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La redacție sosesc mereu noi vești care arată că 
oamenii muncii din fabrici și uzine luptă cu avint 
sporit pentru a îndeplini în bune condiții angaja
mentele stabilite in întrecerea socialistă. Alături de 
muncitorii vîrstnici, tinerii își aduc și ei din plin 
contribuția la realizarea sarcinilor de producție.

Publicăm mai jos relatări despre rezultatele ob
ținute de unele colective de muncă.

AU ÎNDEPLINIT
SARCINILE ANUALE

Cei care raportea
ză acest succes sînt 
muncitorii, tehnicie
nii și inginerii Între
prinderii 
Reghin, 
iat anul 
înainte 
dar și

forestiere 
Ei au inche- 
1963 cu mult 
de termen 

cu rezultate 
de seamă, 
rea muncii în acord 
global in majorita
tea parchetelor și 
mecanizarea com
plexă a procesului 
de exploatare (dobo-

Exlinde-

rit — secționat și 
scos-apropiat) au 
contribuit la crește
rea productivității 
muncii, la sporirea 
indicilor de utilizare 
a masei lemnoase. 
La lemnul rotund și 
despicat, de pildă, 
s-a înregistrat un 
indice dc utilizare 
de 84 la sută; la 
stejar — 74 la sută, 
iar la rășinoase 95 
Ia sut.ă.

a-Obținerea din 
ceeași masă lemnoa
să a unei cantități 
cit mai mari de lemn 
de lucru a avut 
drept rezultat redu
cerea simțitoare a 
cheltuielilor de pro
ducție. Numai pe ce
le 10 luni din acest 
an colectivul de aici 
a obținui economii 
suplimentare la pre
țul de cost în valoa
re de 905 000 lei.

Bilanțul inovatorilor
Muncitorii, tehnicienii și in

ginerii din întreprinde
rile petrochimice de pe 

valea Trotușului — Combinatul 
chimic Borzești, Rafinăria, 
Combinatul de cauciuc sinte
tic Onești și Termocentrala 
Borzești — sînt preocupați de 
a aduce continuu îmbunătățiri 
proceselor tehnologice, mașini
lor și agregatelor cu care lu
crează.

Aceste preocupări — 
latează corespondentul

ne re- 
volun-

Muncit

Vineri 29 noiembrie 1963

PE PRIMUL PLAN -
CALITATEA

se 
de

tar Constantin Suman — 
soldează cu realizarea lună 
lună a unor inovații și rațio
nalizări. In cele patru între
prinderi au fost înregistrate — 
de la începutul anului și 'pînă 
acum — 504 propuneri de ino
vații din care peste 200 au fost 
aplicate, iar restul sînt în stu
diu sau în curs de experimen
tare. Cele peste 200 inovații 
aplicate aduc întreprinderilor 
economii antecalculate în va
loare de peste 2 180 00 lei.

Uzinele textile din Sfîntu 
Gheorghe — ne trans
mite corespondentul 

nostru pentru regiunea Brașov 
— au încheiat activitatea pe 
10 luni din acest an cu un bi
lanț bogat. Sarcinile de plan 
au fost îndeplinite și depășite 
la toți indicii.

Eforturile colectivului de 
aici au fost îndreptate, în pri
mul rînd, spre realizarea unor 
produse de calitate superioară, 
în această perioadă s-au dat 
peste plan 8100 kilograme 
fire de calitatea „A" și 26 000 
metri pătrați țesături „extra".

O contribuție de seamă Ia 
obținerea acestor rezultate au 
adus-o și cei aproape 1 000 de 
tineri care lucrează aici/ Orga
nizația U.T.M. s-a îngrijit ca 
experiența celor mai buni 
muncitori să fie cunoscută de 
toți tinerii. La locurile de 
muncă ale tinerilor Emma 
Peter, Reghina Barabaș, Olga 
Columban și alții au fost or
ganizate schimburi dc expe
riență și demonstrații practice, 
însușirea de către cît mai 
mulți tineri a metodelor îna
intate de muncă s-a răsfrînt 
nemijlocit asupra creșterii 
calității producției.

LA BAZA REZULTATELOR —
METODELE ÎNAINTATE

Sondorii întreprinderii de 
foraj Rm. Vîlcea au în
deplinit planul de pro

ducție pe 11 luni din acest an 
cu 10 zile mai devreme. Cu- 
vintul hotărîtor în obținerea 
acestei realizări l-a avut ex
tinderea în producție a meto
delor moderne de foraj. Ast
fel, din totalul metrilor pro
gramați să fie săpați in acest

an. peste 55 la sută au fost fo
rați cu
deosebite s-au obținut și în 
aplicarea forajului cu electro- 
burul — metodă cu ajutorul 
căreia se obțin viteze de lucru 
mult mai mari decît cu turbi
na. Pînă în prezent sarcina 
de plan pe anul 1963 — la fo
rajul cu electroburul — a fost 
depășită cu peste 1200 m I.

turbina. Rezultate
Aplicarea în producție a ce

lor mai moderne metode de 
lucru a avut drept rezultat 
creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de 
cost. Economiile suplimentare 
obținute Ia prețul de cost — 
pe 10 luni — depășesc suma 
de 5 300 000 lei.

Folosirea izotopilor
în construcția de drumuri

Constructorii de dru
muri din regiunea Ba
nat sprijiniți de spe
cialiștii Institutului de 
fizică atomică apli
că cu bune rezultate, 
inccpînd din acest an 
izotopii radioactivi la 
determinarea proccn- 
lului de bitum din 
betoanele asfaltice și 
nisipurile bituminoase.

Noua metodă prin 
care procentul de bi
tum se determină nu
mai în trei minute față 
de peste 20 de ore cît 
dura pînă acum, constă 
în iradierea unei surse 
de elemente radioac
tive în stiva de nisip 
bituminos sau în stra
tul de asfalt. Ea are 
o precizie de 99,5 la

sută. In felul acesta 
se pot lua operativ 
măsurile necesare pen
tru asigurarea unor lu
crări de calitate. îna
inte constatările pri
vind calitatea lucrări
lor nu puteau fi făcute 
decît după darea dru
mului în circulație.

Producția de fructe a anului 
viitor depinde și de lucră
rile ce se execută acum în 
livezi. Mecanizatorii Adam 
Macaschl și Ion Donciu de 
Ia G.A.S. Mogoșoaia, acor
dă mare atenție și încadră

rii lor în epoca optimă.
Foto; AGERPRES

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Președintelui Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia 

Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintelui Vecei Executive Federative 
a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Tovarășului PETAR STAMBOLICI

Belgrad

Cu prilejul zilei de 29 noiembrie — sărbătoarea națională a 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia — în numele poporu
lui romîn și al nostru personal, vă felicităm călduros și vă adre
săm urările noastre frățești de succese în construcția socialistă, 
de prosperitate și fericire, dv. personal și popoarelor Iugoslaviei 
vecine și prietene.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre 
să se dezvolte necontenit spre binele popoarelor noastre, al cau
zei păcii și socialismului.
GHEORGHE GHEORGHIU

DEJ
Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii 
Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romine

M DELEGAȚIEI 3E SEAE
A R. P. ROMANE AN R. S. E. IUGOSLAVIA

A

înapoierea
la Belgrad

BELGRAD 28 (Agerpres). 
Delegația de stat a R. P. 

Romine, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
părăsit miercuri seara orașul 
Liubliana, plecînd cu un tren 
special spre Belgrad.

Cu același tren au plecat 
spre Belgrad tovarășul Iosip 
Broz Tito, și alte personalități 
oficiale iugoslave.

In gara Liubliana numeroși 
cetățeni ai acestui oraș au sa
lutat cu căldură pe conducă
torii romîni și iugoslavi. Pe 
peronul gării, înalții oaspeți 
au fost salutați de Ivan Ma- 
cek, președintele Skupștinei 
R. S. Slovenia, Miha Marinko, 
secretar al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Slovenia, Viktor 
Avbeli, președintele Vecei E- 
xecutive a R. S. Slovenia.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Iosip Broz Tito au 
trecut apoi în revistă compa
nia de onoare. In semn de salut 
au fost trase salve de tun.

înainte de a se urca în tren, 
un grup de pionieri au oferit 
oaspeților romîni și conducă
torilor iugoslavi buchete de 
flori.

CONVORBIRILE

ROMÎNO ■ IUGOSLAVE
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Tinerii evidențiați în între-', 
cerea socialistă, Lucian Po-' 
pescu și Constantin Matache 
din secția matrițerie de la J 

Întreprinderea „Electromag-\\ 
netica" din Capitală execu-' 
tind o matriță complicată'1,

Foto : N. STELORIAN

★

Membrii delegației de stat a 
R. P. Romîne șl conducătorii 
iugoslavi au sosit joi dimineața 
la Belgrad.

In gara Topcider ei au fost 
întîmpinați de Iovan Veseli- 
nov, secretar al C.C. al Uni
unii Comuniștilor din R. S. 
Serbia, Veliko Zekovici, vice
președinte al Vecei Executive 
Federative, de membri ai Ve-

cei Executive Federative și de 
alte persoane oficiale.

■fc
BELGRAD 28 (De la trimișii 

speciali Agerpres, S. Strujan 
și P. Popa).

Joi seara, la Teatrul Națio
nal din Belgrad a avut loc un 
spectacol de gală cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporu
lui iugoslav. Participanții au 
salutat cu îndelungi aplauze 
pe membrii delegației R.P. Ro
mine, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și pe 
conducătorii R.S.F. Iugoslavia, 
în frunte cu tovarășul Iosip 
Broz Tito.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale R. P. Romîne și 
R.S.F. Iugoslavia.

Poemul dramatic care a stat 
la baza acestui spectacol, in
titulat „Mereu în slujba omu
lui", este scris de Oskar Davi- 
cio și evocă momente emoțio
nante din lupta glorioasă a 
poporului iugoslav, pentru eli
berarea patriei sale și făurirea 
puterii populare. La reușita 
spectacolului au contribuit re
gia lui Arsa Iovanovici, sce
nografia lui Miomir Deniei și 
orchestra dirijată de Bogdan 
Babici. Distribuția spectaco
lului a cuprins un mare nu
măr de recitatori — actori de 
frunte ai teatrelor din Bel
grad, coriști, balerini, instru
mentiști.

Spectacolul s-a bucurat 
un mare succes. Artiștilor 
le-au fost oferite flori din 
partea delegației R.P. Romî
ne și din partea conducerii 
de stat iugoslave.

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
Joi au continuat la Belgrad 
convorbirile dintre delegațiile 
Republicii Populare Romîne și 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia.

Din partea romînă au par
ticipat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R.. Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnăraș și Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Au
rel Mălnășan, ambasadorul 
R. P. Romîne la Belgrad. A 
participat, de asemenea, An
drei Păcuraru, consilier.

Din partea iugoslavă au par
ticipat tovarășii Iosip Broz

Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, secretar general al 
U.C.I., Edvard Kardeli, pre
ședintele Skupștinei Federati
ve a R.S.F.L, Miloș Minici, vi
cepreședinte al Vecei Executi
ve Federative, Marin Țetinici, 
secretar de stat pentru trans
porturi și telecomunicații, Kiro 
Gligorov, secretar de stat pen
tru finanțe, Bogdan Țrnobrnia, 
secretar general al președinte
lui R.S.F.I., Mirko Tepavaț, 
adjunct al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească, a continuat 
schimbul de păreri privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și problemele 
actuale ale situației interna
ționale.

La Combinatul chimic din Tîrnăveni
A INTRAT IN FUNCȚIUNE UN NOU CUPTOR 

ELECTRIC DE CARBID
La Combinatul chimic din - 

Tîrnăveni a intrat în funcțiune 
un cuptor electric de mare ca
pacitate pentru fabricarea car
bidului. O dată cu acesta au 
fost date în exploatare și in
stalațiile pentru pregătirea 
materiilor prime, concasarea și 
sortarea produsului finit, ate
lierul pentru fabricarea butoa
ielor necesare ambalajului.

Soluțiile tehnice folosite de 
proiectanți situează cuptorul la 
nivelul tehnicii mondiale. A-

cesta este trifazic, cu electro
zii așezați în linie, reglîndu-se 
automat de la un panou de 
comandă, unde sînt centrali
zați toți ceilalți parametri de 
exploatare. Operațiile de con- 
cas-re șl de sortare a carbidu
lui se fac complet mecanizat, 
iar ambalarea automatizat. 
Cheltuielile de investiții au 
fost cu 40 la sută mai mici de
cît la cuptoarele existente.

Prețul de cost al carbidului 
fabricat în această nouă in-

stalație se prevede a fi cu 18 
la sută mai redus decît cel ob
ținut de la vechile cuptoare.

Prin intrarea în funcțiune a 
acestui nou cuptor sporește 
substanțial producția de car
bid a țării, materie primă pen
tru fabricarea acetilenei, care 
se folosește în industria mase
lor plastice, precum și la obți
nerea flăcării oxi-acetilenice 
necesară sudării metalelor.

(Agerpres)

Fiecare din elevii Școlii medii nr. 2 din Ploiești găsește In Bi
blioteca școlii ceva interesant de citit.

Foto : N. STELORIAN

MATEMATICĂ

Avantajele teraselor
ag ropomicole

Șl POEZIE
de Nina Cassian

erenurile din re
giunea Hunedoara 
nu sînt, în mare 
parte, favorabile 
culturii cerealelor, 
în special terenu
rile în pantă din

sud-estul regiunii. Tocmai de 
aceea folosirea sistemului cul
turilor intercalate (pomi și 
plante agricole) se aplică la 
noi încă de mult. înainte vre
me aceste pante erau cultivate 
parțial cu grîtt, porumb, se
cară, iar pe marginea lor se 
plantau, la întîmplare, pomi 
fructiferi. In prezent specia
liștii noștri caută o soluție de 
ansamblu, pe întreaga regiune, 
în sensul plantării în între
gime a anumitor versanți nu
mai cu livezi de pomi și cu 
viță de vie. La Cistei și Mihalț, 
de exemplu, un versant de 360 
hectare se amenajează în a- 
cest fel. Acest lucru va duce 
la obținerea unor producții 
mari de fructe.

O importanță deosebită o a-

cordăm promovării sistemului 
agropomicol. Din cele peste 
4 000 de hectare cu pomi fruc
tiferi aproximativ 500 ha. sînt 
plantate în acest sistem. La o 
primă vedere s-ar părea că 
sistemul nu este economicos. 
Dar deși distanțele dintre rîn- 
duri sînt mari, prin micșora
rea distanțelor dintre pomi, 
numărul de puieți pe aceeași 
suprafață rămîne același, ca și 
în cadrul plantațiilor obișnuite. 
In schimb suprafețele mari 
dintre rînduri dau posibilita
tea cultivării unor produse 
agroalimentare. Acest lucru 
este cu atît mai folositor pen
tru noi, cu cît suprafața ara
bilă în regiunea noastră este 
destul de mică. Iată, deci, un 
prim avantaj economic al si
stemului agropomicol. Și aș da 
aici cîteva exemple. La G.A.C. 
Sîntandrei au fost cultivate în 
sistem agropomicol 36 de hec
tare. De pe această suprafață 
s-au obținut în același timp și 
72 tone de borceag, ceea ce a

adus gospodăriei venituri în 
valoare de 36 000 lei. De pe 
aceleași terenuri la G.A.C. 
Bucerdea s-au obținut 15 000 
kg de cartofi la hectar, iar la 
G.A.C. Vinerea cite 27 000 kg. 
sfeclă furajeră la hectar. Ast
fel surplusul mare de furaje 
obținut prin sistemul agropo
micol ne permite să asigurăm 
din plin hrana animalelor din 
gospodăriile noastre colective.

Să facem și un altfel de 
calcul. In mod normal o plan
tație obișnuită își amortizea
ză cheltuielile de plantare și 
întreținere în 4 ani după ce 
intră pe rod. Adunîndu-se și 
cei cinci ani necesari dezvoltă
rii puieților pînă la rod, ajun
gem la concluzia că trebuie să 
treacă 9 ani pînă ce livada 
respectivă începe să aducă ve
nit. Sistemul agropomicol o- 
feră în această privință un 
mare avantaj. Știind că achizi
ția pomilor la 1 hectar echi
valează cu 1 000 de lei, că cele 
200 de gropi necesare plantării

lor costă aproximativ 700 de 
lei, adunînd și cele 90 de zile- 
muncă necesare pentru plan
tare, echivalente (la prețul me
diu al zilei-muncă pe regiune) 
cu 1 800 lei, plus anexele 
valoare maximă de 500 lei, 
obține o cheltuială totală 
aproximativ 4 000 de lei 
hectar. Cultivîndu-se interca
lat și cartofi pe aceeași unita
te de suprafață, s-ar obține 
minimum 12 000 de kg car
tofi, ceea ce ar echivala cu a- 
proximativ 6 000 lei. Scăzînd 
costul cartofilor de sămînță și 
al zilelor de muncă efectuate 
pentru obținerea acestei re
colte, tot ar mai rămîne un 
venit de aproximativ 4 000 de 
lei, sumă cu care, practic, li
vada agropomicolă s-ar amor
tiza într-un singur an. Acest

Îîl
se 
de 
la

NICOLAE BELA 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional-Hunedoara

(Continuare in vag. a IlI'a)

m stat de vorbă 
cu cîțiva studenți 
ai Facultății de 
matematici des
pre preocupările 
din afara strictei 
lor specialități, 

despre împărțirea și valorifi
carea timpului liber, despre 
legătura dintre disciplina pe 
care și-au ales-o și calitatea 
lor de oameni și cetățeni.

In decursul conversației, au 
scăpărat numele ilustre ale lui 
Bach, Heine, Eminescu, alături 
de noțiuni misterioase pentru 
profani ca „ecuație funcțio
nală", „topologie" „analiză 
matematică" etc.

Cu o profundă bucurie am 
recunoscut în acești viitori 
profesioniști (profesori, cerce
tători, savanți) ai unor ab
stracțiuni deduse din realitate 
și care se întorc în realitate, 
redevenind concrete, pe repre
zentanții unui tineret conști
ent, animat de idealuri uma
niste.

Fără emfază, fără fraze pre
tențioase și fără snobism, toți 
au dovedit în cuvîntul lor că 
înțeleg necesitatea unei cu
noașteri multilaterale a vieții, 
că doresc sincer să-și îmbo
gățească personalitatea pentru 
completarea domeniului pe ca
re-l studiază și pentru de
săvârșirea puterii lor de gîn- 
dire și de asimilare :

Adrian Iulian, student în a- 
nul V, iubește poezia (o scrie, 
chiar), muzica, teatrul, cinema
tograful, sportul. Predilecțiile 
lui merg spre poezia de idei, 
spre teatrul lui Brecht, spre 
muzica simfonică — predilecții 
care exclud diletantismul și

implică efort și perseverență. 
Pasiunile acestea sînt domi
nate de nevoia formării unei 
juste concepții despre lume și 
a stimulării intelectului și sen
sibilității.

Drăgan Petre, student în a- 
nul IV, conștient de dificulta
tea și caracterul absorbant al 
meseriei pe care și-a ales-o, 
își găsește destinderea citind 
cărți, ascultînd muzică și, mai 
cu seamă, în dezbaterile colec
tive, la nivelul grupelor, după 
vizionarea cite unui spectacol, 
în muncile patriotice și în în- 
tîlnirile tovărășești din timpul 
liber. Gusturile lui în materie 
de artă merg, deocamdată, spre 
lucrări de foarte largă accesi
bilitate și poate că va veni 
timpul cînd va înțelege arta 
nu ca pe un simplu divertis
ment, ci ca pe un alt tip de 
efort (diferit de cel pe care-l 
practică în specialitatea lui), 
de o mare importanță pentru 
formarea lui interioară.

Silvestru Monica e de abia 
în anul I de facultate. A ales 
matematicile din dragoste pen
tru această disciplină, pe care 
i-a trezit-o profesoara din li
ceu. Ii place poezia și muzica 
simjonică, filmele care discută 
problemele morale contempo
rane.

Carapetru Ion, din anul IV e, 
totodată, campion republican 
la gimnastică. Matematica și 
pregătirea fizică — iată două 
activități care i-ar fi putut 
absorbi tot timpul. Totuși... as- 
cultîndu-i pe unii colegi ai 
lui vorbind despre muzică și 
nevrînd ca, în special muzica

(Continuare în pag. a HI-a)

TELEGRAMĂ
Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

Tirana

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Albania, 
cea de-a 19-a aniversare a eliberării sale de sub jugul fascist, 
transmitem poporului frate albanez felicitări cordiale, urări de 
succese în construcția vieții sale noi, socialiste și expresia sen
timentelor de prietenie ale poporului romîn în lupta pentru 
pace și socialism.
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unui cerc literar Plantează

■ n versurile el pro
za apărute în pu
blicațiile literare șl 
textele de brigadă 
oentru echipele din. 
iabrici și din sate- 

regiunii, prezen- 
cerculul literar 
din Bacău este 

de un lăudabil 
Subliniem 

pe o rea- 
nu- 

a

le 
ța membrilor 
„G. Bacovia’ 
caracterizată 
entuziasm creator, 
de la început, ca 
Uzare valoroasă, editarea 
mai în decursul acestui an 

două plachete cuprinzînd texte 
de brigadă (la al Vli-lea con
curs de amatori un număr de 
cămine culturale au pus in va
loare texte din aceste culegeri), 
o culegere de folclor nou cules 
din regiune și caietul de litera
tură „Imn în mers", o înmănun- 
chiere de versuri și proză din 
creațiile membrilor cercului. 
După un plan bine chibzuit și 
divers ca problematică, munca 
acestui cerc, precis obiectivată, 
atinge astlel rezultate meritorii. 
Ne gindim, de pildă, Ia o serie 
de șezători literare pe care cer
cul „G. Bacovia", le organizea
ză în cuprinsul regiunii. Numai 
în cursul anului acesta tinerii, 
scriitori băcăuani, au realizat o 
sulă de șezători literare. Re
marcabil e și faptul că în ca
drul cercului se pune mare ac
cent pe reportaj. însemnările 
de la Onești publicate de Geor
ge Bâiăiță în „Imn în mers" 
s-au suita de portrete realizate 
de Stelian Nanianu din colecti
vul muncitorilor de la Fabrica 
de ciment „Bicaz" confirmă pre- 
căderca pe care o au problemele 
actualității in preocupările cer
cului. Viața întreprinderilor din 
tegiune. cunoaște in scrierile 
membrilor cercului o rellectare 
adecvată. Mihail Sabin, în „Pri
măvara învingătorilor" — inte
resant reportaj despre Uzina de 
fibre sintetice de la Săvinești, 
Mureș Covătaru în poeziile 
inspirate din viata colectiviști
lor sau C. Cerneguța, Aurel 
Stanciu în prozele citite în ca
drul cercului, dovedesc această 
preocupare intensă pentru re
flectarea noului în creația lor.

Jntilnirile cercului „G. Baco
via’ cu membrii altor cercuri 
din Moldova sînt interesante 
dezbateri ale problemelor de 
creație, din unghiul abordării 
consecvente a actualității. Ex
trem de utile au lost deplasările 
efectuate în localitățile Onești, 
Piatra Neamț, Săvinești, in 
G.A.C.-uriie Tîrgu Neamț, Ho- 
mocea, Țibucani, Răcăciuni și 
altele. Nenumărate suplimente 
literare la ziarul regional „Stea
gul roșu" au inserat în paginile

A
In aplicație 

practică
Zilele trecute, studenții a- 

nului IV de la Facultatea de 
geologie tehnică a Institutului 
de petrol, gaze și geologie din 
Capitală, in cadrul unei apli
cații practice in Depresiunea 
subcarpatică, s-au întîlnit cu 
geologul Laurențiu Osman (și 
el absolvent al acestui insti
tut), care a explicat studenților 
structura geologică a acestei 
zone, forma, dimensiunile și 
vîrsta straturilor productive.

in aceeași zi, șefii de lucrări 
Mihai Olănescu și Dumitru To- 
c.an, au explicat studenților 
mbdul de funcționare a utila
jelor folosite la explorarea și 
exploatarea țițeiului, produse 
in întregime în țara noastră, 
precum și procesul tehnologic 
al forajului.

Studenții au luat parte apoi 
16 montarea unei turle de fo
raj.

in această aplicație practică, 
viitorii ingineri, geologi și geo
fizicieni și-au însușit cunoș
tințe noi.

C. ARAMBAȘA 
student 

lor lucrări care atestă rodnicia 
acestor întîlniri, iar faptul că 
cercul „G. Bacovia" a benefi
ciat în anul acesta de două 
emisiuni la postul de radio Iași 
și una la televiziune, dovedește 
de asemenea, activitatea rodni
că a băcăoanilor. Nîndoios, ală
turi de schimburile de expe
riență organizate cu alte cer
curi din regiune, preocuparea 
cenacliștiior pentru ridicarea 
continuă a nivelului ideologic 
și artistic este intens susținută 
ae simpozioanele, conferințele 
și discuțiile organizate din 
două în două săptămîni. Cîteva 
exemple demne de reținut : 
„Despre teoria leninistă a re
flectării", „Revoluția culturală", 
„Succesele literaturii socialis
te" ș.a., demonstrează atenția 
pe care o manifestă conducerea 
cercului problemelor de orien
tare.

P îmbucurător faptul că mem
brii cercului „G. Bacovia" iși 
desfășoară priceperea organiza
torică și în afară, conducînd 
ședințele celorlalte cercuri din 
întreprinderi și școlile orașului 
Bacău. Biroul cercului nu a a- 
cordat însă atenția cuvenită 
lărgirii lui neîntrerupte cu noi 
membri, tineri muncitori, elevi 
d.n orașul Bacău. Poate că din 
acest motiv, uneori, parlicipind 
cam aceiași membri, discuțiile 
in ședințele de cenaclu lînce- 
zesc, alunecînd pe lingă ceea 
ce se cheamă de obicei „ajutor 
concret". Birou! cercului (se
cretar Mihail Sabin) nu acordă, 
apoi, suficientă atenție pregăti
rii ședințelor, anunțarea datelor 
și a celor care vor citi și nea
junsurile pricinuite de aceste 
lucruri deservesc fără îndoială 
calitatea discuțiilor purtate. Și, 
de ce n-am spune-o, o anume 
înfumurare a celor care se în- 
tîlnesc mai des în paginile pu
blicațiilor, face Ioc superficia
lității sat! chiar unei îngustimi 
a orizontului critic, fapt care, 
ne fiind combătut Ia timp, a în
lesnit de multe ori o scădere 
simțitoare a nivelului dezbate
rilor.

Cercul literar băcăoan tre
buie să-și mențină consecvent 
poziția de animator al talente
lor din această regiune pentru 
că încrederea pe care le-o a- 
cordă organele locale de partid 
și de stat, prin efectiv sprijin 
și stimulare a inițiativelor, în
seamnă de fapt încrederea în
tregii regiuni în posibilitățile 
lor. Lărgirea activității acestui 
cerc, adăugată realizărilor con
semnate succint mai înainte, 
trebuie să stea în atenția per
manentă a conducerii lui.

VERA I.UNGIT
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Ansamblul crnlece
dansuri „Ciprian Porumbes- 8 
cu' din Suceava a sărbătorit 
de curînd un deceniu de ac- g 
tivitate. Scenă din specta- 8 
coiul festiv prezentat cu g 

acest prilej g
Foto : AGERPRES 8

duzi
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru). — Sericicultu
ra este o ocupație pe care co
lectiviștii din raionul, Vînju 
Mare o practică cu rezultate 
bune de mai mulți ani. în ve
derea extinderii acestei ra
muri de producție, în acest an 
toate gospodăriile colective din 
raion au luat măsuri să spo
rească baza furajeră pentru 
viermii de mătase. Astfel, nu
mai în toamna aceasta, la se
rele G.A.C.-urilor, pe margi
nea drumurilor, la sectoarele 
zootehnice, pe alei etc. se vor 
planta 15 000 de duzi. Acțiu
nea a început de la pepiniera 
din Vînjuleț. Colectiviștii au 
ridicat, conform planificării, a- 
proape 5 000 de puieți și se lu
crează masiv la săpatul gropi
lor.

Prin acțiuni de muncă pa
triotică, tinerii au și săpat pes
te 500 de gropi, cel mai mare 
volum de lucrări executîn- 
du-se la G.A.C. Slașoma, Pris
tol și Flămînda. întrucât pe 
viitor se prevede o extindere, 
însemnată a duzilor în raionul 
Vinju Mare, în toamna aceasta 
la G.A.C. Pătule s-a amenajat 
o pepinieră de duzi care va 
furniza anual circa 100 000 de 
puieți.

Toamnă in grădina Botanică din Cluj.

n insmguratele 
spații cosmice, ră
sună semnale 
transmise de om. 
Cu o viteză ame
țitoare, aparate de 
zbor se avîntă

dincolo de hotarul gravitației 
terestre, înregistrind in limba
jul complicat al aparaturii 
automatizate, condițiile în 
care se vor desfășura viitoa
rele escale ale cuceririi de 
către om a Cosmosului.

Ecranele televizoarelor ne 
transmit primele imagini ale 
comportării eroicilor cosmo- 
nauți la bordul navelor cos
mice, o nouă ramură a medi
cinii — înfiripată sub ochii 
noștri — studiază funcționarea 
organismului omenesc zmuls 
din multimilenarul său leagăn 
terestru; este din ce în ce mai 
clar definită acțiunea radiații
lor sau a meteoriților asupra 
astronavelor; se fac aprecieri 
asupra celui mai potrivit com
bustibil pentru motoare sau 
asupra hranei viitorilor pio
nieri . ai spațiilor infinite. 
într-un cuvînt: ne apropiem 
cu pași repezi de clipa în care 
vechile tipare ale geografiei 
vor fi străpunse definitiv, iar 
mina omului va înălța cu te
meritate dincolo de hotarele 
globului pămîntesc flamura 
civilizației terestre.

Cucerirea spațiului cosmic 
de către om este insă departe 
de a se limita la un act de 
curaj, posibil în condițiile u- 
riașei dezvoltări a științei și 
tehnicii contemporane. Aceasta

Cițiva dintre constructorii 
noului nostru oraș

In aceste zile, constructorii 
Șantierului 3 oraș Onești mun
cesc neobosiți pentru a redu
ce din termenele de dare în fo
losință a unor clădiri.

Alături de cei mai destoinici 
constructori ai orașului, Gheor- 
ghe Bucelea — lierar-betonist, 
Boco Karoly — zidar, Ștefan 
Popescu — mozaicar, cu brigă
zile lor, apar mereu alți con
structori cu realizări iot mai 
frumoase.

Cei 19 zidari din brigada iui 
Karol Martin au terminat de 
ridicat la roșu cu 5 zile mai 
devreme, iață de termenele pre
văzute în plan, blocurile 3.A. și 
4.B. Graficul întrecerii socialis
te ilustrează lunar o depășire 
de 15—18 la sută înregistrîn- 
du-se totodată și economii de 
materiale.

Obținerea unui indice lunar 
de producție de 121 la sută i-a 
adus brigăzii de zidari a 
Ștefan Dragomir titlul de 
dențiat în întrecere, lună 
lună.

Neobosilii constructori 
brigada lui Dragomir au termi
nat de executat fațadele la 
blocurile ce le aveați în lucru 
și tencuieli interioare, înscriind 
în cartea lor de vizită noi mul
țumiri din partea locatarilor.

Ștefan Popescu, mozaicar, îm
preună cu tovarășii săi de mun
că, nu vor uita niciodată anul 
1955.

lui 
evi- 

de

din

Atunci s-ct închegat acest

ineaștii din R.D.G. 
aduc frecvent în 
discuție probleme 
din viața tineretului 

I de astăzi, apclind 
la genuri variate : 
comedia lirică, ac

țiunea polițistă, filmul de antici
pație sau drama psihologică. Re
zultatele diferă însă foarte mult 
unele de altele, ca valoare ș> efi
ciență. Unei realizări mai vechi, 
datorate cunoscutului cineast Kurt 
Mactzig, „Dragoste de septem
brie" (remarcabil pentru profunzi
mea cu care surprindea trăsături 
etice noi, proprii tiniirului con
structor al socialismului i-au ur
mat cîteva comedii în care 
satirizarea mentalității înapoiate 
față de căsnicie („Luna de miere 
fără bărbat"), a unor influențe 
nocive exercitate asupra citorva 
tineri cu un fond cinstit, sănătos 
(„Ah, acest tineret), a relațiilor 

. lipsite de încredere și sinceritate 
(„Omul cu obiectivul") nu e făcu
tă întotdeauna consecvență

are o semnificație a cărei com
plexitate și profunzime nu-și 
găsește precedent în floria 
civilizației umane. Lărgind 
cimpul de observație omeneas
că la nivelul Universului, sal
tul în Cosmos va contribui șl 
la revoluționarea științelor na
turii. Pornit pe cărările fără 
de sfîrșit ale spațiilor siderale, 

EXISTĂ VIATĂ PE JUPITER ?
omul iși va regăsi — fără în
doială — istoria propriei sale 
dezvoltări, se va întîlni
— într-un viitor mai mult sau 
mai puțin îndepărtat — cu 
proprii săi semeni.

Pe ce planetă va întîlni însă 
omul viața ? Și care vor fi 
formele de dezvoltare și nive
lul atins de formațiile biolo
gice întîlnite ?

La aceste întrebări va pu
tea răspunde — cu certitudine
— numai cosmonautul. Pînă 
atunci, sîntem nevoiți să ne 
mulțumim cu datele pe care 
ni le oferă mijloacele de cer
cetare indirectă a existenței 
vieții în Univers. Această me
todă constă în studierea con
dițiilor fizice și chimice exis
tente pe suprafețele planete
lor și în confruntarea lor cu 
cele necesare dezvoltării vie
ții. Este firesc că, pe o astfel 
de cale, nu se poate stabili 
decît gradul de probabilitate 

harnic colectiv care de 8 ani 
iși scrie biografia împreună cu 
a orașului.

Brigada s-a mărit, oamenii 
și-au ridicat necontenit califi
carea. Graficul întrecerii socia
liste, titlul de brigadă etiden- 
țiată, vorbesc la un ioc despre 
acești pricepuți constructori.

Pretutindeni, pe șantier, mun
ca e în toi. La noul spital, la 
blocurile 4.B. din Q.VI ; 3 și 8 
D. din Q VII : pe noua magis
trală, freamătul viu 
nu

a) muncii 
niciodată.încetează aproape

SUMANCONSTANTIN
activist cultural

Un început promițător
In satul Bobda, comuna Ce- 

nei, raionul Timișoara, pregă
tirile pentru desfășurarea in 
timpul iernii a unei bogate, 
activități culturale, sint aproa
pe terminate : au fost zugrăvi
te cele patru încăperi ale că
minului cultural, s-au asigurat 
lemnele necesare și s-a revi
zuit instalația de lumină.

Pentru activitatea ce o vor 
desfășura formațiile artistice, 
a fost elaborat un plan de ac
tivitate alcătuit de conducerea 
căminului cultural, în colabo
rare cu comitetul U.T.M.

Cele două echipe d.e teatru 
au și început repetițiile la pie-

sic©st tineret!66
față de ideea inițială și cu mijloa
cele artistice cele mai adecvate. 
Conceput ca o continuare a ac
țiunii filmului prezentat mai de
mult pe ecranele noastre („Noua 
prietenă a tatii", „Ah, acest ti
neret !" promite o incursiune in 
universul de preocupări specifice 
viratei. Dar atenția e curînd pă
răsită, in favoarea unei intrigi

CAJ3.NET

transpunere superficială pe peli
culă. Preocupările copiilor, ca și 
cele ale părinților, se limitează la 
wcek-cnd-uri spectaculoase (în
delung pregătite și politicos con
sumate), și la un amatorism d« 
teatru excesiv, care-i cabotinizea- 
ză deopotrivă, în viață ca și pe 
scenă, pe membrii de toate virate
le ai familiei Bach. Spectacolul 
satiric pregătit de ei pe tema

sentimentale banale și lipsite de 
semnificații, a unor melodramatice 
justificări ale „căilor greșite" pe 
care sînt tentați, la un moment 
dat, s-o apuce cîteva personaje.

Dacă în comedia „Noua priete
nă a tatei" copiii dădeau o lec
ție (11) părinților ce nu-și conso
lidaseră suficient căsnicia, în 
„Ah, acest tineret", intervin cu

al existenței vieții pe un corp 
ceresc.

Este cunoscut faptul că sub
stanțele organice formează 
combinațiile specifice lumii 
vii. In absența acestora meta
bolismul, manifestare specifi
că a activității vitale — care 
constă dintr-un schimb perma
nent între organism și mediul 

înconjurător — nici nu poate 
fi măcar conceput.

Iată de ce formarea sub
stanțelor organice trebuie con
siderată ca fiind prima etapă 
a dezvoltării materiei pe ca
lea apariției vieții. Iar din a- 
cest punct de vedere, hidro
carburile — combinații ale 
carbonului cu hidrogenul — 
pot fi socotite drept compuși 
de bază cei mai simpli. Din 
acestea au apărut substanțele 
proteice — în urma unor reac
ții complexe — caracteristice 
vieții.

Pînă nu de mult se consi
dera că, dintre toate planetele 
sistemului nostru solar, numai 
Pământul, Marte și Venus ar 
îndeplini condițiile necesare 
apariției vieții.

Recent însă, în lucrarea sa 
intitulată „Universul, viața și 
inteligența", astronomul sovie
tic Șklovski a formulat o ipo
teză științifică îndrăzneață.

l.«a bnbiâoteca

Institutul nostru
după 12 ani

Din însemnările 
corespondentului voluntari

Spre seară numeroși colec
tiviști din comuna Plescuța, 
raionul Gurahonț. tineri, vîrs- 
nici, copii, după o zi de mun
că și învățătură se îndreaptă 
spre biblioteca comunală.

Aceasta și-a cîștigat un bine
meritat prestigiu în viața sa
tului. datorită formelor inte
resante de popularizare a căr
ții, panouri, 
mai noi cărți 
discuții.

Bibliotecara 
ajutată de un 
neri, organizează recenzii care 
sînt pregătite și ținute de că
tre cititorii cei mai activi ai 
bibliotecii.

IOAN ZIMBRAN 
corespondent voluntar

vitrine cu cele 
sosite, recenzii.

Aurora Bota, 
colectiv de ti-

și

este titlul 
artistice de 
din 14 tineri, 
spectatorilor 

aspecte din

sele „S-a furat un mire" 
„Lanțul manevrelor", iar 
chipa de dansuri, sub îndru
marea învățătorului Gheorghe 
Honic, pregătește o suită de 
jocuri bănățene.

„Viața colectivei 
textului brigăzii 
agitație compusă 
care vor înfățișa 
în cîntec și joc, 
activitatea colectiviștilor din 
sat.

Formațiilor artistice existen
te. li se va adăuga în curînd 
un ansamblu coral.

CIOSICI MIROSLAV 
dispecer

chibzuință maturii (înfelepțiți cu 
ajutorul tinerilor) pentru a asigu
ra la rîndul lor viitorul fericit al 
odraslelor aflate în „criza de creș
tere". Conflictul e provocat de 
data aceasta de cei mai nevîrstnici 
membri ai familiei Bach și rolu
rile mobilizatoare se schimbă, 
într-urt cadril frivol, înlocuind 
dezbatere etică complexă cu

ca
o
o

care lărgește cu mult aria de 
răspîndire a vieții. El arată că 
- - în lumina cunoștințelor 
științifice actuale — planetele 
uriașe ale sistemului solar și, 
mai cu seamă, Jupiter, ar pu
tea fi considerate drept aștri 
oferind condiții cu mult mai 
favorabile vieții decît, de pil
dă, Venus. Părerea sa este im- 

părtășită și de alți astronomi, 
în rîndul cărora se numără și 
americanul Sagan.

lată cîteva date 
despre Jupiter

Aflat la o distanță de 778 de 
milioane de kilometri față de 
Soare (distanța de la Pământ, 
la Soare este de numai 150 
milioane kilometri!), Jupiter 
se mișcă în jurul acestuia cu 
o viteză de 50 000 de km pe 
oră, avind deci o mișcare de 
revoluție lungă de 12 ani. Miș
carea sa de rotație in jurul 
axei este insă extraordinar de 
rapidă, ziua joviană fiind cea 
mai scurtă zi din întregul sis
tem solar (de numai 10 ore).

O altă caracteristică neobiș
nuită a sa o constituie faptul 
ca ara de rotație a planetei 
este situată întotdeauna în 
planul său de mișcare în ju

și 
cu 
de 
de 

pre- 
im-

n toamna anului 
1951, pe porțile 
arg deschise ale 
nstitutului me- 
■ano-naval din 
Galați, pășeau pri
mii studenți. Nou 

înființat, institutul era una din 
florile socialismului ce răsă
reau în întreaga țară, făurite 
de harnicul nostru popor sub 
conducerea înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn. La 
început, avea două facultăți 
cu numai trei secții — Facul
tatea de construcții navale și 
Facultatea de exploatare nave 
și porturi. Cei 234 de studenți 
se bucurau incă de atunci de 
condiții optime de viață și 
studiu. Le stăteau la dispozi
ție numeroase săli de cursuri 
și seminarii, laboratoare 
săli de desen, o bibliotecă 
700 de volume. Iar cele 25 
cadre didactice, animate 
entuziasmul general, nu 
cupețeau nici un efort la 
părtășirea cunoștințelor.

In 1953 s-a transferat de la 
Constanța secția de Pescuit și 
Piscicultură, iar cu doi ani 
mai tirziu prin comasarea cu 
Institutul de. industrie alimen
tară din București, s-a format 
Institutul politehnic.

De atunci, din toamna aceea 
a anului 1951, au trecut 12 ani. 
Institutul are în prezent două 
facultăți. Facultatea de me
canică, cu secțiile : Construcții 
nave și instalații de bord, 
Tehnologia construcțiilor de

neretului teribilist" se amestecă, 
simplist, cu spectacolul propriei 
lor existențe tulburate de apariția 
unor bulevardieri cu apucături 
excentrice, ce jignesc bunele ma
niere ale familiei mic-burgheze. 
Pentru că întreg felul de a gindi, 
de a acționa al acestei familii este 
învechit ; moderne sînt doar inte
rioarele locuinței inginerului fi 
pretențiile de emancipare ale fetei 
sale. Cu toate eforturile realizato
rilor de a ne convinge de atitudi
nea „înaintată" a eroului lor, in
ginerul Bach, față de însănătoși
rea morală a unor tineri temporar 
rătăciți, (cum e mecanicul Peps 
îndrăgostit de Sabina), filmul e 
depășit ca atmosferă, problema
tică.

Deficitar și pe plan a:fistic 
(greoi și lipsit de svi’-it, de 
concretețe a caracterelor) „An, a- 
cest tineret !" nu răsnunde exi
gențelor pe care le reclami o ase
menea temă.

Festivalul filmului la sate
Anul acesta tradiționalul Fe

stival al filmului la sate se va 
desfășura în două etape : pri
ma— de la 1 decembrie 1963 1a 
4 ianuarie 1964, iar a doua — 
între 5 și 31 ianuarie 1964. 
Cele 4 500 cinematografe, din 
care 700 date în folosință anul 
acesta, vor prezenta peste 350 
filme artistice și mai mult de 
320 de filme documentare, de 
știință popularizată, desene a- 
nimate și păpuși. Printre fil-

CRONICA DISCULUI

Concertul de Paganini
Tehnica rle mare 

velocitate, naturale
țe, eleganța, străluci
rea execuțiilor, cali
tăți cu care Ștefan 
Ruha, tînărul dar de 
mult celebrul violo
nist clujean, ne-a 
obișnuit în fiecare 
din aparițiile sale pe 
estradele de concert 
— sînt vizibile și în 
imprimarea Conccr-

tului lui Paganini pe 
care Casa de discuri 
„Electrecord' ni îe-a 
pus zilele acestea la 
dispoziție.

Exuberanța primei 
mișcări, melodia largă 
a Adagioului, spiri
tualul Final — sînt 
redate de Ștefan Ruha 
cu o vervă tipic pa- 
ganiniană.

Filarmonica clujea-

rul soarelui — de unde con
cluzia că pe Jupiter ar putea 
să existe o primăvară veșnică. 
Și, în sfîrșit, dimensiunile 
planetei : volumul său întrece 
de 1 295 de ori pe cel pămân
tesc, iar in inima sa metalică 
este concentrată aproximativ 
jumătate din întreaga masă 
planetară — o masă enormă.

de 318 ori mai mare decît cea 
terestră. Să mai amintim doar 
faptul că uriașul astru are 12 
sateliți, dintre care cel mai 
mare este Calistro, ale cărui 
proporții depășesc pe cele ale 
lui Mercur.

Scoarța lui Jupiter pare a fi 
sediul unor permanente erup
ții și explozii, de o uriașă pu
tere. Suprafața sa este intr-o 
continuă agitație. O atmosferă 
alcătuită din gaz metan (hidro
carbură 1), amoniac și apă în
văluie frămintata planetă.

După părerea lui Skovski, 
în atmosfera acestei uriașe 
planete — care seamănă, sub 
numeroase aspecte, cu atmo
sfera inițială de pe Pămînt — 
s-au putut forma compuși or
ganici simpli. Ca stimulenți 
„externi" ai unor asemenea 
sinteze chimice ar putea fi 
imaginate fie descărcările e- 
lectrice din atmosferă, fie ra
diațiile ultraviolete solare.

yi Fa- 
a pro- 
tehnica

mașini și frigotehnie 
cultatea de tehnologie 
duselor alimentare și 
pescuitului, cu secțiile : Indus
trii fermentative, morărit și 
panificație, Industrii extracti
ve șt, Pescuit și Stuficultură. 
Baza materială a înregistrat 
an de an o creștere simțitoare. 
Cei 1 670 de studenți inscriși 
la curs de zi anul acesta la 
cele două facultăți,' iși desfă
șoară activitatea în 28 da 
amfiteatre, săli de cursuri, 
săli de desen și proiecte, peste 
30 de laboratoare și 4 atelier» 
didactice. In acest an univer
sitar se vor da in folosință noi 
laboratoare de hidromecanică, 
organe de mașini, chimie or
ganică, analize cromatografi- . 
ce, teoria mecanismelor, chi
mie anorganică și altele, care 
vor ocupa o suprafață de 1 390 
metri pătrați.

Peste 180 de profesori, con
ferențiari, șefi de lucrări și 
asistenți asigură predarea la 
un nivel înalt a cursurilor și 
însușirea temeinică a cunoștin
țelor necesare viitorilor ingi
neri. Iar pentru completarea 
și aprofundarea lor, biblioteca 
le pune la dispoziție pesta 
120 000 de volume.

S-au îmbunătățit substan
țial și condițiile sociale. Prin 
grija partidului și guvernului 
62 la sută din totalul studen
ților primesc burse de stat, 
ceea ce a făcut ca numărul 
celor ce locuiesc la cămin să 
ajungă la 1 500, de aproape 10 
ori mai mulți ca la înființare. 
Noua cantină le asigură o 
masă consistentă, pregătită la 
instalații moderne. In prezent 
se lucrează intens la construi
rea a încă două cămine cu 330 
de locuri fiecare.

Toate acestea sînt folosita 
din plin de studenții Institu
tului politehnic gălățean. Ei 
se străduiesc să fie la înălți
mea cerințelor și condițiilor 
create. Acest lucru îl dove
desc prin rezultatele bune ob
ținute la învățătură de majo
ritatea studenților, munca de 
cercetare pe care aceștia o 
desfășoară în cele 11 cercuri 
științifice ale institutului

CORNELIU STlRCESCU 
student

In Edituri politici
a apărut :

G. Serebreakova:

Karl Marx

18,50 lei

ALICE MANOIU
I

mele artistice de lung metraj 
ce vor rula în cadrul 
lului sînt producții 
tografice romînești și 
„Lupeni 29”, „Codin", 
prietenul 
..Țarcul”, 
„Vîntul Sudului", 
filozofie”, 
tropi", ,,'mujr 
și „Statuile tac”.

festiva- 
cinema- 
străines 
„A fost 

meu", „Tutunul", 
„Ultima șansă", 

„Doctor în 
„Gangsteri și filan- 

,.Printre oameni buni"

(Agerpres)

nă condusă de un re
putat oaspete — Sta
nislaw Wislocki — 
dirijor al Filarmonicii 
varșoviene, acompa
niază cu grijă pe tî- 
nărul solist clujean în 
tălmăcirea uneia din 
lucrările ce nu lipsesc 
din repertoriul mari
lor virtuozi.

I. s.

Și, intr-adevăr, observațiile 
radâoastronomice lasă să se 
presupună că în atmosfera lui 
Jupiter s-ar produce puternice 
descărcări electrice. Frecvent, 
uriașa planetă emite orbitoare 
„fulgere" avind o durată de 
mai multe secunde pe lungimi 
de undă relativ mari (15 pini 
la 20 de m.) Este posibil e.a 
acbste raze să fie legate de 
descărcări electrice de o pu
tere colosală.

Pe de altă parte, atmosfera 
lui Jupiter este în permanentă 
agitată de puternici curenți de 
convecție. Astfel, odată for
mate la mari altitudini, mo
leculele organice simple ar 
putea fi antrenate pînă la a- 
semenea adîncimi unde tem
peratura ar putea fi mai fa
vorabilă sintezei compușilor 
organici complexi. Și obser
vațiile au arătat că — la o 
anumită apropiere de supra
fața scoarței sale — tempe
ratura atmosferei lui Jupiter 
ar putea fi cuprinsă între 
0" și plus 53 grade Celsius.

Odată formați, acești cbm- 
puși organici s-ar putea dizol
va in mările, de apă sau de 
amoniac existente — unde 
s-ar putea constitui compușii 
macromoleculari. Și această 
posibilitate fiind admisă, ni
mic nu ne-ar putea împiedica 
să ne imaginăm forme de 
viață — cu totul deosebite de 
cele pământene — dezvoltin- 
du-se la suprafața acestei pla
nete gigant.

AD. TANASESCU

CAJ3.NET


1 *asiunea căutărilor creatoare...
o Școala medie nr. 1 „Nicolae Bălcescu" din Ca
pitală învață peste 1 600 de elevi.

Gama preocupărilor cotidiene a celor mal 
mulți dintre ei — nu ne referim aici la lecțiile 
pe care și le pregătesc zi de zi — este foarte va
riată : pe unii îi pasionează matematica, fizica, 
chimia — și vor să-și însușească cît mai multe

cunoștințe în domeniul acestor discipline, pe alții îi pasio
nează literatura, mulți îndrăgesc muzica, pictura, fotografia... 
Un cîmp prielnic de afirmare și, totodată, de dezvoltare a 
acestor pasiuni îl oferă activitatea în cercurile pe materii 
și cercurile artistice. Numărul mare de elevi care și-au ex
primat dorința să activeze în aceste cercuri a făcut ca ele 
să fie organizate pe cicluri de clase. Despre organizarea 
cercurilor pe materii și a celor artistice, despre tematica lor, 
despre preocuparea pentru atragerea de noi și noi membri 
din rîndul fruntașilor la învățătură ne vorbesc în pagina de 
astăzi cîțiva dintre elevii Școlii medii nr. 1 „Nicolae Băl
cescu" :

A

In • apropierea 
examenului 

de maturitate
• Radu Jugureanu — cercul 

de matematică al claselor a 
Xl-a.

Cercul nostru a grupat elevi 
din toate cele zece clase a 
Xl-a. Firește, au fost atrași în 
primul rînd acei elevi care în
drăgesc matematica, au numai 
note bune și foarte bune, vor 
să se dedice pe viitor acestei 
pasionante discipline științifi
ce. In prima ședință de lucru 
a fost stabilit planul de acti
vitate pentru întreg anul, ce- 
rîndu-se părerea membrilor 
cercului în vederea alcătuirii 
tematicii. în cea de a doua șe
dință a fost prezentat refera
tul „Sume și produse trigono
metrice importante". Referatul 
— alcătuit de un colectiv de 
elevi — a fost foarte intere
sant ; discuțiile însă nu s-au 
ridicat la nivelul așteptat. 
Pentru a evita în viitor ase
menea surprize, am luat ime
diat măsuri : tema referatu
lui și bibliografia se anunță de 
acum cu două săptămîni îna
inte de ședința cercului ; refe
ratul se depune la biblioteca 
școlii cu o săptămînă înainte 
de ședință pentru ca toți de

Georgeta Cocenescu de la Cooperativa ,,Arta aplicată 
Capitală este apreciată in sec tie pentru calitatea muncii sale.

Foto : AGERPRES

20; Excel- 
12,30; 16;

Barnhelm : 
9,45; 12;

21; Festi- 
12 ; 14,15 ;

; Grivița,

Tudor (cinemascop — am
bele serii) : Patria orele : 10; 
13,30: 17; 20,30; București ore
le : 9,30; 13; 16,30; ’' ~ 
sior, orele : 9;
19.30. Minna von 
Republica, orele : 
14.15; 16.30; 18.45;
val. orele : 9.45 ;
16.30; 18,45: 21
orele : 10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30
18,45; 21; Ah, acest tineret! 
Feroviar orele : 10; 12; 14,15
16.30: 18.45; 21; Aurora orele : 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; Mo
dern orele : 10; 12; 14; 16.15;
18,30; 20,45; Jurămîntul solda
tului Poole.v : Capitol orele : 
10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30; To
mis orele : .10; 12; 15; 17; 19; 
21; Melodia orele: 10; 12; 15; 
17; 19; 21; A dispărut o navă : 
Tineretului orele : 10: 12; 14;
16; 18.15; 20,30; Bucegi orele : 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; Fla
căra orele : 11; 15; 17,15 19.30; 
21.30; Miorița orele : 9,45; 12; 
14; 16; Flamura, orele : 10; 12; 
14; 16,15: 18,30; 20,45; Trei piu» 
două : Victoria, orele : 10;
12.15: 14,30; 16,30; 18.30; 20,30; 
Trei zile după nemurire : Car- 
pați, orele : 10; 12; 15; 17; 19; 
21; Valsul nemuritor : Central, 
orele : 10; 12,30; 14,30; 16.30;
18,30: 20.30; Cultural, orele : 
15; 17; 19; 21: Lira, orele: 15; 
17; 19: 21: Mi-am cumpărat 
un tată : Lumina, orele : 10 la 
14 în continuare, 16; 18.15; 
20.30; Arta, orele : 16; 18.15; 
20,30; Electra : Union, orele :

I fPORT fPORT CP ORT
Doina Imagini 

Baricada vie.

orele : 10 la 21
Carmen de la

14.30; 18.45; 19; 21,15; Program 
pentru copii : dimineața ora 
10. Taxiul morții : după-amia- 
za, orele : 11,30 ; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30; 
din Grecia.
Cearta. In (ara canibalilor: 
Timpuri noi, 
în continuare.
Ronda : Giulești, orele : 10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30; 
Hamlet : înfrățirea între po
poare, orele : 10; 14,45; 17,30;
20,15; Harakiri : Dacia, orele : 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21;
Volga, orele: 10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30; Luceafărul, orele : 
10,30; 18; 20,30; Printre oameni 
buni : Buzești, orele : 16; 18,15; 
20,30; Pacea, orele : 16; 18; 20; 
Vară si funi : Crîngași, orele : 
16; 18.15; 20,30; Babette plea
că la război : Unirea, orele : 
16; 18; 20: La vîrsta dragostei : 
Vitan. orele : 15; 17; 19; 20,45; 
Popular. orele : 16; 18,15;
20,30; Codin : Munca, orele : 
15; 17; 19; 21. Contele de Mon
te Cristo (ambele serii) : Moși
lor, orele : 16; 19,30; Elena din 
Troia : Cosmos, orele : 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30: Colentina, 
orele : 10; 12,15; și Oameni de 
afaceri, orele : 16; 18,15; 20,30; 
Ucigașul plătit : Viitorul, ore
le : 15; 17; 19; 21; Cel mal
mare spectacol : Drumul Serii, 
orele : 15; 17,45; 20,30.

Televiziune
VINERI, 29 NOIEMBRIE

18.30 : Universitatea tehnică 
la televiziune. Circuite cuplate 
și transformatoare, de conf. 
univ. ing. Nicolae Luncescu ; 
19.00 : Jurnalul televiziunii; 
19.10 : Emisiunea pentru tine
retul școlar : Drumul spre ca
lificare ; 19,40 : Cînd munții 
cîntă; 20,00 : Săptămînă; 21,00: 
„Violență în piață" — film. în 
încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic. I

vil să aibă posibilitatea să-l 
consulte, să se pregătească din 
vreme în vederea discuțiilor. 
Pentru a înviora discuțiile din 
cadrul cercului nostru, vom da 
probleme și exerciții pe care 
elevii să le rezolve acasă — 
prin diferite metode — urmînd 
ca la ședințele cercului să se 
stabilească care anume meto
dă este mai rapidă și. în a- 
celași timp, mai exactă.

întreaga activitate a cercu
lui este condusă de noi, elevii: 
noi propunem temele refera
telor. stabilim măsuri în ve
derea îmbunătățirii activității 
în cerc, iar ședințele sînt con
duse de un prezidiu alcătuit 
din cei mai buni elevi. Tova
rășul profesor Zlate Bogdanov 
responsabilul cercului, deși 
participă la toate ședințele, nu 
intervine decît pentru a ne da 
unele îndrumări, pentru a cer
ceta eventualele greșeli care 
rămîn neobservate de noi... în
crederea ce ni s-a acordat — 
ne-a dezvoltat răspunderea 
față de bunul mers al activi
tății cercului. Și facem tot ce 
ne stă în putință pentru ca lu
crurile să meargă cît mai bine: 
pregătim acum o serie de re
ferate privind istoria matema
ticii, prezentarea unor figuri 
de mari matematicieni ca Pi- 
tagora, Newton, Descartes. 
Pregătim cîteva referate în 
care să evidențiem contribu
ția matematicii la saltul u-

Un succes al fotbaliștilor noștri

R. P. Romînă Danemarca 2-1
Echipa de fotbal a R. P. 

Romine a repurtat ieri la To
rino o prețioasă victorie, reu
șind să elimine din turneul 
preolimpic selecționata Dane
marcei, finalistă la J.O. de la 
Roma. Olimpicii noștri au 
cîștigat cu 2—1 (1—0, 1—1) me
ciul de baraj la capătul unui 
joc dramatic de mare luptă 
care a durat 120 de minute cu 
un adversar bine pregătit și 
decis să-și apere șansa. 
Fotbaliștii romîni au condus 
cu 1—0 pină în minutul 87 
cînd adversarii lor au reușit 
să egaleze. In prelungiri, voin
ța și elanul jucătorilor noștri 
și-au spus însă cuvîntul. Tînă- 
rul Sasu de la Minerul Baia 
Mare, cel mai bun component 

R. P. Romîne, a 
golul victoriei, aducîn- 
mult așteptata revanșă

al echipei 
înscris 
du-ne

PE SCURT •
• Echipa bucureșteană de 

handbal. Știința, și-a conti
nuat turneul în R. F. Germană 
întîlnind la Duisburg o selec
ționată locală. Handbaliștii 
romîni au obținut victoria cu 
scorul de 22-14 (8-5). Cel mai 
bun jucător al echipei bucure- 
ștene a fost Marinescu care a 
înscris 5 puncte.

• Sîmbătă și duminică sala 
Dinamo din Capitală va găz
dui întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane de gim
nastică individuale și pe echi
pe. Peste 100 de gimnaști și 
gimnaste din București, Con
stanța, Reșița, Timișoara, Cluj 
și Arad îșl vor disputa ti
tlurile de campioni. 

riaș al științei și tehnicii con
temporane etc. Ne-am organi
zat în așa fel munca îneît fie
care membru al cercului să 
facă parte dintr-un colectiv 
de alcătuire a unui referat.

Avînd în vedere că se apro
pie examenul de maturitate, și 
că activitatea în cerc vine în 
sprijinul pregătirii în vederea 
acestui examen, întîlnindu-ne 
adesea cu probleme din clase
le a VIII-a, a IX-a și a X-a, 
căutăm să atragem în cercul 
de matematică cît mai mulți 
elevi. Prin ce metode ? Popu- 
larizînd activitatea cercului cu 
ajutorul gazetei de matemati
ca. Gazeta, publică cu regula
ritate (apare de două ori pe 
lună) problemele ce se vor re
zolva la viitoarea ședință a 
cercului, probleme propuse de 
unii membri ai cercului, infor
mări privind activitatea cer
cului. însemnări pe marginea 
discuțiilor, recenziile referate
lor prezentate. Urmărind cu 
ajutorul gazetei activitatea 
cercului nostru, mulți alți elevi 
atrași de preocupările noastre, 
au solicitat primirea în cerc.

Cercul 
drumul spre 
facultate

Peter Filip — cercul de

în 
al

•
chimie al claselor X—XI 

Activitatea desfășurată 
cadrul cercului de chimie 
claselor X—XI a grupat un 

mare număr de elevi, atrași în
deosebi de experiențele inte
resante ce se fac aici. Școala 
noastră are un laborator de 
chimie bine înzestrat, dotat cu 
cele mai moderne aparate. în
totdeauna, însă, experiențele 
pe care le efectuăm în cadrul 
cercului, în grupuri de cîte 
2—3 elevi, le repetăm în „la
boratoarele" pe care cei mai 
mulți dintre noi — ni le-am 
amenajat acasă. Aceste expe
riențe ne ajută să asimilăm 
materialul predat în clasă, la 
lecțiile de chimie, să înțele- 

asupra fotbaliștilor danezi. 
Așadar echipa noastră olimpi
că rămîne mai departe în 
lupta pentru calificarea în 
turneul de la Tokio. Următo
rul său adversar în prelimi
narii va fi selecționata olim
pică a R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

Avantajele teraselor 
agropomicole

calcul, bazat pe producțiile 
medii obținute la hectar în re
giunea noastră, ilustrează cit 
se poate de sugestiv impor
tanța economică a folosirii si
stemului agropomicol. De alt
fel, avantajele agropomicultu- 
rii sînt multiple. Folosind acest 
sistem se asigură solului o mai 
bună afînare, lucrările pot fi 
făcute mecanizat, iar îngrășă- 
mintele organice folosite, răs
pund în mai mare măsură ce
rințelor biologice ale pomilor. 
Astfel ei cresc mai repede, in
tră mai devreme pe rod și dau 
și producții mai mari. Pe cele 
20 de hectare de la G.A.C. Vi
nerea s-au obținut, de pildă, 
pe lîngă 18 500 kg cartofi la 
hectar și 24 kg fructe de la 
fiecare pom. La fel la gospo
dăria agricolă colectivă din 
Geoagiu, unde s-a obținut, în 
medie, la un hectar atît 25 300 
kg. sfeclă furajeră, cît și 
20 100 kg. de mere.

La această acțiune, o contri-

gem mai bine fenomenele stu
diate.

în cadrul cercului prezen
tăm adesea referate interesan
te. Primul referat — „Impor
tanța sării în industria chimi
că" — a fost întocmit de e- 
levul Colomeț Ion, din clasa a 
Xl-a C. Bine documentat (îl 
preocupă mai demult această 
problemă) el a arătat pe larg 
metodele de extragere a sării 
și folosirea ei în industrie. 
Discuțiile care au urmat au 
fost, de asemenea, interesante. 
Următorul referat — „O nouă 
ramură — petrochimia" — va 
fi întocmit de un colectiv larg 
de elevi, avîndu-se în vedere 
importanța temei. Acest colec
tiv va întocmi o hartă a 
industriei petrochimiei, va 
procura fotografii, date statis
tice, va alcătui scheme cu a- 
jutorul cărora elevii să înțe
leagă saltul uriaș făcut în a- 
cest domeniu 
Ne-am gîndit ca 
prilejul acestei 
mijlocul nostru 
profesorii de la 
petrol, rugîndu-1 să ne vor
bească despre grija statului 
nostru pentru formarea de 
specialiști în domeniul petro
chimiei, despre frumusețea 
muncii în acest domeniu. în 
planul nostru am prevăzut, ca 
pină la sfîrșitul anului școlar 
să facem asemenea „prezen
tări" tuturor ramurilor chi
miei. Va fi un ajutor dat ace
lora care, deși au hotărît să 
devină chimiștî, nu s-au ho
tărît încă ce să urmeze : chi
mia industrială, chimia pură 
sau tehnologia prelucrării pe
trolului.

al tehnicii, 
să invităm cu 

ședințe, în 
pe unul din 
Institutul de

Obiectivul 
principal — 

creația literara
• Dorin. Marius Vasilescu — 

cercul literar al claselor a X-a.
Cercul literar al claselor a 

X-a urmărește realizarea ur
mătoarelor obiective : dezvol
tarea pasiunii elevilor pentru 
lectură, deprinderea lor cu a- 
naliza producțiilor literare, 
stimularea creației literare.

Primele acțiuni în cadrul 
cercului nostru au urmărit 
popularizarea în rîndul elevi
lor, a lucrărilor literare nou 
apărute. în cadrul cercului 
s-au citit recenzii făcute de 
elevi, cele mai izbutite fiind 
prezentate apoi și celorlalți 
colegi care nu fac parte din 
cerc, în cadrul unor seri cul
turale. De asemenea, urmărin- 
du-se dezvoltarea pasiunii e- 
levjlor pentru lectură, în ca-

Economii suplimentare în valoare
de peste 26 milioane lei

Siderurgiștii hunedoreni ob
țin noi succese în reducerea 
cheltuielilor de producție și ri
dicarea productivității agrega
telor. La secția I de furnale a 
fost mărită intensitatea de ar
dere și topire a metalului prin 
îmbunătățirea regimului termic. 
Pe această calc, precum și a 
perfecționării procesului tehno
logic, se elaborează acum în 
medie zilnic pe fiecare m.c. 
volum util de furnal cu 70 kg 
de fontă mal mult fată de anul 
1960.

Otelarii de la cuptoarele Mar
tin aplică procedeul de supra
încărcare a cuptoarelor, de mic
șorare a duratei de elaborare a 
șarjelor și de turnare a oțelului

Florin Gheorghiu maestru emerit al sportului
Joi dimineața la sediul 

U.C.F.S. a avut loc festivita
tea decernării titlului de ma
estru emerit al sportului șa- 
histului Florin Gheorghiu, 
care recent a cucerit titlul ds 
campion mondial de juniori. 
înmînîndu-1 înalta distincție 
sportivă tov. Aurel Duma, 
președintele U.C.F.S. l-a feli
citat pe campionul mondial, 
maestrul internațional Florin 
Gheorghiu, și i-a urat noi 
succese.

La sfîrșitul festivității cam- 

URMĂRI
buție valoroasă o poate aduce 
tineretul. In regiunea noa
stră tinerii, mobilizați de că
tre organizațiile U.T.M., au 
luat parte la săparea gropilor, 
la plantarea pomilor și prote
jarea lor împotriva rozătoare
lor cu bețe de floarea-soare- 
lui și coceni de porumb. Nu
mai în primăvara acestui an, 
ei au plantat prin muncă pa
triotică peste 529 000 de pomi. 
Tot ei au asigurat și efectuarea 
în întregime a numărului ne
cesar de gropi. Asta în afară 
de cei 9 860 de pomi fructiferi 
și ornamentali plantați pe 
marginea șoselelor. In toamnă 
tinerii au participat, de aseme
nea, la efectuarea celor 21 000 
de gropi pe 104 hectare, pe 
care au început deja plantă
rile.

Matematică 
și poezie 

simfonică să rămînă o enigmă 
pentru el, a ales întîi o carte 
de așa-zisă „gramatică" „Mu
zica, artă greu de înțeles ?” și 
astfel, treptat-t.reptat, s-a fa
miliarizat cu un domeniu care, 

drul cercului se recită versuri, 
se interpretează scurte scene
te. Pentru trimestrele II și III 
pregătim două procese litera
re, pe baza lucrărilor „Revol
tă în port" de Al. Sahia și 
„Setea" de Titus Popovici.

în școala noastră activează 
cenaclul literar „Alexandru 
Sahia", cu două secții: poezie 
și proză ; critică și publicisti
că. Am considerat că cercul 
literar trebuie să constituie o 
pepinieră pentru cenaclu — și 
am început să desfășurăm în 
cerc și o activitate de creație. 
De aceea, dezbatem probleme 
de creație și de meșteșug lite
rar, de analiză a unor opere 
literare, în vederea lărgirii 
cunoștințelor noastre despre 
arta literară. Au fost prezen
tate sau se află în pregătire 
referate ca : „Expresii artisti
ce în creația poetică", „Selec
ția imaginilor artistice", „Ro
lul metaforei", „Măiestria ar
tistică la Eminescu, Arghezi, 
Sadoveanu"...

40 de artiști 
fotografi

■ Nicplae Ianculescu — cer
cul de fotografie.

înființat anul trecut, cercul 
și-a reluat activitatea în acest 
an școlar cu un număr sporit 
de elevi: 40. De aceea, pentru 
ușurarea activității, membrii 
cercului au fost împărțiți în 
patru grupe. Dispunem de un 
laborator bine înzestrat, avem 
numeroase aparate de fotogra
fiat, aparat de mărit, aparat 
de uscat și lustruit fotografii, 
material fotografic — așa că 
am reușit să organizăm în cele 
mai bune condiții activitatea 
grupurilor de '

în acest an 
patru teme : 
interioarelor", 
arhitectură", 
„Peisajul". Accentul, însă, 
vom pune pe aplicațiile prac
tice : fotografierea și lucrul în 
laborator. Fiecare membru al 
cercului a învățat deja să de
velopeze singur filmul, să co
pieze imaginile. La sfîrșitul a- 
nului vom deschide o expozi
ție cu imagini din viața școlii. 
Pină atunci, însă, vom realiza 
cîteva fotomontaje cu aspecte 
din orele de clasă, din activi
tatea cultural-artistică și spor
tivă. De mare apreciere se 
bucură colaborarea noastră cu 
postul utemist de control ; fo
tografii amatori din școala 
noastră surprind instantanee 
din activitatea zilnică a elevi
lor — pozitive șl negativa — 
care apoi sînt publicate Ia ga
zeta postului.

cite 10 elevi, 
vor fi expuse 
„Fotografierea 

„Fotografia de 
„Portretul" și 

îl

indici de xitilj-lichid, realizînd 
zare a agregatelor mai mari cu 
peste 10 la sută față de anul a- 
mintit.

Creșterea indicilor de utili
zare a agregatelor a permis 
siderurgiștilor să elaboreze șl 
să prelucreze o cantitate spo- 
rilă de metal, cu cheltuieli de 
producție mai mici. Prin redu
cerea cheltuielilor de producție, 
colectivele de muncitori de la 
noua oțelărie Martin, fabricile 
de aglomerare și laminoarele 
de profile din combinat au ob
ținut în 10 luni economii su
plimentare în valoare de peste 
26 000 000 Iei.

(Agerpres)

pionul lumii Florin Gheor
ghiu a declarat: „M-am pre
gătit temeinic pentru meciul 
de baraj cu cehoslovacul Ja
nata care s-a disputat în Iu
goslavia. Sînt fericit că am 
reușit să-mi înscriu numele 
pe lista învingătorilor acestei 
mari întreceri șahiste. In vii
tor voi depune toate strădu
ințele pentru a mă comporta 
la înălțime. Mulțumesc pen
tru distincția ce mi-a fost 
conferită".

(Agerpres)

jfînă atunci, fi fusese străin. 
Desigur, nu din vanitate, ci 
din stimă față de artă, Cara- 
petru Ion a ajuns să fie astăzi 
o individualitate mult mai nu
anțată, mai bogată, mai pu
ternică, în planul perceperii 
realității.

Albu Toma, din anul III s-a 
dedicat studiului matematici
lor, dintr-o dorință firească de 
a afla răspunsuri exacte la 
întrebări, de a avea certitu
dini. Cu timpul, a ajuns la 
convingerea că pentru a căpăta 
răspunsuri cît mai complete 
și mai esențiale la întrebările 
pe care ți le pui, e necesară 
însușirea unei ideologii, a unei 
culturi vaste. A învățat limbi 
străine, citește literatură, as
cultă muzică — fiind un ad
versar pronunțat (ca și colegul 
său, Zamfirescu Tudor) al 
superficialității și diletantis
mului.

Iată, deci, cîteva spicuiri din 
discuția noastră. S-au mai a- 
mintit preocupări pentru isto
rie, pentru sculptură, pentru 
cîte un instrument muzical sau 
cite o ramură a sportului — 
toate acestea aparținînd unor 
studenți care, în majoritatea 
lor, au note foarte mari la

Casa pionierilor din Roman. 
Aici funcționează cercul „Prie
teni ai 
pe 200 
fie,

cărțli' numărînd aproa- 
de membri. In fotogra- 
Instantaneu din activi
tatea cercului.

un
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DIN R.S.F. IUGOSLAVIA

Primirea de către prim- 
vlcepreședintele Consi
liului de Miniștri al R.P. 
Romîne, Gheorghe Apos

tol, a ambasadorului 
R.P. Mongole

Joî, 28 noiembrie, prim- 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Apostol, a primit în 
audiență de prezentare pe 
noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Mon
gole, Togoociin Ghenden.

Primiri la vicepreședinte
le Consiliului de Miniștri, 

Alexandru Drăghici

Joi, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, Alexandru Drăghici, a 
primit în audiență protocolară 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.D. Ger
mane la București, Anton Ruh.

în aceeași zi a fost primit 
în audiență protocolară am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P. Polone la 
București, Wieslav Sobierajskl.

(Agerprcs)

ținkiavicius, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor din R.S.S. 
Lituaniană, și Liudmila Hi- 
trova.

In cartierul Noul Belgrad 
din capitala R.S.F. Iugoslavia.

I
învățătură și, deși, trei dintre 
ei poartă ochelari nu am avut 
nici o clipă sentimentul că mă 
aflu în fața unor „șoareci de 
bibliotecă”, acoperiți de praful 
cărților. Dimpotrivă, tinere
țea le sclipește pe chip, sînt 
degajați, vioi, copilăroși, une
ori, se bucură de plimbări, de 
dans, de amănuntele vieții zil
nice. Seriozitatea cu care își 
pun problemele îi disciplinea
ză și îi armonizează, fără a-l 
crispa sau a-i secătui de vi
talitate. Preocupările politice 
și etice îi înnobilează și le sti
mulează activitatea, dîndu-i a- 
cesteia un țel înalt și o efi
ciență sporită.

Reprezentativi pentru par
tea cea mai bună a tineretului 
nostru, interlocutorii mei re- 
cenți de la Facultatea de ma
tematică vor ajunge perseve- 
rînd, desigur, cadre de nădejde 
ale țării. Munca lor grea și 
setea lor de cunoaștere merită 
stima și încurajarea noastră. 
Le string mina cu convingerea 
că matematica și poezia sînt 
deopotrivă de frumoase cînd 
contribuie la cunoașterea și 
transformarea lumii, cînd 
slujesc desăvîrșlrii șl fericirii 
omului.

Sărbătoarea națională
popoarelor Iugoslaviei

Recepția de la ambasada

R. S. F. Iugoslavia

ocazia sărbătorii națio- 
a R.S.F. Iugoslavie, în-nalt

sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim, Ante Ciudina. a oferit joi 
seara o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Apostol, Chivu 
Stoica, Ștefan Voitec, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, membri ai C.C. ai 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, reprezen-

T E L E G

Cu ocazia sărbătorii naționa
le a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Romîne, Corne

Pc șantierele de construct

/n R.S.F. Iugoslavia tinere
tul, alături de ceilalți oa
meni ai muncii, participă 

activ la construirea obiective
lor de interes general. Recent, 
Ia ședința C.C. a! Uniunii Ti
neretului din Iugoslavia s-au 
aprobat măsurile în vederea 
antrenării în anul viitor a ti
neretului la construirea magis
tralei Adriatica, pe șantierul de 
la sectorul Kolașin Blelopolie 
pe o lungime de 47 km., pre
cum șl pe șantierele altor sec
toare ale magistralei, în funcție 
de cerințele acestei ample lu
crări.

In anul 1964, tinerii vor par
ticipa, de asemenea, la recons
trucția orașului Skoplje, precum 
șl pe șantierul 'căii ferate Sara
jevo—Ploce.

J0 000 de absolvenți

ai Liiivcrsitățil din Belgrad

T Țniversilatea din Belgrad a
LI aniversat recent un eve

niment important : de la 
eliberarea țării șl pină în pre
zent Universitatea a eliberat 
diplome unui număr de 50 000 
de studenți.

Cei mal mulți dintre studenți 
au absolvit cursurile Universi
tății din Belgrad în ultimii cinci

în sala mică a palatului 
R.P.R. a avut loc joi seara un 
simpozion cu tema „Arta plas
tică și viața contemporană*, 
organizat de Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice în colaborare 
cu Comitetul național pentru 
apărarea păcii.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de artistul poporului 
Corneliu Baba, membru co
respondent al academiei 
R.P.R., vicepreședinte al Co
mitetului național pentru a- 
părarea păcii. Despre realiză
rile din domeniul picturii șl 
sculpturii rominești din ulti
mii ani, precum și despre pro
priile lor creații, au vorbit 
acad. Ion Jalea, artist al po
porului, și Alexandru Ciucu- 
rencu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., maestru 
emerit al artei.

Joi a sosit în Capitală la 
invitația Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R., o delegație de 
scriitori sovietici condusă de 
Petr Brovka, secretar al con
ducerii Uniunii Scriitorilor 
din U.R.S.S. Din delegație fac 
parte Alexandr Dementiev 
critic literar, Iustina» Mar-

ob- 
oa-

51
ro-

fanți ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale, 
conducători de organizații 
ștești, academicieni și alți 
meni de cultură, generali 
ofițeri superiori, ziariști 
mini și străini.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă și alți membri al 
corpului diplomatic.

Recepția s-a 
într-o atmosferă

desfășurat 
prietenească.

(Agerpres)

RAMĂ

liu Mănescu a trimis o tele
gramă de felicitare secretaru
lui de stat pentru afacerile ex
terne al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Kocea 
Popovici.

ani — 25 129, adică peste jumă
tate din numărul total.

In prezent, Universitatea din 
Belgrad are 28 de facultăți frec
ventate de 35 000 de studenți.

la completul Industrial
sisaK

T a sfîrșitul lunii noiembrie, 
Li la complexul industria! 

Sisak vor intra in func
țiune două noi sectoare de pro
ducție complet automatizate. 
Astfel, In cadrul uzinei meta
lurgice va intra în funcțiune un 
laminor pentru producția țevi
lor, cu o capacitate de circa 
70 000 tone anual, Iar in cadrul 
rafinăriei va fi terminată prima 
parte a unul complex de insta
lații pentru producția de ben
zine superioare, uleiuri combus
tibile șt uleiuri pentru motoa
re Diesel.

noiUorca unei stafii

de televiziune

Zilele acestea sa terminat 
montarea unei stații de 
televiziune pe muntele 

Bielasița, lîngă orașul Kolașin 
din Muntenegru. Un emițător 
va fi montat curînd șt pe mun
tele Lovcen.

La 29 noiembrie, programul 
televiziunii centrale va putea fi 
urmărit și In Republica Socia
listă Muntenegru.

★

Radioascultătorii și publicul 
prezent joi seara în Studioul 
de concerte al Radioteleviziu- 
nii au ascultat un program de 
muzică simfonică dedicat în 
întregime creației romîneștl 
contemporane. Concertul, sus
ținut de Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii, dirijată de 
Iosif Conta, a avut ca soliști 
pe pianista sovietică Henriette 
Mirvis și baritonul Nicolae 
Gafton.

(Agerpres)
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Sărbătoarea națională 
a poporului albanez
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Sesiunea O Sesiunea Consiliului

Mondial al Păcii

Situația din Irak de mcdicind din Tirana

NEW YORK 28 (Trimisul 
special Agerpres, C. Alexan- 
droaie transmite) : Miercuri 
seara în Comitetul numărul 
2 al Adunării Generale pen
tru probleme economice și fi
nanciare, au continuat dezba
terile asupra proiectului de 
rezoluție, inițiat de delegația 
R. P. Romîne și prezentat co
mitetului împreună cu alte 
șapte delegații. în esență pro
iectul de rezoluție cere ca a- 
tît comitetul pregătitor al 
conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare cît și con
ferința însăși să contribuie la 
accelerarea lucrărilor de ela
borare a unei declarații de 
principii ale colaborării 
nomice internaționale.

Primul a luat cuvîntul 
prezentantul Australiei, 
la început a recunoscut 
toate statele sînt de acord că 
stabilirea unor principii de 
cooperare economică între 
state ar stimula extinderea 
relațiilor comerciale interna
ționale" și că „inițiativa ro
mînă este folositoare". Apoi 
în totală contradicție cu a- 
ceste aprecieri, el a prezentat 
opt amendamente la proiec
tul de rezoluție „pentru a-1 
îmbunătăți", dar care în e- 
sență intenționează să-1 go
lească de conținut. Printre 
altele se cere să fie scoase 
din proiectul de rezoluție 
toate cuvintele care se referă 
la necesitatea elaborării unei 
declarații de principii asupra 
cooperării internaționale pe 
plan economic, deci tocmai 
la esența proiectului.

„Este absolut necesar, a 
spus reprezentantul U.R.S.S., 
Arkadiev, care a urmat la 
cuvînt- ca O.N.U. să formule
ze o astfel de declarație de 
principii. Delegația Austra
liei dorește să se elimine din 
proiectul de rezoluție tocmai 
cuvîntul declarație. Trebuie 
subliniat, a continuat vorbi
torul, că pentru prima dată 
într-un comitet al O.N.U. a- 
vem concentrată această i- 
dee sub forma unui proiect 
de rezoluție. Adoptîndu-1, 
vom avea certitudinea că 
conferința O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare va dezbate 
problema grăbirii lucrărilor 
pentru elaborarea principiilor 
colaborării economice. Spe
răm ca proiectul de rezoluție 
inițiat de delegația romînă să 
fie adoptat în unanimitate.

în calitate de coautor, re
prezentantul Ceylonului a 
făcut unele aprecieri asupra 
proiectului de rezoluție, ară- 
tînd că el concentrează aten
ția asupra grăbirii lucrărilor 
de elaborare a principiilor, a- 
tît de necesare extinderii re
lațiilor de colaborare dintre 
toate statele. Aceste principii 
sînt noi, ele izvorînd din 
schimburile care au avut loc 
în lume. Delegatul Ceylonului 
a cerut ca proiectul de rezo
luție să fie adoptat în unani
mitate.

Un alt coautor al proiectu- 
de rezoluție, reprezentan- 
Libiei, a subliniat faptul 
cooperarea economică in
state s-a dezvoltat conti-

I după cel de-al

eco-

re- 
care
„că

Reprezentantul Indiei care 
a urmat la cuvînt a sprijinit 
proiectul de rezoluție și a sa
lutat inițiativa pozitivă a de
legației R. P. Romîne și a 
coautorilor, declarînd totoda
tă că va vota în favoarea lui.

Acest proiect de rezoluție, 
a subliniat reprezentantul 
R. S. S. Ucrainiene, aduce o 
contribuție însemnată la coo
perarea internațională pe care 
o vom sărbători în anul 1965 
— declarat la O.N.U., an al 
cooperării. Adoptarea lui va 
impulsiona stabilirea unor 
forme noi de colaborare eco
nomică între state, din care 
țările în curs de dezvoltare 
nu au decît de cîștigat. El 
deschide calea colaborării și 
pe plan cultural științific etc. 
care ar contribui Ia îmbună
tățirea relațiilor, la slăbirea 
încordării internaționale, la 
pacea lumii. Ne pronunțăm 
împotriva amendamentelor 
Australiei- al căror scop a 
fost deja expus de antevorbi
tori.
• într-o foarte scurtă inter
venție reprezentantul Japo
niei a sprijinit amendamente
le Australiei, neexplicînd 
însă motivele.

Sîntem pur și simplu ne
dumeriți, a declarat repre
zentantul Tunisiei, că delega
ția Australiei a depus amen
damente la un proiect de re
zoluție atît de clar și precis. 
Este vorba de un document 
foarte bun, care cere grăbirea 
lucrărilor comisiei pregăti
toare a conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare și 
a conferinței însăși, pentru e- 
laborarea unei declarații de 
principii.

Noi apărăm un principiu pe 
care îl îmbrățișăm și rugăm 
statele care au prezentat pro
iectul de rezoluție să accepte 
cererea noastră de a ne în
scrie printre coautorii lui.

în încheierea ședinței a 
luat cuvîntul delegatul Ara- 
biei Saudite care s-a declarat 
de acord cu documentul în 
dezbatere, arătînd că pentru 
delegația sa acesta este foar
te simplu și clar și speră să 
fie adoptat în

Dezbaterile 
mîine.

Cu 91 de voturi pentru, 
printre care și cel al R.P. Ro
mine, nici un vot contra și 15 
abțineri a fost adoptată apoi 
rezoluția a 10 țări latino-ame- 
ricane privind denuclearizarea 
Americii Latine.

YORK 28 
Agerpres, C. 
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rale O.N.U., care se ocupă de 
problemele teritoriilor aflate 
sub tutelă și neautonome, pro
iectul de rezoluție prezentat de 
65 de delegații, printre care și 
R.P. Romînă, la dezbaterile 
privind teritoriile portugheze, 
a fost adoptat cu o majorita
te covîrșitoare: 87 pentru, 3 
împotrivă (Spania, Portugalia 
și R.S.A.) și 12 abțineri (în 
joritate țări membre ale 
cului N.A.T.O.).

Rezoluția condamnă în 
meni aspri politica dusă
Salazar în colonii, cere Portu
galiei să recunoască dreptul a- 
cestor popoare la autodetermi
nare și independență, să înce
teze toate actele de represiu
ne și să-și retragă forțele mi
litare, să declare amnistie po
litică în aceste teritorii și să 
inițieze tratative pe baza res
pectării dreptului la autode
terminare a popoarelor. Tot
odată, rezoluția cere Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. să 
examineze imediat problema 
teritoriilor portugheze și să a- 
dopte măsuri eficace pentru a 
face să fie respectate măsuri
le sale.

VARȘOVIA 28. — Corespon
dentul Agerpres transmite : La 
28 noiembrie s-a deschis la 
Varșovia în sala Seimului R.P. 
Polone sesiunea ordinară a 
Consiliului Mondial al Păcii. 
La sesiune participă 450 de 
delegați reprezentînd toate 
continentele, numeroși frun
tași ai vieții publice din dife
rite țări, precum și reprezen
tanți din partea a 18 organi
zații internaționale. Din dele
gația Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă, condusă de acad. Mi
hail Ralea, președintele Comi
tetului, fac parte acad. Geo 
Bogza, vicepreședinte al Comi
tetului, membri ai Consiliului 
Mondial al Păcii, prof. univ. 
Valter Roman, George Ionescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
de radiodifuziune și televiziu
ne, și Sanda Rangheț, secretar 
al Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii.

După alegerea prezidiului, 
Ostap Dluski, membru al Pre
zidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, a declarat deschisă se
siunea.

în continuare, treeîndu-se la 
ordinea de zi a lucrărilor, a 
fost citit raportul președintelui 
executiv al Consiliului Mon
dial al Păcii, prof. John Ber
nal, care din motive de sănă
tate nu poate participa la lu
crările sesiunii.

Apoi J. Madaule a prezentat 
raportul „Lupta pentru preîn
tâmpinarea pericolului unui 
război termonuclear și pentru 
dezarmarea generală".

i

unanimitate, 
vor continua

sud-africani în Bechuanaland

Postul de radio 
a anunțat redeschi- 

frontierelor Irakului cu 
Iordania și Kuweit, in
ia 18 noiembrie, cu o- 
preluării puterii de că-

batalionul de soldați 
care se afla în Irak 

a participa Ia opera- 
împotriva kurzilor a

BAGDAD.
Bagdad 
derea 
Siria, 
chise 
cazia
tre actuala conducere.

Agenția France Presse su
bliniază că, deși în conferin
țele de presă din ultimele 
zile, liderii irakieni au afir
mat că „relațiile dintre Siria 
și Irak continuă să rămînă 
strînse"- presă arabă a anun-

țat că 
sirieni 
pentru 
țiunile
fost retras.

într-un discurs radiodifuzat 
la 28 noiembrie, președintele 
Irakului, Abdel Salam Aref, 
a adresat kurzilor un apel în 
care le promite amnistie și 
protecție „în cazul în care de
pun armele și se predau".

Cursurile facultății de me
dicină a Universității de 
stat din Tirana sint frec

ventate în acest an de peste 
900 de studenfi. în primii trei 
ani ai celui de-al treilea cinci
nal, adică în perioada 1961— 
1963, au ieșit de pe porțile fa
cultății 314 medici, iar la sfîr
șitul actualului an universitar 
vor absolvi facultatea încă 124 
de medici cu alte cuvinte, în 
prezent sint iormați anual mai 
mulți medici decît existau îna
inte de eliberare în întreaga 
Albanie.

Ibania este bogată în 
marmură și pe această 
bază s-a dezvoltat o ra

mură industrială. La combina
tul de materiale de construcții 
din Tirana a intrat recent în 
funcțiune o fabrică care pro
duce plăci de marmură de di
ferite culori pentru fațade, 
scări, planșee etc.

Anul acesta, la combinat au 
fost date în exploatare alte 
două obiective importante : o 
fabrică de ciment și o uzină 
de materiale prefabricate pen
tru construcții.

1

Tcrcnurî rnhiic

Rezultatele alegerilor
parlamentare din Coreea de sud
SEUL — Postul de radio 

Seul a transmis rezultatele o- 
ficiale ale alegerilor parlamen
tare care au avut loc în Co
reea de sud la 26 noiembrie. 
In urma acestor alegeri, cali
ficate de partidele de opoziție 
ca fiind „cele mai corupte și 
necinstite din istoria Coreei de 
sud", „Partidul democrat-re
publican" al președintelui Co
reei de sud, Pak Cijan Hi, deși 
nu a reușit să întrunească de
cît 35 la sută din cele 8 700 000

de voturi exprimate, și-a ad
judecat 60 la sută (108 locuri) 
din cele 175 de locuri în Adu
narea Națională. Partidul ci
vil de opoziție, condus de Yun 
Po Sun, a obținut 42 de locuri, 
„Partidul democrat" — 12
locuri, „Partidul liberal-demo
crat” — 9 locuri, iar „Partidul 
poporului" — 2 locuri. Restul 
de 2 locuri sint încă discutate 
de liderii primelor două par
tide.

După asasinatele de la Dallas
DALLAS 28 (Agerpres). — 

Agenția U.P.I. anunță că 
agenții FBI-ului au efectuat 
o repetare a scenei asasinării 
președintelui Kennedy la lo
cul crimei. S-au tras focuri de 
la fereastra de unde se bănu
iește că s-a tras asupra lui 
Kennedy. întreaga scenă a 
fost fotofilmată.

Un funcționar al F.B.I.-ului 
a declarat că probele materia
le în această crimă trebuie să 
fie „impecabile". „Trebuie să 
risipim orice bănuială sau în
doială. dacă este posibil", a 
spus el. Se așteaptă ca rapor
tul FBI-ului să fie gata săptă- 
mîna viitoare pentru a fi 
transmis noului președinte al 
S.U.A., Lyndon Johnson.

Curtea cu juri a districtului 
Dallas se va pronunța asupra 
culpabilității lui Jack Ruby.

Pentru sportivi agriculturii

Mișcarea sportivă din R. P.
Albania a fost înzestrată 
anul acesta cu noul com

plex sportiv — Palatul Spor
turilor din Tirana. Sala princi
pală a palatului va putea fi 
folosită și pentru diferite mani
festări 
latului 
renuri

culturale. In jurul pa- 
au fost amenajate te- 

de volei, baschet, fotbal

In cadrul lucrărilor ce se 
efectuează în R. P. Al
bania pentru redarea de 

noi terenuri agriculturii, anul 
acesta a fost dată în exploata
re o stație de pompaj electrică, 
destinată înlăturării apelor de 
suprafață din 
șului Durres, 
din obiectivele 
tru asanarea 
Această stație 
asigura ameliorarea 
hectare teren arabil.

apropierea ora- 
care face parte 
principale pen- 
cîmpiei Durres. 
de pompaj va 

4 200

lui 
tul 
că 
tre 
nuu după cel de-al doilea 
război mondial. Proiectul de 
rezoluție în dezbatere este 
clar și simplu. Documentul 
pe care îl dezbatem, a decla
rat în încheiere delegatul Li
biei, reflectă noul spirit care 
trebuie să guverneze relațiile 
economice dintre state. Să lă
sam polemica, dezbaterile în
delungate și să trecem la vo
tarea lui.

28 (Agerpres). 
Generală a 

O.N.U. a adoptat, la 27 noiem
brie patru rezoluții aprobate 
mai înainte 
litic.

Rezoluția, 
rea urgentă 
cadrul Comitetului celor 
state pentru dezarmare de la 
Geneva, a fost adoptată de 
către Adunarea Generală, 
prin aclamații. Statele mem
bre ale Comitetului de la Ge
neva au căzut de acord să re- 
înceapă negocierile în ianua
rie 1964.

Adunarea Generală a O.NU. 
a adoptat, de asemenea, cu 64 
de voturi pentru, 18 contra și 
25 de abțineri, rezoluția în 
legătură cu convocarea unei 
conferințe pentru semnarea 
unei convenții asupra inter
zicerii folosirii armei nuclea
re și termonucleare. Un nu
măr de state occidentale au 
votat împotriva acestei rezo
luții, pe motivul că interzice
rea folosirii armei nucleare 
trebuie să fie o parte a unui 
acord privind dezarmarea ge
nerală.

Adunarea Generală a votat 
apoi rezoluția care cere inter
zicerea urgentă a tuturor ex
periențelor nucleare și termo
nucleare. Rezoluția a fost a- 
doptată cu 104 voturi pentru, 
un vot contra (R.P. Albania) și 
trei abțineri.

NEW YORK 
Adunarea

do Comitetul Po-

care cere relua- 
a tratativelor în 
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Ziarul „Cape Times", care 
apare la Capetown, re
latează despre o întîm- 

plare care a avut loc recent 
la frontiera protectoratului bri
tanic Bechuanaland cu Repu
blica Sud-Africană. Potrivit 
ziarului, patru africani, locui
tori ai Bechuanalandului, mer
geau într-un camion in apro
piere de frontiera cu R.S.A. 
Deodată mașina a fost oprită 
de o patrulă a poliției sud-a- 
fricane. Unul din cei patru 
africani a fost bătut in mod crud 
cu bastoanele de cauciuc de că
tre polițiști. După ce și-a 
pierdut cunoștința, africanul a 
fost aruncat în mașină, iar po
lițiștii au dispărut. In ziua ur
mătoare acest african a dece
dat într-un spital din Bechua
naland.

Acesta, relatează ziarul, nu 
este primul caz de pătrundere

ilegală a polițiștilor sud-afri- 
cani în Bechuanaland. Polițiș
tii lui Verwoerd își fac de cap 
fără a fi împiedicați nu numai 
in regiunile de frontieră ci și 
în regiunile din interiorul pro
tectoratului, urmărind refugia- 
ții politici din R.S.A.

Agențiile de presă anun|ă că 
autoritățile coloniale din Be
chuanaland, care, după cum se 
știe se învecinează cu Republi
ca Sud-Africană, pregătesc un 
proiect de lege special care in
terzice activitatea politică în 
Bechuanaland a persoanelor 
care se refugiază pe teritoriul 
protectoratului pentru a scăpa 
de sub urmărirea poliției din 
R.S.A. Este evident că acest 
proiect de lege se elaborează 
in favoarea rasiștilor sud-afri- 
cani, care caută să pună capăt 
activității patrioților sud-afri
cani care se află în emigrație.

Lupte in Vietnamul de sud
SAIGON. Agențiile occi

dentale de presă au anunțat 
că forțele patriotice din Viet
namul de sud au lansat 
miercuri în plină zi un pu
ternic atac împotriva unei ta
bere a forțelor armate spe
ciale sud-vietnameze situată 
în provincia An Giang la 150 
km sud-vest de Saigon. Aces
ta este, potrivit agenției A- 
ssociated Press, cel de-al trei
lea atac declanșat de patrio
ții sud-vietnamezi în cursul 
ultimei luni împotriva unită-

ților speciale ale armatei sud- 
vietnameze.

în noaptea de miercuri 
spre joi patrioții sud-vietna- 
mezi au atacat de asemenea, 
avanpostul Binh Nhi în par
tea de sud a provinciei Ca 
Mau. în cursul celor două a- 
tacuri trupele guvernamenta
le au pierdut 18 morți și 23 
de răniți.

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Agenția France Pres
se relatează ipotezele unor 
medici în legătură cu natura 
rănilor care au dus la moartea 
fostului președinte Kennedy. 
Medicii din Dallas care au 
dat primele ajutoare preșe
dintelui au declarat marți că 
ei nu știu dacă acesta a fost 
atins de un singur glonte sau 
de două. Ei au fost de părere 
că a fost atins, probabil, cor
donul medular ca și alți cen
tri nervoși, situați la baza cra
niului. Această rană a provo
cat moartea, încetinind și apoi 
oprind funcționarea centrilor 
nervoși ai creierului care con
trolează respirația și mișcă
rile inimii.

Dr. Kemp Clark, a declarat 
că glontele a provocat în par
tea dreaptă, posterioară, a 
capului o asemenea rană incit 
chirurgii nu au putut stabili 
dacă glontele a intrat sau a 
ieșit prin această rană. In ce 
privește a doua rană, aflată 
sub mărul lui Adam, nu se 
știe dacă provenea de la ace
iași glonte sau de la un al doi
lea glonte. Același doctor 
Clark a făcut ulterior decla
rații care răstoarnă primele 
sale afirmații. Acum el este 
de părere că primul glonte 
care l-a rănit pe președinte l-a 
atins din față, ceva mai jos de 
mărul lui Adam și ar fi urmat

Din activitatea micilor radiotehnicieni albanezi.

ROMÎNEȘTI

o traiectorie perpendiculară 
traversînd plămînii și rămi- 
nînd în corp.

Această primă rană a pre* 
ședintelui nu ar fi fost obser
vată de martori. Al doilea foc 
nu l-ar fi atins pe președinte, 
ci pe guvernatorul statului 
Texas, Connally. Al treilea 
glonte ar fi provocat, potrivit 
expresiei doctorului Clark, o 
rană „tangențială", atingîndu-l 
pe președinte din spate in par
tea dreaptă a craniului, deasu
pra cefei. Doctorul Clark afir
mă că au fost găsite două 
gloanțe — unul chiar pe targa 
cu care președintele a fost 
transportat din automobilul său 
în interiorul spitalului, iar al
tul, fragmentat, a fost găsit în 
automobil, zdrobit, probabil, 
de una din plăcile blindaju
lui, In ceea ce privește al 
treilea glonte, potrivit lui 
Clark, ar fi ricoșat continuin- 
du-și traiectoria în afara sce
nei imediate a atentatului.

PARIS 28 (Corespondentul A- 
gerptes transmite) : In cadrul 
manifestărilor care au loc în 
Franța cu prilejul „Zilelor cul
turii romînești", acad. prol. dr. 
Theodor Burghele a ținut o se
rie de conferințe la Facultatea 
de medicină și la Societatea de 
chirurgie din Lyon.

Expunerile sale pe temele: 
„Insuficiența renală acută", 
„Chemoliza litiazelor vezica- 
le“ și „Tuberculoza urogenita
lă la femei” s-au bucurat de a- 
precierea profesorilor, medici
lor specialiști și studenților care 
le-au urmărit cu un viu interes.

★
Referindu-se la „Zilele cultu

rii romînești" deschise la 19 
noiembrie la Paris, revista săp- 
tămînală „Arts" scrie că expo
ziția „Scenografia romînă", or
ganizată la Sorbona reprezintă 
un eveniment important.

„Expoziția, scrie publicația, 
ne relevă că decorul teatrului 
în Romînia nu este „teatral" în 
sensul pejorativ al cuvîntului. 
Ceea ce izbește în primul rînd

este uluitoarea diversitate a 
stilului decoratorilor romîni".

Elogiind decorurile prezenta
te de Ștefan Uablinschi, Jules 
Peraliint, Mihai Toian, Roland 
Laub și Ștefan Norris, publica
ția subliniază ca „la o privire 
atentă se descoperă că toate a- 
ceste decoruri au fost elaborate 
nu pentru a mobila frumos o 
cameră, ci pentru a servi acțiu
nea, a permite actorilor să e- 
voiueze, șt regizorului să aran
jeze spectacolul".

PARIS. — Miercuri la amia
ză, acad. Tudor Vianu a făcut 
o vizită la Universitatea din 
Montpellier decanului facultă
ții de litere și științe umanis
tice pre?. Pierre Jourda. în 
fața profesorilor și studenților 
Universității, acad. Tudor Via
nu a ținut o conferință despre 
Mihail Eminescu. A luat cu- 
v intui și Louis Michel, șeful 
catedrei de limbă și literatu
ră romînă, catedră recent în
ființată la Universitatea din 
Montpellier.

Universitatea a 
cocteil în cinstea 
tomin.

oferit un 
oaspetelui

Praga arePRAGA — La
loc primul simpozion interna
țional în problemele teoretice 
ale focarelor naturale de in
fecție. La simpozion participă 
specialiști din 15 țări. Din 
partea R. P. Romine participă 
dr. loan Spînu, inspector ge
neral de stat în Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale, 
și dr. Aurel Știrbu, șef de sec
ție la Institutul - - -
cuzino”.

„dr. I. Canta-

SOFIA. — La 
nat înțelegerea 
pe anii 1954—1965 dintre Uni
unea Scriitorilor din R.P. Ko- 
mînă și Uniunea Scriitorilor 
bulgari. Din partea romînă, în
țelegerea a fost semnată de 
Top Simion, secretar al Uni
unii Scriitorilor din R.P. Ro- 
mină, iar din partea bulgară 
de Kamen Kalcev, președinte
le Uniunii Scriitorilor bulgari.

Sofia s-a sem- 
de colaborare
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Trupele sud-vietnameze arestează și fin sub pază cetățeni pașnici, bătiini ?i copii.

ZANZIBAR — Consiliul le
gislativ al Zanzibarului, acțio- 
nînd ca Adunare constituantă, 
a adoptat la 27 noiembrie con
stituția țării care urmează să 
intre în vigoare la 10 decem
brie, cînd Zanzibarul își va 
cuceri independența.

Constituția a fost elaborată 
în urma negocierilor care au 
avut loc la Londra la începu
tul lunii octombrie.

Potrivit noii constituții, Zan
zibarul va deveni o monarhie 
constituțională condusă de un 
sultan. Sultanul va desemna ca 
prim-ministru pe unul din 
membrii parlamentului. Con
stituția include o serie de pre
vederi privind protecția drep
turilor minorității, organizarea 
judiciară și sistemul electoral. 
Ea poate fi modificată numai 
cu două treimi de voturi ale 
membrilor Consiliului legisla-

Americane că anul viitor în 
această țară vor începe alegeri 
locale care să pregătească ale
gerile prezidențiale din iulie 
1965. După cum se știe, guver
nul ales al Republicii Domini
cane a fost răsturnat în sep
tembrie anul acesta printr-o 
lovitură de stat de către o 
junta militară.

BONN. — Copiii cresc in pre
zent mai repede — acesta este re
zultatul unor cercetări iăcute 
Gdltingen (R. F. Germană), 
primul an de viață, sugarii sînt 
5 cm mai mari decît înainte 
primul război mondial. I.a intrarea 
în școală, copiii de azi sint cu 10 
cm mai înal/i decît acum 50 de 
ani. In perioada maturității, creș
terea se încetinește, însă rapidi
tatea mai mare a creșterii în pri
mii ani de viață iace ca înălțimea 
medie a actualei generații să iie 
mai mare decît a celor două ge
nerații anterioare.

la 
In 
că 
de

partid și guverna- 
R. S. Cehoslovace a

legația de 
mentală a 
părăsit Moscova înapoindu-se 
la Praga.

Pe aeroportul Vnukovo, An
tonin Novotny a fost condus 
de N. S. Hrușciov, Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Iuri Andropov. Erau prezență 
de asemenea Jozef Lcnart, 
președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace și membri ai de
legației de partid și guverna
mentale, care vor mai rămîne 
cîteva zile la Moscova.

o lună în urmă, după o lovi
tură de stat. Corespondentul 
agenției France Presse rela
tează că participanții la com
plot au încercat să organizeze 
asasinarea șefului guvernului 
provizoriu al Dahomeyului, 
colonelul Christophe Soglo, și 
a cîtorva miniștri.

pe deplin în favoarea extin
derii comerțului cu țările ră
săritene". De asemenea, Luns 
a subliniat importanța politică 
și economică a viitoarei confe
rințe G.A.T.T. privitoare la 
reducerea tarifelor vamale.

re-

ROMA. — La 27 noiembrie, în 
cadrul celei de-a 12 sesiuni a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.), 
s-a trecut la alegerea noului di
rector general al F.A.O. Cu 79 de 
voturi, contra i și 7 abțineri, By- 
nay Ranjan Sen (India) a lost 
reales în iuncția de director gene
ral al F.A.O. pe perioada viitori
lor patru ani. in iuncția de preșe
dinte al Consiliului F.A.O. a lost 
ales Georges Khail Haraouyi (Li
ban), în locul Iui Louis Maire 
(Elveția).

SANTO DOMINGO 28 (A- 
gerpres). — Potrivit agenției 
Associated Press, Republica 
Dominicană a anunțat Ia 27 
noiembrie Organizația Statelor

DJAKARTA. — La 27 no
iembrie, cosmonauții sovietici 
Valentina Nicolaevna-Tereșko- 
va, Andrian Nikolaev și 
lerii Bîkovski cu soția, i 
vizitează Indonezia, au 
primiți de președintele 
karno. V. Tereșkova și V. 
kovski au fost decorați 
ordinul Steaua Republicii 
donezia gradul doi, decorație 
pe care A. Nikolaev a primi
t-o cu prilejul primei sale vi
zite în Indonezia.

Va- 
care 
fost 
Su- 
Bî- 
cu 

. In-

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
Antonin Novotny, prim-secre- 
tar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, care a condus de-
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BONN. — După cum 
latează ziarul vest-german 
„Deutsche Zeitung", deputatul 
Luda, membru al Uniunii creș- 
tin-democrate, a anunțat că 
va prezenta în Bundestag un 
proiect de lege menit să 
curme valul crescînd de furturi 
de obiecte de artă în R.F. Ger
mană. Motivînd oportunitatea 
inițiativei sale într-o scrisoa
re adresată lui von Brentano, 
conducătorul fracțiunii din 
Bundestag a Uniunii creștin- 
democrate și Uniunii creștin- 
sociale, Luda arată că în pe
rioada 1960 — sfîrșitul anului 
1963, numai în bisericile din 
Bavaria s-au efectuat 479 
furturi de obiecte de artă — 
tablouri, statui, candelabre și 
alte obiecte.

BUENOS AIRES. - Comite
tul argentinean de luptă pen
tru eliberarea Iui Siqueiros a 
organizat la Buenos Aires un 
miting în sprijinul eliberării 
cunoscutului pictor mexican. 
Vorbitorii au subliniat aportul 
lui Siqueiros în dezvoltarea 
artei mexicane.

în întreaga țară se 
semnături pe o petiție 
eliberarea talentatului 
mexican.

string 
cerînd 
pictor

28 no-

COTONOU. — Agențiile de 
presă anunță că in Republica 
Dahomey a fost descoperit un 
complot care urmărea răstur
narea guvernului provizoriu 
al țării. După cum se știe, a- 
cest guvern a venit la putere

STRASBOURG — La 
iembrie au luat sfîrșit lucrări
le sesiunii anuale mixte a or
ganelor de conducere ale Pie
ței comune, Euratomului și 
Comunității cărbunelui și oțe
lului care au început la 26 
noiembrie. Tema sesiunii a 
fost „politica Comunității eu
ropene față de problemele ma
jore ale dezvoltării comerțului 
mondial".

Luînd 
ședință, 
trul de 
Olandei
liului ministerial 
comune, a declarat că țările 
Pieței comune „se pronunță

cuvîntul în ultima 
Joseph Luns, minis- 
afaceri externe al 
și președintele Const

at Pieței

LONDRA. — După cum anun
ță agenția U.P.I., deasupra su
dului Angliei s-a lăsat o puter
nică ceață. Din informațiile 
provenite de la Londra se rela
tează că este vorba de celebrul 
„Killer Smog" (ceața care uci
de), care in iarna trecută a fă
cut peste 100 de victime.

Potrivit agenției U.P.I., cea
ța a provocat, după unele 
cifre preliminare, numeroase 
victime. Astfel, un tren care 
circula spre stația St. James 
a deraiat, provocînd rănirea a 
zece persoane. La Kingston 30 
de vehicule au provocat o gi- 
iuire a circulației ciocnindu-se 
între ele. Un autocamion a luai 
foc provocînd rănirea a cinci 
persoane.

Autoritățile britanice au anu
lat decolările și aterizările avi
oanelor. Numeroase trenuri 
și-au anulat plecările din cauza 
vizibilității reduse. Meciul de 
fotbal dintre echipele Totten
ham Hotspurs și Manchester 
United a fost amînat, iar avio
nul cu care primul ministru al 
Angliei, Sir Alec Douglas-Ho
me, se reîntorcea de la Was
hington nu a putut ateriza, fiind 
îndrumat spre aeroportul de la 
Manchester, unde a aterizat.
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