrii „gărzii națio
nale” baasiste au început 
predea armele Ia posturile 
poliție.

După cum a declarat joi 
purtător de cuvînt al noului 
guvern, unități ale „gărzii na
ționale” baasiste mai opun re
zistență în alte centre ale ță
rii, dar aceste acțiuni sînt de 
mai mică amploare decît la 
Bagdad. EI a subliniat de ase
menea că „recenta lovitură de 
stat nu a fost îndreptată îm
potriva partidului Baas sau a 
unei anumite persoane. Parti
dul Baas, a adăugat el, a eșuat 
în îndeplinirea sarcinii sale în. 
Irak. In mod oficial el nu a 
fost însă dizolvat”.

Joi postul de radio Bagdad 
a transmis o declarație a mi
nistrului de interne, Rașid 
Mosleh cu privire la interzi
cerea demonstrațiilor și adu
nărilor. El a arătat că armata 
a primit ordin să tragă asu
pra tuturor acelora care în
calcă acest ordin. Restricțiile 
de circulație continuă să fie 
menținute iar aeroportul 
frontierele Irakului 
închise.

să 
de

un

și
sînt încă

care nu a participat

absolut necesar să

l 
I

Romînă consideră

la Honolulu

I

~ *9*

I

fmaginea aceasta surprinsă 
de obiectivul aparatului u- 
nul fotoreporter reflectă și 
ea viafa de mizerie a oame
nilor simpli din Coreea de 
sud. Un șomer a găsit însfîr- 
șit de lucru pentru o zi: el 
cară nisip cu coșul la una 

din bazele militare

Conferința de
I

Declarațiile unor organizații
politice din Argentina

BUENOS AIRES. — Opinia 
publică și organizații politice 
din Argentina continuă să-și 
exprime solidaritatea cu re
centa hotărîre a guvernului 
argentinean de a anula con
tractele încheiate cu compa
niile petroliere străine. Parti
dul de guvernămînt „Uniunea 
civică radicală a poporului" a 
dat publicității o declarație în 
care salută hotărîrea luată de 
guvern în această problemă. 
Declarații asemănătoare au 
fost publicate de partidul so-

cial-democrat, partidul uni
tății muncitorești, Mișcarea 
pentru apărarea petrolului ar- 
gentinean, Federația universi
tară a studenților din Argen
tina și alte organizații politi
ce și obștești.

în prezent, după cum rela
tează presa argentineană, are 
loc preluarea instalațiilor care 
au aparținut societăților străi
ne. La aceste acțiuni participă 
reprezentanți ai întreprinderii 
petroliere de stat „Yacimien- 
tos Petroliferos Fiscales".

HONOLULU. — Miercuri a 
început la Honolulu o impor
tantă conferință a unor perso
nalități de frunte americane 
consacrată definirii politice a- 
mericane față de Vietnamul 
de Sud și Asia de sud-est, în 
general, după înlăturarea re
gimului diemist. La conferin
ță iau parte secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, minis
trul de război Robert McNa
mara, președintele grupului 
mixt al șefilor de stat major 
al armatei americane, genera
lul Maxwell Taylor, ambasa
dorul S.U.A. la Saigon, Cabot 
Lodge, comandantul trupelor 
americane din Vietnamul de 
sud, generalul Harkins, și a- 
proximativ 70 de experți mili
tari și civili.

Secretarul de stat Rusk a 
declarat că „se va discuta des
pre toate aspectele situației 
din Vietnamul de Sud, despre 
problemele politice, militare, 
economice și internaționale

referitoare la această țară și 
la țările vecine. Nu vor exista 
aspecte pe care să nu le abor
dăm”. El a adăugat că partici- 
panții la conferință vor face 
tot posibilul pentru a întocmi 
„o apreciere cît mai deplină și 
amănunțită cu putință" asu
pra situației și orientări: vii
toare a politicii america. _> în 
această regiune a globului. La 
rîndul său, ambasadorul Ca
bot Lodge a spus că va cere ca 
noul regim din Vietnamul de 
Sud să fie sprijinit „în măsu
ra posibilului". Lodge a arătat 
că este mulțumit de noii con
ducători ai acestei țări. „Spe
răm, a declarat el, că totul va 
evolua așa cum dorim noi. 
Noii conducători sînt oameni 
capabili și ascultă sfaturile 
noastre și colaborează foarte 
mult cu noi".

Concluziile conferinței vor 
fi supuse spre aprobare pre
ședintelui Kennedy.
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i FRAGA. — Cu prilejui ani- 
, versării centenarului nașterii
► savantului romîn Gheorghe 
L Marinescu, în sala clinicii de 
!» neurologie din Praga a avut 
I* loc o adunare festivă organi- 
I. zată de Secția de neurologie a

► Societății medicale „Purkyne".
* Acad. prof. dr. Kenner a 

j. vorbit despre contribuția adu- 
r să de Gh. Marinescu Ia dezvol- 
L tarea neurologiei mondiale și
• a adus un omagiu școlii medi- 
1 cale rominești. La această a-
► dunăre festivă au participat 
, numeroși oameni de știință, a-
► cademicicni și profesori uni- 
k versitari.

- LEOPOLDVILLE — La Leo- 
' poldville va avea loc între 25 
; și 29 noiembrie un Seminar a- 
» frican în probleme culturale și 
; de educație. Cu acest prilej. 
I vor fi discutate mijloacele și
• căile de dezvoltare a cooperă- 
' rii dintre țările africane în 
, domeniul cultural și al educa-
• ției: precum și crearea unui 
' institut pentru studii africane, 
. ca parte a Universității afri- 
’ cane ce urmează să fie creată 
» la propunerea Conferinței șe- 
k filor de state și guverne afri- 
‘ cane de la Addis Abeba. In
> cadrul seminarului, se va dis- » , , ,

SOFIA — La 20 noiembrie, 
loan Beldean, ambasadorul 
R. P. Romîne la Sofia a or
ganizat o seară de filme romî- 
nești. A fost prezentat filmul 
artistic „Lupeni-29”, premiat 
la cel de-al III-lea Festival 
internațional al filmului de la 
Moscova și filmul documentar 
„A Vl-a Săptămînă medicală 
balcanică”.

Au fost prezenți G. Grozev, 
prim-locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Bul
garia, Ekaterina Avramova, 
președintele Comitetului pen
tru prietenie și relații cultura
le cu străinătatea, oameni de 
cultură, ziariști, reprezentanți 
ai corpului diplomatic acredi
tați la Sofia.

sesiuni a conferinței Organiza
ției pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.) a O.N.U. 
Luînd cuvîntul în ședința din 
20 noiembrie, delegatul R.P. 
Romine, Celan Pompiliu, a 
propus să se lărgească numă
rul reprezentanților țărilor 
membre ale Consiliului F.A.O. 
în scopul îmbunătățirii parti
cipării la lucrări. Reprezen
tantul romîn a cerut, de ase
menea, o mai bună repartizare 
geografică a membrilor Consi
liului F.A.O. Aceeași propune
re a fost prezentată și de Etio
pia, Iugoslavia, Senegal și de 
alte țări.

în ședința din 20 noiembrie 
au fost admiși noi membri in 
Consiliul F.A.O. : Algeria, 
Ruanda, Uganda și alte țări.

membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., 
membru supleant al Prezidiu
lui CC. al P.C.U.S. întîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.

Pompidou. J’

•

•» cuta, de asemenea, problema 
<’ schimbului de programe cultu- 

rale

PNOM PENH. — La 20 
noiembrie, guvernul regal al 
Cambodgiei a înmânat amba
sadorului S.U.A. din Pnom 
Penh o notă prin care îi aduce 
la cunoștință că guvernul 
cambodgian renunță la ajuto
rul militar, economic și cultu
ral american.

In declarația guvernamen
tală dată publicității în aceeași 
zi, se arată că hotărîrea men
ționată a fost luată „în baza 
dorinței poporului".

Totodată, se arată că statul 
cambodgian va menține reia 
țiile diplomatice cu S.U.A.

LEIPZIG In cadrul Festi
valului internațional pentru 
filme documentare 

i loc 
[prezentate filmele 
de scurt metraj 
Georgescu", „Naică" 
Gheza", care s-au bucurat de 
lin frumos succes.

la Leipzig,
care are 

au fost 
românești 

„George 
și „Vida

MOSCOVA După cum a- 
nunță agenția TASS, in ca
drul 
presă, 
nistrul 
al Danemarcei, 
la 20 noiembrie că în luna 
februarie 1964 Otto Jens Krag, 
primul ministrul al Danemar
cei, va face o vizită în Uniu
nea Sovietică. Totodată, el a 
declarat că N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a acceptat 
invitația de a face o vizită în 
Danemarca în luna iunie a a- 
nului 1964.

In timpul convorbirii dintre 
N. S. Hrușciov și Per Hakke- 
rup, care a avut loc la Mos
cova, au fost reamintite rela
țiile bune ce leagă cele două 
țări.

unei conferințe de 
Per Hakkerup, mi- 

a facerilor externe
a declarat

și cu primul ministru 1-umpiuuu. , 
La sosirea sa la Paris, cancelarul 
a fost întîmpinat de primul minis- ( 
tru al Franței, Pompidou precum , 
și de ministrul afacerilor externe, « 
Couve de Murville. 1

Deși la Paris nu a fost dat pu- ' 
blicității nici un comunicat oficial , 
în legătură .cu discuțiile purtate în < 
prima zi între cele două părți, în < 
anturajul cercurilor politice vest- * 
germane se subliniază că atît dis- " 
cuțiile care au avut loc la Palatul J- 
Elysee cît și cele de la Quai d'Or- 
say s-au purtat asupra principa- <’ 
lelor probleme ale actualei situații { 
internaționale, inclusiv problema > 
tratativelor Est-Vest, precum și » 
asupra deosebirilor de poziții ale Z 
Franței și R.F.G. în problemele < 
alianței atlantice și politicii agrare < 
a Pieței comune. 'i.

l>

• și crearea unei agenții de 
■ I presă africană.
* I

ROMA. — La Roma conti
nuă lucrările celei de-a 12-a

BELGRAD. — După cum 
transmite agenția Taniug, 
losip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia a primit la 
21 noiembrie delegația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. con
dusă de K. T. Mazurov,

PARIS. — La 21 noiembrie, a 
sosit la Paris într-o vizită oficială, 
cancelarul R. F. Germane, Ludwig 
Erhard. Cancelarul Erhard este în
soțit de ministrul afacerilor ex- 
terne Schroeder și de alte persoa
ne oficiale. In timpul celor două 
zile cît va ramîne în capitala 
Franței. Erhard va duce tratative 
cu președintele Franței, de Gaulle

TEHERAN. — Continuîn- 
du-și vizita în Iran, L. I. 
Brejnev, președintele Prezi 
diului Sovietului : 
U.R.S.S. 
însoțesc 
neața zilei de 21 noiembrie . 
parlamentul iranian. Președin- •; 
tete Senatului, Serif Imami, a } 
salutat pe oaspeții sovietici. . 
L. I. Brejnev, a vorbit pe larg • 
despre rela.țiile sovieto-ira- ț) 
nicne și despre perspectivele ,! 
lor. <

tele Prezi- J. 
Suprem al J' 

șl persoanele care-l
: au vizitat în dimi- j. 
zilei de 21 noiembrie • !

■
BONN. — La Hanovra (R.F.G.) 

a început procesul intentat docto- <T 
rului Axei Dohm acuzat de prac- 
ticarea ilegală a sterilității femei- J 
lor.
Press,
tatea

Potrivit agenției Associated 
acuzatul a provocat sterili- 
a peste 1 300 femei.
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întrevederi cu privire 

la formarea noului 

guvern italian
ROMA. — Aldo Moro, secre

tar general al Partidului demo- 
crat-creștin, însărcinat cu for
marea noului guvern italian, a 
continuat la 21 noiembrie între
vederile cu reprezentanții par
tidelor social-democrat, socia
list și republican, partide care 
ar urma să iacă parte, împreu
nă cu partidul democrat-creștin 
din viitorul cabinei de „centru- 
stinga".

In legătură cu întrevederile 
dintre reprezentanții celor pa
tru partide care durează de ze
ce zile, în cercurile politice din 
Roma se subliniază existenta 
anumitor dificultăți pe care I 
Aldo Moro ie întîmpină în în- | 
cercarea sa de a stabili progra
mul și componenta viitorului 
guvern.

Potrivit acestor cercuri, diii- , 
cuită/iie s-ar datora unor deo
sebiri de vederi între socialiști 
și democrat-creștini, în proble- j 
me privind politica externă și i 
cea economică a viitorului gu
vern. In timp ce socialiștii se 
pronunță pentru o politică ex
ternă neutralists, democrat- 
creștinii se situează pe aceleași 
poziții de ,fidelitate fată de 
Alianța atlantică". De aseme
nea, socialiștii cer înfăptuirea \ 
unor reforme interne de ordin j 
economic și social pe care une- | 
le cercuri democrat-creșline le 
consideră inacceptabile.

înscrise 61 milioane de per
soane pentru a alege pe cei 
467 de membri ai Camerei 
Inferioare a Dietei japoneze. 
La alegeri s-au prezentat 917 
candidați din partea partidu
lui de guvernămînt liberal-de
mocrat, partidului socialist, 
partidului comunist și parti-

dului socialismului democra» 
tic.

Potrivit aprecierilor Birou
lui electoral la centrele de vot
s-au prezentat 70 la sută din 
cei înscriși pe listele electorale 
față de 73—77 la sută cîți au 
participat la precedentele ale
geri.

Aceasta este cea de-a 9-a 
consultare electorală care are 
loc în Japonia după cel de-al 
doilea război mondial.

Situația din Venezuela
CARACAS. — După cum 

s-a mai anunțat la 1 decem
brie în Venezuela urmează să 
aibă loc alegeri prezidențiale. 
Cei 3 300 000 de alegători vor 
fi chemați să aleagă de aseme
nea 43 senatori, 168 deputați. 
314 reprezentanți în Adunările 
legislative ale statelor și con
silieri municipali în 158 de 
districte.

La alegerile pentru postul 
de președinte al țării și-au 
prezentat candidatura repre
zentanți ai 7 partide politice 
printre care Raul Leoni, din 
partea partidului „Acțiunea 
democratică" al actualului 
președinte Romulo Betancourt 
și viceamiralul în retragere 
Wolfgang Larazabal din partea 
partidului „Forța democratică 
populară". Candidații partidu
lui comunist și ai Mișcării re
voluționare de stingă au fost 
excluși de la actualele alegeri, 
cele două partide fiind scoase 
în afara legii printr-un decret 
al președintelui Betancourt. 
Agenția U.P.I. relevă că dato
rită acestui fapt 800 000 de 
alegători care sprijină cele

două partide sînt de fapt îm
piedicați să participe la vot.

Agențiile occidentale de 
presă relatează că în semn de 
protest față de lipsa libertăți
lor politice în capitala țării 
Caracas continuă de trei zile 
demonstrații antiguvernamen
tale. După cum transmite a- 
genția Associated Press la 21 
noiembrie poliția și armata au 
intervenit într-o încercare de 
a împrăștia o demonstrație de 
acest fel. Demonstranții purtau 
pancarte în care chemau la 
boicotarea alegerilor de la 1 
decembrie, precum și un si
criu simbolizând funeraliile 
constituției țării. Peste 40 de 
persoane au fost arestate.

Corespondenții occidentali 
de presă relatează că în ulti
mele 48 de ore la Caracas 
s-au semnalat numeroase 
ciocniri armate între demon
stranți și poliție. Potrivit ci
frelor neoficiale 25 de persoa
ne au fost ucise și peste 100 
rănite. Totodată, aproximativ 
200 de persoane au fost ares
tate.

„Cupa Europei- 
la... acordeon

7~) nr<? izoo de acordeoniști 
Ț Belgia, Italia,

R.F. Germană, Olanda și 
Luxemburg au participat recent la 
cea de a doua edific a „Cupei Eu
ropei" la acordeon ale cărei între
ceri s-au desfășurat la Luxemburg. 
Proba rezervată semi-profesioniști- 
lor s-a încheiat cu o mare sur
priză: pe primul loc s-a clasat 
belgianul Patrick Radoux în vîr- 
stă de... 9 ani 1

Juriul concursului a fost condus 
de cunoscutul compozitor belgian 
Charles Damaelc.

Corabia lui Columb 
reconstituită

In prezent se află în drum spre 
Statele Unite modelul, re
construit la mărime natura

lă, al caravelei „Santa Maria", 
nava amiral a flotei cu care Cris- 
tofor Columb a descoperit Ame
rica în anul 1492. Modelul, care

cîntărește 100 de tone, a fost con
struit la Barcelona din aceleași 
materiale și după aceleași metode 
ca în secolul al XV-lca. El se află 
îmbarcat pe bordul cargobotului 
vest-german „Neidenfel" specia
lizat în transportarea unor obiec
te „gigantice' și va fi prezentat la 
expoziția internațională de la New 
York.

Leoparzi... albi

Zn grădina zoologică din Delhi 
s-au născut săptămînă trecu
ta doi leoparzi albi. Este 

pentru prima oară când in India 
vin pe lume asemenea leoparzi, 
extrem de rari în întreaga lume. 
Interesant este faptul că părinții 
celor doi pui de leopard au dungi 
vărgate proprii acestor animale.

Mama puilor a fost capturată 
în urmă cu cîțiva ani la Cașmir 
de un vînător care a oferit-o în 
dar primului ministru al Indiei 
Jatvaharlal Nehru.

Crocodil cu tumoare 
cerebrală

La Institutul de patologie 
veterinară al Universi
tății din Milano un cro

codil a fost operat de tumoa
re cerebrală. Animalul, apar
ținând unui circ, se arătase in 
ultimul timp foarte neliniștit 
și iritabil. La un examen me
dical s-a constatat că lacrimile
sale nu erau de „crocodil", ci 
că se datorau unor tumori la
creer. Medicii declară că ope
rația a reușit și că după citeva 
zile crocodilul își va putea 
face reapariția la spectacolele 
circului.

w

Corabia lui Columb reconstituită. Fotografia a fost făcută in 
portul Barcelona.

Țigară fără nicotină

O fabrică de țigări din Miami
Beach (Florida) a pus în 
vînzare o nouă țigară cu 

filtru care nu conține de fel nico
tină. La fabricarea ei, în loc de 
tutun, se folosește drept materie 
prima ...frunze de salată. Și totuși 
noul produs nu se bucură de un 
succes prea mare, întrucît, după 
cum a declarat un reprezentant al 
fabricii, țigara nu are un gust 
prea bun. „Atunci cînd arde, a 
spus el, țigara are un miros de.. 
salată aprinsă.

Un film despre 
Michelangelo

Casa de filme „20 th Cen
tury Fox" începe turna
rea filmului „Agonie și 

extaz", după romanul lui Ir
ving Stone. Subiectul filmului, 
ca și al cărții, de altfel, se in
spiră din conflictul care a e- 
xistat între Michelangelo Buo- 
narotti și Papa Iulius al II- 
lea. Rolul marelui artist al 
renașterii este interpretat de 
Charlton Heston.

Temperatură record 
la Paris

La Paris a fost înregistra
tă pentru prima dată în 
ultimii 90 de ani tempe

ratura de 17,3 grade C. în 
luna noiembrie, cu totul ne
obișnuită pentru această pe
rioadă a anului. Pe litoralul 
Oceanului Atlantic au căzut 
ploi torențiale și vînturi pu
ternice. Viteza vîntului a a- 
tins 85 kilometri pe oră. Cîte- 
va străzi ale portului maritim 
Cherbourg au fost inundate. 
Apioximativ 4 000 de persoa
ne au fost evacuate.

In urma unei erupții vulcanice submarine, produse la 14 noi embrie a.c. în fundul Oceanului 
Atlantic, în apropiere de Islanda a apărut o nouă insulă, formată din lava, care se ridică la 
aproximativ 8 m deasupra nivelului mării. In fotografie : In regiunea erupției vulcanice sub

marine.
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