
La Uzinele „Tehno- 
frig", din Cluj întrece
rea socialistă a eviden
țiat, în cele 10 luni care 
s-au scurs din anul 1964, 
numeroși muncitori — ■
harnici, pricepuți, pa
sionați care și-au înde
plinit și depășit lună de 
lună sarcinile de pro
ducție. Printre ei se nu
mără și tinerii din foto
grafiile alăturate.

Mircea Petruț (foto
grafia din stingă) este 
trasator; de precizia 
cu care lucrează de
pinde intr-o foarte mare 
măsură munca unui 
important grup de alți 
muncitori, depinde cali
tatea pieselor executa
te. Știind aceste lu
cruri, muncind cu per
severență. Mircea n-a 
rebutat de la începutul 
anului nici o piesă. Pe 
aceeași linie a seriozi
tății și preciziei se in- 

1 scriu și rezultatele ob- 
' ținute de tinărul mon- 

tor Iosif Gal (fotogra
fia din dreapta). Lună 
de lună, stegulețul de 
evidențiat în întrecere 
a stat și stă și lingă 
bancul său de lucru.

Mai mult și de 
bună calitate
Siderurgiștii hunedoreni 

numesc cocsul metalurgic 
„pîinea furnalelor", pentru 
că el este nelipsit în proce
sul de topire și fabricare a 
fontei. Iată de ce lu
crătorii uzinei cocso-chimi- 
ce și-au pus în centfrul 
preocupărilor trimiterea 
către furnaliști a unor can
tități tot mai mari de cocs 
de bună calitate. Depășin- 
du-și în mod ritmic sarci
nile lunare de plan, colecti
vul cocseriei a produs și li
vrat jurnaliștilor, de la în
ceputul anului și pînă a- 
cum, peste 7 000 tone de 
cocs metalurgic. Făuritorii 
cocsului metalurgic de la 
Hunedoara au acordat o 
atenție deosebită și iefti- 

\ nirii producției. Ei au făcut 
de la începutul anului eco
nomii la prețul de cost pla
nificat in valoare de peste 
4 700 000 lei.

(Ager preș)
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In laboratorul de fizică al 
Institutului pedagogic de 

3 ani din Oradea

Foto: O. PLECAN

socialist
cuvînt de onoare

A ngajamen tu l

■
I r fi multe de con-
I semnat din agen

da întrecerii pe 
care metalurgiștii 
tîrgovișteni o des
fășoară zi de zi. 
Vom vorbi în cî- 

teva rînduri despre un aspect 
al activității acestora, despre 
hărnicia lor, despre felul cum 
ei își respectă cuvîntul dat la 
începutul anului, de a produ
ce peste plan mai mult utilaj 
petrolier.

Cercetăm graficele întrecerii 
la capătul a 10 luni de produc
ție. De tot atîtea ori săgeata 
care marchează, realizările lu
nare s-a fixat dincolo de gra
nița lui 100 și nu numai pen
tru o secție sau alta ci pentru 
toate secțiile.

Ca un sesismograf, graficul 
angajamentelor consemnează 
la sfîrșitul celor 10 luni în 
dreptul fiecărui angajament — 
îndeplinit. Să încercăm, cu a- 
jutorul cifrelor, să înțelegem 
semnificația plină de conținut 
pe care a avut-o în activitatea 
colectivului cuvîntul îndepli
nit. După 325 de zile de între
cere metalurgiștii tîrgovișteni 
au realizat peste prevederile

planului 6 instalații de foraj 
S.G.-650, 30 de macarale de 
producție, 26 automacarale de 
5 tone, 33 remorci auto și alte 
produse a căror valoare depă
șește 2 800 000 lei.

Planificatorii secțiilor ca și

alizări ale lunii precedente. Și 
dacă fiecare indicator de plan 
s-a situat lună de lună din
colo de granița „îndeplinit", 
măsurile preconizate la înce
putul anului au fost întregite 
pe parcurs cu noi și noi pre-

lare. Dacă pentru instalația 
aspersoare — produs realizat 
pentru prima dată aci — se 
prevăzuseră 45 de zile pentru 
asimilare, prin măsurile luate, 
acest timp a fost redus sim
țitor.TRANSMITEDE LA U. M. - TIRGOVISTEBRIGADA „SCINTEII TINERETULUI"

TOATE ANGAJAMENTELE ANUALE ÎNDEPLINITE 
13 746 000 LEI ECONOMII SUPLIMENTARE 
45 LA SUTA DIN SPORUL DE PRODUCȚIE REALIZAT 
PRIN CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

organizarea produc-cei de la
ției au înregistrat rezultatele 
fiecărei luni: îndeplinirea 
planului și realizarea angaja
mentelor. Trebuie consemnat 
un fapt. Orice depășire de plan 
a fost însoțită permanent de 
noi măsuri care să asigure în 
continuare nu numai depășirea 
planului ci chiar propriile re

vederi. La produsele de serie 
mare — vane, racorduri spe
ciale, turboburi — s-a pus un 
accent deosebit pe interschim
babilitate, problemă deosebit 
de importantă în creșterea 
productivității muncii. La pro
dusele noi intrate în fabrica
ție s-a urmărit în primul rînd 
să se reducă timpul de asimi-

in timpul vizitei în uzina a- 
veam să aflăm și alte măsuri 
care, aplicate sistematic, au 
dus la creșterea productivității 
muncii, la îmbunătățirea ca
lității și obținerea de cît mai 
multe economii.

La turnătorie a fost extinsă 
formarea mecanică la toate 
tipurile de corpuri și capace

Din noul peisaj al orașului Timișoara

Toamna în parcurile 
bucureștene

Aproape 3 500 000 
de răsaduri, de tufă- 

‘ nici, panseluțe, miozv- 
tis și alte flori, plan
tate acum, formează 

i decorul peluzelor de 
j pe marile bulevarde. 
1 parcuri ți grădini 

■ bucureștene. Celor a- 
proximatic 200000 de 
arbori ți arbuști, plan
tați în primăvară fi 
tară, li se vor mai a- 
dăuga in aceste zile 
încă 100 000. Cea mai 
mare parte dintre a-

ceștia vor fi plantați 
în jurul noilor blocuri 
și cvartale de locu
ințe in stil peisager 
liber, ca m natură. 
Peluzele acestora s-au 
îmbogățit, de aseme
nea, cu zeci de nui 
de tufe de trandafiri. 
Pentru intrumtuieța- 
rea arterelcr princi
pale se continuă mm- 
brăcarea stâlpilor cu 
plante agățătoare, fi
ind sădite rncă 5000 
de liane.

In alcătuirea deco
rului floral al Bucu- 
reștiului ți al celor
lalte orașe din țară, 
unde horticultorii se 
îngrijesc, de asemenea, 
de înfățișarea parcu
rilor in această toam
nă, se promovează 
tot mai mult forme 
noi. care să corespun
dă liniei modeme ar- 
hdectonice a con- 
stmcțiiior.

(Agerpres

de vane, ceea ce a avut un e- 
fect economic, prin creșterea 
productivității muncii, de 
212 316 lei. Tot aici prin intro
ducerea formării cu ajutorul 
aruncătoarelor centrifugale s-a 
înregistrat un spor la produc
tivitatea muncii de peste 7 la 
sută. De altfel așa cum 
aveam să aflăm de la tovară
șul Ilie Avram, șeful servi
ciului planificare, din cele 
peste 4 800 000 lei cît reprezin
tă sporul la producția globală, 
înregistrat în 10 luni, circa 45 
Ia sută a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității 
muncii.

în uzină se vorbește astăzi 
despre perseverența cu care 
s-a urmărit aplicarea fiecărei 
prevederi cuprinsă în planul 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice. Efectul economic al zeci
lor de măsuri aplicate în 10 
luni se cifrează la peste 
3 900 000 lei. Fie că aceste mă
suri se refereau la creșterea 
productivității muncii, la îm
bunătățirea calității sau ob
ținerea de cît mai multe eco
nomii ele au avut un rol deo
sebit de important, âjutînd co
lectivele de muncă la îndepli
nirea angajamentelor. Ca re
zultat al unei asemenea acti
vități se înscriu și îmbunătă
țirile aduse instalației S.G.-650. 
Performanțele indicate în pro
iect nu numai că au fost atin
se într-un timp relativ scurt, 
dar ele au și fost cu mult de
pășite. „Avem instalații care 
au depășit această cifră ajun-

V. DINULESCU
M. DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

...Ceea ce în
seamnă vizio
narea unor spec
tacole, discuții
pasionante des
pre eroi și inter
pret!, pregătirea 
unor viitoare 
premiere ale 
propriilor forma

lii...

Coșuri de fum t
prin procedee moderne

Terminarea construirii în 
mai puțin de o lună de zile a 
coșului de fum înalt de 70 de 
metri de la centrala termo
electrică Iași a însemnat tot
odată și verificarea cu succes 
a unui procedeu de execuție. 
El constă în efectuarea conco
mitentă prin metoda cofraje- 
lor glisante, cu aceeași insta
lație. a peretelui exterior de 
rezistență și căptușeli inte
rioare, precum și a izolației 
termice dintre acestea. în ur
ma experiențelor efectuate au 
rezultat o serie de avantaje 
față de soluțiile clasice de 
execuție a unor asemenea

construcții. S-a constatat ast
fel realizarea unor importante 
economii de materiale refrac
tare și reducerea cu circa 2—3 
luni a termenului de con
strucție.

Acest procedeu elaborat de 
specialiști din Ministerul In
dustriei Construcțiilor, Insti
tutul de proiectări și cerce
tări pentru construcții și ma
teriale de construcții, împreu
nă cu un colectiv de construc
tori de pe șantierul centralei 
din Iași, urmează a fi extins 
și la alte obiective similare.

(Agerpres)

CLUJ

Un micro - raion

cu peste 2 OOO apartamente
CLUJ (de la coresponden

tul nostru). — Constructorii 
clujeni au terminat și dat în 
folosință în aceste zile 300 de 
apartamente. în acest an oa
menii muncii din orașul Cluj 
au primit în folosință aproape 
1 000 de apartamente. Pînă a- 
cum, în cartierul Grigorescu 
s-au mutat în locuințe noi a- 
proape 2 000 de familii. Pen-

tru copiii noilor locatari, func
ționează 2 școli cu 32 săli de 
clasă. în curînd acest mi- 
cro-raion
peste 2 000 de apartamente, 
prin darea în folosință a ulti
melor apartamente, va fi com
plet terminat dispunînd de 
complexe comerciale și ali
mentare, puncte farmaceutice, 
centrale termice etc.

al orașului cu

Carie
a timpului 
liber

1100 de elevi învață meserie la 
Grupul școlar profesional și tehnic din 
Bacău. O învață' la școală, în uzină, pe 
șantiere, în orele dedicate studiului.

In ceasurile libere, îmbinînd plăcu
tul cu utilul, continuă să învețe, 
de data aceasta fără orar, fără 
note, dăruindu-se unor îndeletniciri in
teresante. In fața lor se deschide o carte 
cu imagini inedite, invitîndu-i la o cap
tivantă incursiune' într-o lume spiri
tuală care aduce un plus lecțiilor și ma
nualelor școlare, deschizindu-le alte căi 
spre știință, spre cultură.

Fiecărei pasiuni — 
un răspuns

Cele cîteva coli dactilografiate, care 
reprezintă planul comun al direcțiunii 
școlii și al comitetului U.T.M. pot fi 
considerate, cu adevărat, o carte a 
timpului liber. Planul comun fixează, 
pentru fiecare trimestru, obiectivele 
muncii cultural-educative la care elevii 
vor fi invitați să participe. Conceput 
cu grijă, planul este o sinteză a celei 
mai bune experiențe, a inițiativelor

Noi instalații 
pe șantierele navale

Anul acesta au 
fost făcute noi lu
crări de investiții 
la șantierele de 
construcții navale. 
La cel mai mare 
șantier naval al 
țării, cel din Galați, 
a fost mărită cala 
de lansare a vaselor 
și au fost date în 
exploatare noi in
stalații moderne, 
printre care două 
macarale de 40 
tone. Sectoarele de 
construcții metalice 
au fost completate 
cu aparataj de tra-

saj optic și mașini 
automate de secțio
nat tabla, după 
clișee foto, procedeu 
de mare eficacitate 
economică.

Șantierul naval 
brăilean a fost și 
el întregit de cu
rînd cu o nouă hală 
de tîmplărie și un 
platou betonat de 
circa 9 000 mp pe 
care se fac lucrări 
de construcții me
talice. El a mai pri
mit și noi macarale 
de 6 și 5 tone, trac
toare cu remorci și

altele. De aseme
nea, la acest șantier 
se lucrează la su- 
praînălțarea calei 
de lansare a vase
lor la apă.

Asemenea lucrări 
de modernizare, 
precum și de meca
nizare a unor lu
crări grele, cu vo
lum mare de mun
că, s-au mai făcut 
și la șantierele na
vale din Oltenița, 
Tr. Severin, Con
stanța și Giurgiu.

(Agerpres)

care și-au ciștigat aprecierea elevilor ; 
se arată precis cum se va desfășura o 
acțiune sau alta, fapt care permite să 
se întrevadă limpede finalitatea fiecă
reia.

Numeroase activități educative vor 
întregi preocupările școlii și ale orga
nizației U.T.M. de a dezvolta la elevi 
dragostea față de patrie, mîndria pen
tru realizările regimului democrat- 
popular. întâlnirile cu activiști de par
tid și de stat, cu oameni de cultură, cu 
specialiști și muncitori sînt puncte im
portante în programul activităților ex- 
trașcolare. De asemenea, vizitele în în
treprinderi, excursiile la obiectivele in
dustriale din regiune.

Un capitol este dedicat meseriei. 
Obiectivul se concretizează în cîteva 
concursuri „Cine știe meserie, cîștigă", 
organizate la nivelul anilor de studiu, 
întâlnirile cu muncitori fruntași, cu ino
vatori și ingineri, vizitele pe care le vor 
face în primul trimestru la întreprin
derile din oraș și la Onești, la care se 
mai adaugă simpozionul cu tema „Din 
istoricul invențiilor și descoperirilor 
romînești". Vor afla noutăți despre me
serie, își vor confrunta propriile gîn- 
duri cu cele ale vîrstnicilor, vor. primi

îndemnuri de a se pregăti cu temeinicie, 
multilateral, pentru emoționanta întâl
nire cu meseria.

Programul școlii profesionale cuprin
de mai puține discipline de cultură ge
nerală. Elevii vin totuși permanent în 
contact cu literatura, muzica și alte do
menii ale artei și culturii. In cel de-al 
doilea capitol al său, planul prevede 
activități menite să dezvolte interesul 
elevilor pentru lectură, să răspundă 
mai cuprinzător pasiunii pentru como
rile culturii. Acțiunilor devenite tradi
ționale — seri literare, medalioane li
ter ar-muzicale, călătorii literare pe 
hartă — li se vor adăuga în acest an 
„reuniunile prietenilor cărții", care se 
vor organiza lunar în fiecare clasa. Vor 
continua să vizioneze spectacole la ci
nematograf și teatru, să participe la 
concertele-lecție și la concertele educa
tive ale Filarmonicii, să viziteze mu
zeele și expozițiile. Pasionații muzicii, 
teatrului, filmului vor putea, începînd 
din acest an, asemenea colegilor lor iu
bitori ai dansului, să pătrundă mai 
adine în tainele acestor arte, activînd 
în noile cercuri create.

Nu-i, desigur, întâmplător că preocu
părilor artistice li se rezervă un spațiu

Cronica
actualității

Pregătiri

de iarnă
In aceste zile se lucrează intens 

la transportarea și depozitarea 
ultimelor cantități de mărfuri ali
mentare și industriale necesare 
bunei aprovizionări a localităților 
din zonele de munte și deltă, su
puse izolării în perioada de 
iarnă.

Din datele Centrocoop rezultă 
că pînă la 10 noiembrie în re
giunile Dobrogea, Banat, Galați 
și Crișana s-a asigurat un vo
lum de mărfuri alimentare cu 
24—39 la sută mai mare decît 
anul trecut. în același timp au 
fost construite noi unități comer
ciale și brutării, s-au lărgit spa
țiile la o serie de magazine și 
depozite, fapt care permite depo
zitarea și desfacerea unui volum 
sporit de produse.

în schelele din regiunea Ar
geș se fac pregătiri în vederea 
extracției fără întreruperi a 
țițeiului și în perioada de iar
nă. Au fost izolate conductele 
pe o lungime de 75 km și s-a 
revizuit, de asemenea, mai 
bine de 60 la sută din numă
rul turlelor și s-au verifi
cat toate cazanele de a- 
buri. Conductele de abur au 
fost și ele izolate cu vată mi
nerală și carton asfaltat pe o 
lungime de peste 7 800 de me
tri. Schelele Găiești și Moșoa- 
ia au terminat de pe acum a- 
ceste pregătiri.

(Agerpres)

„F-1005“
La Institutul de cercetări 

pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea s-a obți
nut în acest an de la noul hi
brid de sorg „F-1005“ cea mai 
mare producție de boabe, a- 
proape 7 000 kg la ha. în afară 
de producția sporită, noul hi
brid s-a remarcat prin rezis
tență la secetă, cădere și dău
nători.

Introdus recent în cultură, 
sorgul a dat recolte care în 
zonele secetoase au depășit 
producția de porumb cu 20—40 
la sută, iar pe terenurile sără- 
turoase și nisipoase de 2—3 
ori.

La 21 noiembrie

Concurs international 
de patinaj artistic
Patinoarul artificial „23 Au- 

i gust" din Capitală va găzdui 
; la sfîrșitul acestei săptămîni 

un mare concurs internațional 
de patinaj artistic la care vor 
participa sportivi și sportive 
din Austria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Ungară și 
R.P. Romînă. Concursul înce
pe sîmbătă, 21 noiembrie la 
ora 8,30 cu exercițiile impuse 
și continuă duminică, de la 
ora 18, cu figurile liber alese.

(Agerpres)

mare. Este domeniul spre care elevii se 
simt atrași cel mai mult. Cîmpul de 
afirmare a talentelor lor s-a lărgit. Co
rul, orchestra, fanfara, formația de 
dansuri populare promit colegilor un 
număr sporit de spectacole (trei în 
cursul primului trimestru) dar, mai 
ales, îi invită pe cei dornici să se în
scrie în aceste formații. (Ca răspuns la 
invitație, fanfara a reușit să-și mă
rească efectivul cu aproape 40 de elevi 
din anul I). Un mare număr de elevi 
știu să cînte la fluier sau la muzicuță. 
Ei s-au constituit, în acest an, în două 
noi formații. Anul acesta fiecare clasă 
vrea să-și formeze cîte o echipă artis
tică, bineînțeles, ținînd seama de talen
tele care există în clasa respectivă. In 
cadrul reuniunilor și al duminicilor cul
tural-sportive, elevii celor 37 de clase 
se vor întrece pentru „cel mai frumos 
program artistic". Vor face sport, se vor 
întâlni la serile de dans.

NICOLAE ARSENIE 
ION TRONAC 

Foto : V. BOGDĂNEȚ

(Continuare în pag. a ll-a)



Decada cărții tehnico-științifice
ecada cărții tehnico- 

științifice a intrat 
de mult în tradiția 
manifestărilor noas
tre culturale. Ea 
este un prilej de 
trecere în revistă a

noilor publicații editoriale, de 
organizare a unor acțiuni meni
te să ducă la o largă populari
zare a cărților tehnico-științifice. 
Cu prilejul decadei, publicăm în 
numărul de astăzi cîteva din 
noutățile tehnice pe care le pre
zintă cititorilor noștri, ing. A. 
Oprean, directorul Editurii teh
nice.

folosirea granulitului în construc
ții* care informează pe construc
tori despre avantajele acestui 
material de construcție, foarte 
ușor, fi care începe sa fie pro
dus pe scară largă prin procedee 
industriale.

în domeniul chimiei a apărut 
vol. II și ultimul din importanta

în domeniul industriei alimen
tare a apărut lucrarea .Automa
tizarea în industria alimentară", 
care prezintă interes și pentru 
cititorii din industria chimică. De 
asemenea, merită a fi citată lu
crarea „Microbiologia produselor 
alimentare".

Menționăm de asemenea ulti-

Din numeroasele cărți noi care 
vor apare în decursul decadei, 
sau la intervale foarte apropiate 
de aceasta, mai amintim o im
portantă lucrare „Combaterea 
prafului și silicozei în industria 
minieră", apoi completarea cu al 
doilea volum a unei lucrări de 
bază pentru industria chimică

A.

n g. A. OPREAN
directorul Editurii tehnice

Sărbătoarea majoratului
în domeniul industriei grele. 

Editura tehnică a publicat lucra
rea „Noutăți în pregătirea mine
reurilor de fier pentru furnale", 
încadrată în Colecția „Tehnica 
nouă".

Pentru sectorul construcțiilor, 
de o actualitate nedepășită, în vi
jelioasa dezvoltare de astăzi a 
noilor cartiere, noilor orașe, noi
lor industrii, a apărut în aceeași 
colecție lucrarea „Fabricarea și

C 0E3B ■■■ «■■■ ■■■

CRONICA

NE PREZINTĂ NOI CÂRTI
referință „Constan- 
principale ale hidro-

lucrare de 
tele fizice 
curburilor".

în tematica industriei ușoare, 
specialiștii din industria textilă 
găsesc în librării al doilea volum 
care încheie lucrarea de bază 
..Filatura de bumbac", precum și 
lucrarea „Războaie automate de 
țesut".

FILMULUI

TEHNICE

proces
de pomină

mele apariții din cadrul Colecției 
de Radio și Televiziune: „Mon
tarea și reglarea radioreceptoare
lor" și „Potențiometre", care vor 
interesa desigur cercuri largi de 
cititori, atît specialiști cit și ra- 
dio-amatori.

Din domeniul arhitecturii sem
nalăm lucrarea „Betonul în ar
hitectură".

.fProcese fundamentale în indus
tria organică de sinteză", ediția a 
doua a cărții, „Schimbători de 
ioni", îndrumătorul pentru ridi
carea calificării lăcătușilor de 
întreținere", „Inițiere în radio- 
receptorare", „Inițierea în elec
tronică" și „Linii electrice aeriene 
pentru tensiuni pînă la 1 000 V".

La fel ca și în ceilalți ani,

„Decada cărții tehnico-științifice* 
va fi un prilej pentru o populari
zare mai intensă a cărții tehnice, 
prin diferite mijloace, în diferite 
locuri. în colaborare cu Centrul 
de librării și difuzare a cărții, 
vor fi organizate la librăria „Mi
hail Eminescu" și la librăria 
nr. 4 din Bd. Bălcescu, standuri 
în care cititorii voi putea cerceta 
mai de aproape cărțile Editurii 
tehnice. în cursul decadei, re
dactorii Editurii tehnice voi lua 
legătura cu cititorii într-o 
de uzine („Electronica", 
prinderea 
București, _____ ___  __
montaj energetice, Uzinele „Tim
puri Noi", Institutul proiectări la
minoare, „Electromagnetica", Uzi
nele „Vulcan"), unde voi prezen
ta cărți din tematica respectivă; 
pe de altă parte, organele locale 
ale C.I.T., inginerii din produc
ție, responsabilii cabinetelor teh
nice vor arăta ce așteaptă publi
cul cititor din partea Editurii teh
nice, vor arăta ce folos le-au a- 
dus pînă în prezent cărțile con
sultate.

serie 
între- 

construcții montaj 
Trustul construcții

Subsemnatul Ion Ze
nide, șef secție teri
torială la G.A.S. Baia, 
raionul Istria, aduc la 
cunoștință onoratei in
stanțe că în calitatea 
pe care o am, am fost 
jignit grav și calom
niat de către gazeta 
de perete a secției pe 
care cu onoare o con
duc.

Intr-una din edițiile 
piritei, se spunea că 
eu mă ocup mai mult 
de sport și mai puțin 
de treaba. Țin să pre
cizez că Ia noi sportul 
are un caracter de 
masă (ceea ce se vede 
nu numai din faptul 
că unii servesc masa 
de prînz chiar la sta
dion pentru că vin 
aici, cum se spune, cu 
noaptea în cap, pentru 
a ocupa un loc în tri
bună). Și cu toate as
tea sînt anumiți indi
vizi care nu practică 
nici o disciplină. Ei 
bine, așa cum am fost 
acuzat eu, cum că mă 
ocup mal mult de 
sport și mai puțin de 
treabă, tot așa aș pu
tea să-i acuz pe alții, 
care chiar că se ocupă 
prea mult de treabă, 
neglijînd totalmente 
sportul, Nefiind însă 
în genul caracterului 
meu o asemenea com
portare, țin doar să 
spulber această calom
nie și aduc dovezi 
concludente că altă
dată, cînd alții mer
geau la munca lor, sau 
își vedeau de treburi 
pe acasă, distrîndu-și 
nevestele și copiii, eu 
îmi zdrobeam sufletul 
pe teren ! Pentru acest 
lucru aș putea să mă 
bat acum cu pumnul 
în piept, dar n-o fac

pentru că m-ar durea 
inima de-ar spune ci
neva că sînt ingîmfat. 
De aceea mă rezum 
doar să bat cu pumnul 
în masă și să zic : cine 
i-a permis piritei să 
mă calomnieze ? Și o 
chem în judecată.

Acțiunea mea se în
temeiază și pe faptul 
că pirita m-a calom
niat vehement în ace
lași articol, afirmînd 
că aș fi vrut să rostu
iesc o semnătură pen
tru a-mi însuși pe ne
drept o anumită sumă 
de bani. Pentru a 
spulbera și aceasta 
gravă jignire, aduc la 
cunoștința onoratei in
stanțe faptul că în 
vară, cînd se Insiloza 
porumbul, organele de 
control ale Trustului, 
venind la fața locului 
și văzînd că stăm bal
tă cu silozul, iar la 
întrebările lor de ce 
nu se recoltează po
rumbul eu am neglijat 
să răspund limpede — 
am fost trecut, pentru 
trei luni de zile, de pe 
statul de inginer șei 
de secție, pe cel de 
brigadier, ceea ce în
seamnă, în fond, că și 
mie 
niște 
n-am 
meni 
ganele Trustului la ga
zeta de perete. Aștep
tam cei mult să mă 
critice 
rector, 
am fost 
numitul 
ghe, economist la ser
viciul muncă și salarii 
și membru al colecti
vului gazetei de pere
te, calități nesatisfăcă
toare, după opinia 
mea, pentru a putea

efectua o critică de 
calitate.

Avînd aceste capete 
de acuzare $i pentru 
că pirita gazetă de 
perete nu e o persoa
nă în carne și oase, ci 
din carton presat și 
lemn, și ca atare nu 
se poale deplasa în 
fața instanței, chem 
în judecată pe numitul 
Boia Gheorghe, care a 
scris articolul calom
nios și pe Mirea 
Stan, responsabilul ga
zetei de perete care a 
admis publicarea aces
tuia, conform articolu
lui 508 combinat cu 
509 aliniat 2, din co
dul penai.

Cu stimă.
ION ZENIDE, șei sec
ție

N.A.

mi s-au sustras 
bănișori, dar eu 

criticat pe ni- 
și n-am dat or-

tovarășul di- 
Și cînd colo, 

„ajutat" de 
Boia Gheor-

Oricît ar părea de 
ciudat, această recla
mare este adevărată 
și a fost înaintată Tri
bunalului raional 
tria, de către Ion 
nide, pentru care 
încheiat dosarul 
671/1964 și s-a judecat 
în ședință publică, 
după care acțiunea a 
fost respinsă ca nefon
dată. Ion Zenide a fă
cut însă recurs la Tri
bunalul 
brogea, 
dosarul 
judecat 
ceeași sentință, 
reclamantul 
tot nemulțumit.
va înainta un recurs 
si 
prem ?

Is- 
Ze- 
s-a 
nr.

regional Do- 
întocmindu-so
nr. 255/1964, 

recent, cu a- 
Dar 

pare a fi 
Oare

Tribunalului Su-

GEORGE 
MIHĂESCU

Peste 300 de tineri, 
ajunși la vîrsta de aur, 
și-au dat întîlnire în 
sala de festivități a Șco
lii medii nr. 3 din Ora
dea.

Muncitori, elevi, stu- 
denți se felicită căldu
ros, în ziua sărbătoririi 
majoratului. Fiecare a 
ținut să ia cuvîntul, 
să-și exprime gîndurile, 
simțămintele.

Petru Raita — frezor 
la Uzina constructoare 
de mașini-unelte „înfră
țirea" spunea „Frumu
sețea anilor obligă". 
(foto nr. 1)

L-au aplaudat parti
cipant în rîndul cărora 
se află viitori învățători 
și profesori (foto nr. 2)

Și-acum dansul. Tine
resc. Plăcut. Mai ales că 
și-au dat concursul și 
orchestra de muzică 
ușoară a Școlii medii 
nr. 4 și artiștii amatori 
Maria Bențea, Emilia 
Anca, (foto nr. 3)

GH. LORINCZ
Foto: ȘT. VILIDER 

corespondenți

oul film al lui Vic
tor lliu, (premiat 

I pentiu regie la Fe- 
| stivalul național de 

IMIIINIr Mamaia) se în- 
Wll'IW1 scrie pe linia efor

turilor meritorii ale 
unui regizor care cultivă drama 
psihologică, gen ilustrat și de 
„Moara cu noroc".

Tot o adaptare — de data a- 
ceasta a unei nuvele contempora
ne, „La Răzeși", de V. Em. Ga
lan — „Comoara din Vadul 
Vechi" evocă în cadre uneori e- 
moționante întâmplări dramatice 
petrecute în anii de secetă 1946— 
47. în atmosfera sufocantă a ace
lei veri uscate se urmărește ac
țiunea unui straniu personaj de
zumanizat, care încearcă să spe
culeze seceta pentru a-și aservi 
un sat întreg. Proaspăt îmbogățit 
la oraș în timpul foametei, Prisac, 
întors în sat cu dorința de a de
veni unicul stăpîn („de acum în
colo, să știți, eu mi-s mai marele 
aici!") străbate sub ochii noștri 
procesul violent de desfigurare 
morală. Același lucru se întîmpla 
în „Moara cu noroc", unde dra
ma își are un curs al ei liniștit 
și, după rigorile clasice, culminea
ză cu un desnodămînt viguros, 
convingător. In filmul după nu
vela, lui Slavici există o replică a 
sentimentelor omenești ce nu se 
lasă cumpărate cu bani (nevasta 
își părăsește bărbatul meschin) și 
în ciuda cîtorva accente fataliste 
(spectaculosul incendiu ce mistuie 
hanul blestemat) finalul tragic se 
înalță pe măsura pregătirii lui, 
plin de tensiune. „Comoara din 
Vadul Vechi" intenționează să a- 
ducă, față de drama clasică, un 
element substanțial nou: replica 
mai generală a unei colectivități 
solidarizate împotriva abuzurilor

Ui'j
lui Prisac, acționînd conștient, 
sub influența unor oameni evo
luați, comuniști ca bărbatul Mă
riei, sau ceferistul ce însoțește a- 
jutorul adus satului. Dar tocmai 
partea ce trebuia să afirme cîn- 
tărește mult mai puțin decît ne
garea anterioară. Dacă personajul 
Prisac e descris cu minuție și tot
odată forță analitică, portretul lui 
psihologic reprezentând o izbutită 
introspecție, celelalte riposte u- 
mane (argatul Ion, într-o măsură 
tânăra lui logodnică, sora lui Pri
sac, soțul ei și, mai ales, ceferis-

zător, doi oameni: Prisac, dornic 
să pună mina pe ajutoarele tri
mise de la oraș și să poată astfel 
stă pini din nou satul înfometat 
și Ion, mistuit de sete de răzbu
nare. Din păcate ciocnirea între 
aceștia doi nu mai are loc, inten
țiile rămîn nefinalizate și tensi
unea scade brusc și o dată cu ea 
și interesul spectatorului. Există 
în filmul lui Victor lliu secvențe 
cinematografice valoroase cum e 
acea stranie, supraomenească în- 
căpățînare de a face să rodească 
un pămînt pietros ce n-a mai fost 
mîngîiat de o picătură de ploaie. 
Pieile cailor dați gata de aratul 
sălbatic tremură în vîntul uscat 
ca o amenințare sumbră, ca o 
provocare adresată mai mult oa-

„Comoara din
Vadul Vechi“

Discuri editate de „ElectrecordU

în magazinele de 
specialitate au apă
rut de curtnd noi 

de
rut de curtnd 
discuri editate 
„Ele ct record*.

Pentru iubitorii 
muzică din opere

de 
a 

fost editat un disc 
care oferă un recital 
al tenorului Ion Piso 
cu arii din operele 
„Traviata", „Truba
durul", „Rigoletto".
„Pescuitorii de per
le", „Martha", „Wer- 
ther", „Boema", „Tos
ca" și altele. Selec-

țiuni din opereta 
„Văduva veselă" sînt 
înregistrate pe un alt 
disc în interpretarea 
lui Ion Dacian, Teo
dora Lucactu, Vali 
Niculescu și Comei 
Fînățeanu.

Iubitorii muzicii 
populare vor găsi, de 
asemenea, în magazi
ne un mare număr de 
noi discuri înregistra
te recent. Maria Lă- 
tărețu, Benone Sinu- 
lescu, Tita Bărbules- 
cu, Maria Butaciu-

Dragu, Fetician Făr- 
cașu, Vasile Cănănău, 
Ștefania Rareș, Jean 
Iacobescu și Damian 
Benone sînt prezen
tați fiecare în parte 
pe cite un disc mi- 
crosion de 17 cm. La 
icestea se adaugă al
te două discuri mi- 
crosion de 25 cm cu 
melodii lăutărești in
terpretate de Romica 
Puceanu și Constan
tin Eftimiu.

tul) sînt palide și convenționale, 
neavînd suficientă personalitate 
în a determina solidarizarea sa
tului împotriva tiranului. Echi
librul psihologic devine instabil, 
raportul real de forțe sociale a- 
pare modificat eronat, reacția să
tenilor, la început confuză apoi 
rigidă, uniformă, nu e capabila să 
încheie drama pe o notă majoră, 
dominantă. Prisac dispare pur și 
simplu din scenă dar nu sancțio
nat de noua forță în ascensiune 
ci ieșind, cuminte, după ce și-a 
rostit ult'nnu replică. Aceasta e o 
defecțiune importantă ce apaiți- 
ne, în primul find, scenariului, 
insuficient adîncit tocmai în par
tea de „demonstrație activă", șă-i 
zicem așa, a dramaticei povestiri. 
Și e păcat pentru âăTri general 
scriitorul și experimentatul regi
zor și-au ales cu sîtguință ele
mente capabile să creeze tensiu
ne, atmosferă prielnică ciocnirilor 
surde, iscusit gradate. La răspîn- 
tia drumului uscat, bolovănos, ce 
duce spre Vadul Vechi așteaptă 
singuri, încordați sub soarele ar-

menilor decît naturii îndărătnice. 
Aerul e săgetat de un vînt pu
ternic uscat, de arșița ce încinge. 
Cei doi sapă în neștire, ca într-un 
coșmar și ecranul vibrează de 
clocotul efortului și treptata sleire 
a forței, de violența tndîrjirii în- 
cît fiecare bulgăre pare un duș
man. în această absurdă „vende
tă" răzbate, ca în preajma morții, 
croncănitul sumbru al corbilor 
domesticiți, ciorile ce zădărni-

■ cesc truda crîncenă a omului. Si
luetele lor negre, dînd tîrcoale 
cîmpiei astfel însămînțate, oferă 
dramei un fel de comentariu tra
gic, subliniind inutilitatea acestei 
înverșunări. Elementele imaginii 
cinematografice sînt sobre dar 
sugestive. Pe cîmpul negru umblă 
halucinat, vlăguit, agitînd^u miș
cări mecanice o morișca sperie^ 
toare în mî.nă, argatul Ion. Țlnărirl k 
interpret Ion Caramitru,dain' 
această secvență un examen ar
tistic greu (numai într-o^idăSură 
trecut), pentru că el trebuie sa 
comprime, numai în expresia fi
gurii, fără nici o vorbă, un nod

de simțăminte contradictorii: în- 
căpăținarea ridicolă și tragică tot
odată, de a demonstra stăpînulut 
și lui însuși de ce bravură e ca
pabil ; totodată mînia, ușor 
simțită, ce se transformă treptat 
în dispreț, față de nebunia lui 
Prisac, care e în stare să moară 
pe cimp dar să nu dea înapoi; 
epuizarea fizică, vecină cu moar
tea, în care doar creierul încins 
funcționează cu intensitate, 
muzica, în 
ostentativă, a _
riu, realizează un comentariu po
trivit acestui delir dureros care-l 
cutremură pe spectator. Dacă 
n-ar fi intervenit și clasicul cor 
îngînat de femei (cor de care se 
abuzează de la o vreme în toate 
momentele de „sublim tragic") am 
fi păstrat mai neștirbit sentimen
tul ciudat, de nerepetat, al mo
mentului cinematografic admirabil 
filmat. Imaginea — Gheorghe 
Fischer — e în asemenea cazuri 
memorabilă. în rest, însă, nici ea 
n-are cum suplini convenționalis
mul unor tablouri, lipsa autentici
tății, mai ales umane (ne referim 
în special la figurile țăranilor dai 
nu mai puțin la eroii care tre
buiau să dinamizeze satul, comu
niștii. Actorul excelent care e Gh. 
Dinică are o apariție care se re
ține prin siguranța intervențiilor).

Ștefan Mihăilescu Brăila reali
zează în cinematografie primul rol 
important, de întindere și adinci- 
me totodată, în care ne poate 
oferi măsura întregului său talent. 
Viclean și energic, canalie cu disi
mulări de bonomie (în scena „ge
nerozității" față de sora sa, la 
început), interesant de a-și cuceri 
stima consătenilor, dar numai prin 
agresivitate, prin șantaj; senzual 
și sțăpînit, totodată, cînd simte 
primejdia (bună e secvența urmă
ririi Aniței cu calul); inteligent 
cînd își joacă rolul de om bogat, 
înscenând „comoara", capabil să 
joace și neînțelegerea unei anume 
situații (discuția în doi peri cu 
cumnatul său), violent și laș, 
Prisac al lui Ștefan Mihăilescu- 
Brăila e un tip complex, nuanțat. 
Dar, cu un bun interpret și cîteva 
cadre remarcabile filmul e cel 
puțin inegal.

................. . Aci 
n restul filmului prea 
i, a lui Theodor Grigo-

ALICE MĂNOIU

Carte
a timpului

în laboratorul de control al U- 
zinei de deter genți din Ploiești, 
tinerii laboranțî Georgeta Bar
bu, Magdalena Hoffberger și 
Gheorghe Barbu, evidentlați în 
producție, lucrează cu deosebi
tă atenție la obținerea de noi 

detergenți condiționați
------•------

NOI CENTRE 
DE VINIFICĂȚIE

La Orlești și Amarăști se 
află în construcție două noi 
centre de vinificație. Ele dis
pun de 96 și respectiv 40 cis
terne de depozitare cu o capa
citate de 2,5 vagoane fiecare, 
construite din beton precom- 
primat, prin metoda cofrajelor 
glisante.

în regiunea Argeș există în 
prezent 24 de centre de vini
ficație cu o capacitate totală 
de 1 900 vagoane.

(Agerpres)

(Agerpres)

liber
(Urmare din pag. I)

Cum spuneam, planul comun de ac
tivități extrașcolare, care vin să între
gească preocuparea școlii și a organi
zației U.T.M. pentru pregătirea multi
laterală a viitorilor muncitori, cuprinde 
doar obiectivele și principalele activi
tăți. Acestora li se vor adăuga, cu si
guranță, în cursul realizării, alte și alte 
inițiative pe care le vor înscrie în car
tea timpului liber cei 1100 de elevi.

Ghizi de excursie: 
cărțile

lntr-una din serile anului trecut, 
elevii școlii au fost invitați la o călăto
rie neobișnuită. De la club, se pleca în 
toată țara. Era o călătorie în munți, pe 
cărări străbătute de neobositul drumeț 
Calistrat Hogaș, spre Humuleștii lui 
Creangă, cu Ozana lui „cea frumos 
curgătoare", și, mai departe, la Ipotești, 
satul în care copilărise Mihai Emi
nescu. O călătorie pe hartă, avînd ca 
tovarăși de drum pe marii noștri scrii
tori și poeți, scrierile lor. Alte seri lite
rare, simpozioane, tot atâtea prilejuri de 
a străbate universul poeziei lui Mihai 
Eminescu, George Coșbuc sau lumea ro
manelor și povestirilor lui Mihail Sado- 
veanu — au precedat ori au urmat a- 
cestei călătorii pe hartă. Toate răspun
deau, de fapt, unui obiectiv existent 
anul trecut în planul comun: elevii să 
fie îndrumați și ajutați să citească în 
anii de școala profesională cele mai în
semnate opere din literatura clasică 
romînă. Și, într-adevăr, din cele 17 000 
de volume ale bibliotecii, cele mai so
licitate sînt operele despre care s-a dis
cutat la o seară literară, lucrările, scrii
torii care i-au „însoțit" în călătoriile li
terare, versurile pe care le-au recitat. 

O carte citită, îndemna la altă și altă 
lectură. Cu siguranță că așa au ajuns 
cei 130 de elevi „Prieteni ai cărții". 
Anul acesta alți 500 de elevi din anul 
III s-au sfătuit în clase cum să se pre
gătească pentru a participa la concursul 
„Iubiți cartea".

In acest an școlar, preocupările de 
anul trecut vor fi îmbogățite. în anul 
l au intrat numeroși elevi. Colegii mai 
mari îi vor ajuta să facă cunoștință cu 
operele literare îndrăgite de ei.

Dar cei mari ? Se vor opri la ceea ce 
au făcut anul trecut, vor repeta ace
leași activități ? Planul arată că nu se 
va întîmpla așa. Elevii mai mari vor 
fi îndrumați să citească multă litera
tură de specialitate, să-și formeze de
prinderea de a studia o carte tehnică. 
Și pentru a-și forma această deprin
dere, se vor întîlni cu aceste cărți, mai 
întîi la un concurs. „Din istoria ino
vațiilor și descoperirilor romînești", 
care va avea loc la club, la simpozioa
nele cu tema „Cum m-a ajutat cartea 
tehnică", la concursurile „Cine știe me
serie, cîștigă" etc. Cu siguranță că după 
„întâlnirile colective cu cartea tehnică", 
fiecare elev va simți nevoia să fie și 
singur în tovărășia acestora în biblio
teca școlii, acasă. O asemenea lectură va 
deveni o pasiune.

„Cel mai mare 
succes11

Atunci cînd se vorbește despre cercu
rile de educație estetică din școală se 
începe, de obicei, cu cercul de dans. De 
ce ? Pentru că de-a lungul unui an de 
activitate, acesta s-a dovedit a fi cel 
mai bine organizat, cu cea mai largă 
participare. Cercul are, cum se spune, 
„tradiție".

Tot mai mulți erau aceia care, o dată 
cu noțiunile de istoria dansului, în

vățau dansurile moderne. „Stânga
cii" de altădată au devenit profesori, 
și numărul celor care dansează co
rect a ajuns aproape sinonim cu acela 
al participanților la reuniuni. 14 pe
rechi de buni dansatori au participat 
la prima reuniune din acest an, ară
tând celor din anul 1 ce au învățat. In
vitațiile lor au fost îndemnuri colegiale 
spre învățarea corectă a dansului, che
mări la cerc. Pînă acum s-au înscris 
120 de elevi.

Cercul de dans nu este însă singurul 
spre care te poți îndrepta în timpul li
ber.

Pentru cei. 50 de cinefili care doresc 
să învețe arta „de a fi spectator" al ci
nematografului, a fost înființat un cerc 
de . „Prieteni ai filmului". Toma Petru 
și. ceilalți elevi cu înclinații spre desen 
și pictură vor putea, de asemenea, să-și 
valorifice aptitudinile într-un cerc de 

. artă plastică. Alți elevi vor începe să-și 
formeze cultura muzicală într-un cerc 
de prieteni ai muzicii, participînd la 
audiții și concerte-lecții, discutând des
pre viața și creația unor mari compo
zitori, învățînd cîntece.

Cercul „Prietenii teatrului" n-are un 
trecut, el are doar o istorie prezentă, 
dar, mai ales, un viitor. Se află încă în 
faza conceperii activității. Se discută un 
plan de prelegeri din istoria teatrului, 
ținute de specialiști de la Muzeul regio
nal și Casa de creație regională. Vor fi 
invitați actori și regizori de la Teatrul 
de Stat din localitate care să le vor
bească elevilor despre arta interpretării 
și regizării unui spectacol de teatru.

37 de clase 
pe terenul de sport

Prin trimestrul doi al anului trecut, 
o dată cu venirea primăverii, comite
tul U.T.M., cu sprijinul asociației spor-

Șahul și-a clștigat prieteni credincioși In

tive și al tovarășilor profesori de spe
cialitate, dînd curs propunerilor mai 
multor elevi, a lansat o chemare la în
trecere : „Pentru clasa cu cei mai buni 
sportivi". Nu se poate spune că pînă 
la această dată elevii școlii nu făceau 
sport. Făceau, în cadrul orelor de edu
cație fizică. Și nu lipseau nici întrece
rile sportive. Școala avea o echipă de 
fotbal, una de handbal. Aveau și cîțiva 
atleți buni, care se evidențiaseră la 
concursurile regionale, la campionatele 
școlare.- Acum era însă altceva. Li se 
oferea tuturor elevilor posibilitatea să 
iasă pe teren, să-și încerce puterile. 
Ecoul a depășit așteptările. în clase au 
început discuții, birourile U.T.M. au 
început să recruteze sportivi, să-i re
partizeze pe discipline, să alcătuiască 
echipe.

Crearea unei baze sportive — obiec
tiv pe care comitetul U.T.M. al școlii 
și-l înscrisese de mult timp în proiec
tele sale — s-a făcut într-un timp scurt. 
Toți elevii au participat la muncă pa
triotică amenajînd în curtea școlii, a- 
colo unde se află atelierele, un teren 
de handbal, de volei, groapă de sărituri.

Mai întâi, anul III La anunțat un 
meci „în familie". în clasă luaseră fi
ință două echipe de handbal. Apoi a 
început întrecerea mult așteptată. S-a 
organizat un campionat interclase la 
handbal, la fotbal, la atletism. Au par
ticipat 16 echipe la fiecare disciplină. 
Jocurile, concursurile sportive, au fost 
incluse în programul duminicilor cul
tural-sportive. De fiecare dată, cu pri
lejul acestor zile, toți elevii erau pre- 
zenți pe stadion. Pasiunea firească pen
tru sport a elevilor găsise teren de afir
mare...

Elevii au început să lucreze cu mai 
mult interes și la orele de educație fi
zică, disciplina s-a îmbunătățit, iar ab-

rîndunle elevilor Multe di^ ceasurile de răgaz sînt petrecute în lumea minu
nată a cărților

sențele, pînă atunci obișnuite la aceste 
ore, au devenit un fenomen rar.

Preluînd experiența bună din anul 
trecut, comitetul U.T.M., în colaborare 
cu direcțiunea școlii, se preocupă ca în 
anul acesta toți elevii școlii să facă 
sport. Campionatele între clase au și 
început. Deocamdată la disciplinele cu 
„tradiție" — la handbal, fotbal, sărituri, 
alergări, la care acum participă 37 de 
echipe, adică toate clasele. Pe parcurs, 
în urma propunerilor făcute de elevi, se 
vor adăuga și voleiul, și ciclismul, și 
gimnastica. încă un lucru nou. Au în
ceput întrecerile pentru dobîndirea in
signei de polisportiv. La primele probe 
s-au prezentat peste 500 de elevi.

Pete... albe
Un număr mare de elevi au descope

rit în planul activităților extrașcolare 
cîteva „pete albe". în locul acestor 
„pete" ar putea apare... Dar să vedem 
despre ce este vorba.

★

Școala nu are nici o brigadă artis
tică. Stând de vorbă cu cîțiva elevi din 
anul III, am aflat că într-una din clase 
se lucrează la un text pentru un „spec- 
tacol-revistă". Există în clasă soliști, re
citatori buni, chiar textieri. în alte 
clase, de asemenea. Oare Marcoci Elena, 
Adafini Constantin și Lambă Tudor, 
elevi care scriu versuri și sînt membri 
ai cercului literar, n-ar putea deveni și 
autori de cuplete satirice ? Nu se gă
sesc printre instrumentiștii, recitatorii 
și soliștii din școală amatori pentru for
marea unei brigăzi ? Fără îndoială, da.

*

Sînt în școală elevi care doresc să în
vețe cum se face o fotografie, cum se 

developează un clișeu, cum se lucrează 
cu un aparat de mărit. „Arta fotogra
fică" a găsit și aici admiratori. Un fo- 
tograf-amator priceput care să-i în
drume pe elevi recunoaștem în per
soana tov. profesor Apreotesei. Ca sală 
de lucru s-ar putea folosi unul din ate
lierele școlii, sau poate se găsește chiar 
o cameră care să devină laborator-foto. 
într-o școală cu atâția maiștri și pro
fesori de specialitate, un aparat de mă
rit, cîteva aparate de copiat s-ar putea 
confecționa, cu cheltuieli minime, chiar 
de către elevi. Elevii așteaptă însă să 
se facă înscrieri la un asemenea cerc.

*
în timpul liber unii elevi se ocupă 

cu dezlegarea cuvintelor încrucișate. 
Este o îndeletnicire frumoasă, care le 
îmbogățește cunoștințele, le dezvoltă 
vocabularul. Șaradele, enigmele au fă
cut parte dintre elementele distractive 
ale reuniunilor. Unul dintre profesorii 
de educație fizică, el însuși vechi re- 
busist, îi cunoaște pe acești elevi, re
zolvă împreună cu ei careuri, aritmo- 
grafe, monoverbe. A aflat că revista 
„Rebus" ar sprijini înființarea unui cerc 
rebusist în școală. „Poate că îl vom în- 
iința anul acesta" — ni se spune. De 

ce „poate" ?
★

In școală au luat ființă un cerc de 
sculptură în lemn și un cerc de radio. 
Lăudabilă inițiativă ! Dar... Acest „dar" 
îi supără pe numeroși elevi care ar 
vrea să se înscrie în cercurile amintite, 
a căror activitate este foarte intere
santă. și nu pot. Ca să devină membri 
ai cercurilor ar trebui să fie elevi în 
anul 1 tâmplari sau în anul III electri
cieni. De ce s-a luat o asemenea hotă- 
rîre arbitrară?



DE LUCRU - TRACTOARELE
A

BRAZDĂ
ei 11 mecanizatori 
de la S3LT. Gor
neni, raionul Drt- 
gănești — Viasca. 
conduși de Ștefan 
Stan, au terminat 
la timp insămin-

țările. Acum au rămas m 
cîmp pentru o altă lucrare, 
arăturile adinei de toamna. 
Urmărim graficul afișat in va
gonul dormitor. Pînă la 10 no
iembrie din cele 930 de hec
tare planificate au fost execu
tate arături pe 520 de hectare. 
Luăm două zile din calendar: 
5 și 8 noiembrie. Facem o 
mică socoteală. în prima zi au 
fost arate 51 de hectare, în 
cealaltă, 38 de hectare.

— De unde provin diferen
țele 7

— De la... timp — răspunde 
tractoristul Ion Marin. Pe data 
de 5 n-a plouat. Am arat de 
la 4 dimineața și pînă seara 
la 9, la lumina farurilor. Am 
depășit viteza zilnică pe bri
gadă cu 8 hectare. Pe data de 
8 a plouat mult. Am intrat noi 
pe tarlalele cele mai ridicate 
dar...

— Acum, pe ploaia asta, ce 
faceți ?

— Lucrăm !
La sediul gospodăriei aflăm 

că, într-adevăr, tinerii meca
nizatori lucrează. Patru dintre 
ei ajută la transportul guno
iului de grajd pe cîmp. S-au 
clădit pînă acum în platforme 
1 250 de tone. Alți trei trans
portă cu remorcile ultimele 
60 de tone de porumb la bază. 
Ceilalți repară semănătorile 
de porumb 2 S.P.C. 2. După 
cum se vede, la brigada lui 
Ștefan Stan, timpul e folosit 
gospodărește. Cum prind „fe
restre" între ploi, mecanizato
rii intră cu tractoarele în 
brazdă. în 7—8 zile bune de 
lucru pot termina arăturile.

La fel de gospodari cu 
timpul sînt și mecanizatorii 
din brigăzile conduse de Ion 
Fetrache, Victor Năstase, Con
stantin Dumitru. La gospodă
riile colective din Mihăilești, 
Bălăria și Rușii lui Asan — pe 
ogoarele cărora lucrează tine
rii mecanizatori din aceste 
brigăzi — arăturile au fost e- 

,fectuate pe 70—80 la sută din 
suprafețele planificate.

...Gospodăria colectiva din 
comuna Bila este deservită de 
brigăzile de tractoare conduse

ir această torr-J 1800 de 
hectare, F secare dxe 900 ce 
hectare, pentru că forța meca
nică a ambelor brigăzi este 
ega-ă. Urmărim și aici grafi
cele oe procucție. Data de 10 
noiembrie indică : Brigada lui 
Ene a realizat: 88 la sută. 
Brigada lui Florescu: 74 la 
sută. De unde provin diferen
țele ? Florescu explică :

— Au fost multe ploi, n-am 
avut suficient teren eliberat, 
uneori au fost defecte cîte 
2—3 tractoare.

Dar și pe terenurile lucrate 
de mecanizatorii din brigada 
lui Stan Ene a plouat la fel, 
și ei au mai întîmpinat greu
tăți din cauza întîrzierii strîn- 
gerii cocenilor și a defecțiuni
lor mecanice. Dar și-au orga
nizat mai bine munca și, mai 
ales, au folosit fiecare oră 
prielnică lucrului în cîmp.

în brigada lui Florescu sînt 
însă cîțiva... plimbăreți. De 
exemplu, Gheorghe Costache 
și Constantin Baicu s-au în
tors într-o sîmbătă de la sta
țiune. In loc să ajungă la bri
gadă. au tras tractoarele în... 
ogrăzile lor și n-au mai ieșit 
de-acolo pînă luni la amiază. 
Prețul acestui timp pierdut e- 
chivalează cu 16—18 hectare 
de arătură. Tot în acest fel 
s-au mai pierdut — după un 
calcul sumar — încă vreo 3 
zile.

*
Tovarășul inginer mecanic 

Iordan Anastase ne-a relatat 
că mecanizatorii de la S.M.T. 
Gorneni mai au de arat apro
ximativ 6 000 de hectare. Pen
tru ca lucrarea să nu se pre
lungească pînă în iarnă, este 
necesar ca toate cele 135 de 
tractoare care sint acum dis
ponibile. să fie folosite cu în
treaga lor capacitate. Firește, 
sînt zile ploioase cind nu se 
poate intra în brazdă. Se pot 
însă ara întinse suprafețe daca 
toți mecanizatorii vor folosi 
fiecare oră bună de lucru. In 
multe gospodării colective 
(Bila, Naipu, Bălăria. Crovu) 
sint terenuri cu înclinări u- 
șoare. unde pămîntul se zvîntă 
repede, 
arat la 
cetarea

Aici se poate intra la 
scurtă vreme după în- 
ploii.

NICOLAE BARBU

Cinematografe
CAN-CAN (film pentru ecran pa

noramic) — rulează la Patria (orele: 
9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15), SE
DUSĂ și ABANDONATĂ — rulează 
la Republica (orele: 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,45; 21,30), Festival (orele;8,30; 
11; 13,30; 16; 18,45; 21.15), Tomis 
(orele: 9,30; 12,15» 15; 17,45; 20,30), 
Modern (orele: 9; 11.30; 14, 16,30: 
19; 21,30). TOT AURUL DIN LUME
— rulează la Carpați (orele: 10;
12; 14; 16). VESELIE LA ACA
PULCO — rulează la București 
(orele : 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17,45; 
19,45; 22), Luceafărul (orele : 9; 
11,45; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Grivița (orele ; 10; 12,30; 15;
17,30; 20), Excelsior (orele: 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele: 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21). TEAMA — rulează ia Capitol 
(orele: 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (orele: 9,30; 11,45; 14, 
16,15; 18,30; 21), Rahova (orele: 10; 
18,15; 20,30). COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE — rulează la 
Victoria (orele: 10; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Arta (orele 16; 
18,15; 20,30). CARL VON OS
SIETZKY — rulează la Central 
(orele: 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). 
GHEPARDUL — cinemascop (am
bele serii) — rulează la Lumina 
(orole: 9,45; 13,15; 16,45; 20,15), 
Dacia (orele: 9,30; 13; 16,30; 20). 
REBELUL MAGNIFIC — rulează la 
Union (orele: 14,30; 16,30; 18,45; 
21). PROGRAM PENTRU COPII — 
(dimineața ora 10), rulează Ia 
Doina — după-amiază — BĂRBA
ȚII (orele: 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20.30) . STRĂINUL — cinemascop 
(ambele serii) — rulează la Giu- 
lești (orele: 9,30; 13; 16,30; 20), 
Volga (orele; 10,30; 16; 19,30). 
HATARI (ambele serii) — rulează 
la înfrățirea între popoare (orele: 
10; 16,30; 20), Floreasca (orele: 16;
19.30) . COMISARUL — rulează la 
Cultural (orele: 15; 17; 19; 21). 
MORAL '63 — rulează la Crîngași 
(orele: 18,15; 20,30). 1N VÎLTOARE
— rulează la Buzești (orele: 15,30;
18; 20,30). POVESTE DE PE DON 
—• rulează la Cosmos (orele: 16; 
18; 20), ...........................................
20.30) . 
VECHI - 
10; 12; 
(orele; 
20,30).
Unirea ,_____ ,_
ÎNCURCĂTURĂ blestemată — 
rulează la Flacăra (orole 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Drumul Sării (orele: 
15; 17,45; 20,30). COCOȘATUL — 
rulează la Crîngași (orele: 11; 13; 
15). GALAPAGOS — rulează la 
Vitan (orele: 16; 18,15; 20,30). 
UMBRELELE DIN CHERBOURG — 
rulează la Miorița (orele : 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). SECHESTRA
TUL DIN ALTONA — rulează la 
Munca (orele: 16, 18,15; 20,30). 
CEI ȘAPTE MAGNIFICI — cine
mascop — rulează la Popular (ore
le : 10,30; 14,30; 17,30; 20,30). DRA
GOSTE LA ZERO GRADE — ru
lează la Moșilor (orele: 15; 17; 19; 
21). LOCOTENENT CRISTINA — 
rulează la Colentina (orele: 14,15; 
16,30; 18,45; 21). VII ȘI MORȚI — 
cinemascop (ambele serii) — ru
lează la Flamura (orele: 10; 12,45; 
16,30; 20,15). DOI COLONEI — 
rulează la Ferentari (orele: 16; 
18,15; 20,30). BANDA DE LAȘI — 
rulează Ia Cotroceni (orele : 16; 
18,15; 20,30). AVENTURA DE LA 
MIEZUL NOPȚII — rulează la Pa
cea (orele: 16; 18; 20). PARISUL 
PE GHEATĂ; PISCURI ȘI PEȘTERI 
MINUNATE; VREAU $Ă ȘTIU 
TOT nr. 32; MIRKA CEL NEVĂ
ZUT; NUNTĂ ȚĂRĂNEASCĂ - 
rulează la Timpuri Noi (orele: 
10—21 în continuare). DOMNIȘOA
RA... BARBĂ ALBASTRĂ — ru
lează la Viitorul (orele: 14; 16; 
18,15; 20,30). VIAȚĂ PARTICULA
RĂ — rulează la Progresul (orele: 
14,30; 16,45; 19; 21,15).

Lira (orele: 15,30; 18; 
COMOARA DIN VADUL 
— rulează la Bucegi (orele: 
16; 18,15; 20,30), Aurora 

10,15; 12,45; 16; 18,15;
CIOCIARA — rulează la 
(orele : 16; 18,15; 20,30).

1
Noi unde ne anăm ?

Foto: N. STELORIAN

Delegația Republicii Popdare Ramine

la cea de-a XIX a sesiune a Adunării Generale
aO.N.U

La 16 noiembrie a plecat 
spre New York, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, șeful delegației Repu
blicii Populare Romîne la 
sesiunea a XlX-a a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite.

Din delegație mai fac parte : 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe ; 
Mihail Hașeganu, ambasador, 
reprezentantul permanent al 
R. P. Romîne la Organizația 
Națiunilor Unite; Gheorghe 
Diaconescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Varșovia, și Vasile 
Pungan, director, membru al 
Colegiului M.A.E. — membri 
ai delegației ; Maria Groza, se
cretară a Consiliului Național 
al Femeilor, Ion Datcu și 
Constantin Flitan, directori în

Răspundem la sesizările tinerilor
C. BALA — Cărei
Intr-adevăr, la magazinele 

specializate în desfacerea mo
bilei din orașul dumneavoastră 
au lipsit, temporar, tipurile de 
mobilă despre care ne-ați vor
bit, deoarece acestea au fost 
mai puțin solicitate. în ulti
mul timp a sporit numărul 
cumpărătorilor care vor să-și 
procure asemenea produse.

De aceea. Uniunea regională 
a cooperativelor de consum 
Maramureș va aproviziona 
subunitățile sale din orașul 
Cărei cu toate sortimentele de 
mobilă cerute de cumpărători.

CO VAR V. Oradea. GHEOR
GHIU N. — Gurahonț

Sesizările făcute de dum
neavoastră au corespuns rea
lității- La propunerea biroului 
organizației U.T.M. de la 
Școala tehnică de mecanici a- 
gricoli din Oradea, direcțiunea 
școlii a dispus ca televizorul 
cu care este dotată școala să 
fie pus la dispoziția elevilor. 
El va fi instalat în sala de 
festivități, iar pe bază de pro-

gram vor fi organizate, joia 
și duminica, vizionări în co
lectiv.

De asemenea, pentru folo
sirea televizorului la căminul 
cultural din satul Prăjești, ra
ionul Gurahonț, Comitetul ra
ional pentru cultură și artă a 
luat măsuri ca televizorul să 
fie la dispoziția căminului 
cultural.

ANDREI R. — București
Ministerul Industriei Con

strucțiilor ne-a comunicat că 
este în posesia procentului de 
burse și a instrucțiunilor cu 
privire la acordarea acestora. 
Cum însă aceste burse se a- 
cordă și unor elevi din anul L 
și ultima sesiune de admitere 
pentru anul I se ține între 
15—20 noiembrie, nu se poate 
stabili de. pe acum, concret, 
căror elevi li se pot acorda 
burse. Aceasta va fi posibil 
după ultima Sesiune de admi
tere.

V. OROSZ — Oradea
Organele care au cercetat 

sesizarea dumneavoastră ne-au 
adus la cunoștință că Gheor-

ghiu Nicolaie a fost îndrumat 
spre alt loc de muncă, el fiind 
nepregătit pentru a instrui 
elevii Școlii medii nr. 1 din 
Oradea, ca profesor de lucrări 
practice.

ROATA A — București
Regulamentele în vigoare 

prevăd că un student care a 
rămas repetent de două ori în 
același an de studiu nu mai 
are dreptul să-1 urmeze și a 
treia oară. De aceea Ministe
rul învătămîntului nu v-a 
putut a.'roba cererea.

CRI ȘAN T. — București
Sfatul popular raional 16 

Februarie, ca răspuns la sesi
zarea dumneavoastră, ne-a co
municat că. lucrările pentru 
amenajarea căilor de acces în 
cartierul Drumul Taberei, vor 
fi terminate pînă la 31 de
cembrie a.c.

GAVRILAȘ GHEORGHE — 
Zalău, SIMION DRILEA — 
Bocșa, MÂNU IOANA — Re
șița, MORARU AURICA — 
Huși, NÂSTASE ION — T&n- 
dărei, CÎRSTOCEA GEORGE-

TA — Sinaia, PURIȘ OCTA- 
VIAN — Huedin, SÂVINOIU 
NICOLAE — Buhuși, SABĂU 
ION — Baia Mare, DUMITRU 
CONSTANTIN — București, 
TOMIȚĂ MACOVEI — Bucu- 
rești.

Sperăm că, în curing vă 
(lom putea informa în legătu
ră cu cele relatate în scriso
rile dumneavoastră. Nu am 
putut face acest lucru pînă 
acum, deoarece Consiliul lo
cal al sindicatelor Zalău, 
U.C.F.S. Reșița, Comitetul 
U.T.M. al Combinatului side
rurgic Reșița, Comitetul oră
șenesc U.T.M. Reșița, Comite
tul regional U.T.M. Iași, Comi
tetul raional U.T.M. Fetești, 
Oficiul raional P.T.T.R. Plo
iești, I.R.T.A. Ploiești, Servi
ciul Autoritatea tutelară al ra
ionului Huedin, U.R.C.C. Ba
cău, Sfatul popular al orașului 
Baia Mare, Sfatul popular al 
Capitalei și Sfatul popular re
gional Oltenia nu ne-au tri
mis răspunsurile, cu toate că 
termenul pentru rezolvarea 
scrisorilor a expirat.

Informații

O claviatură de sticlă, priviri atente, mîini iscusite... Veriii- 
cînd calitatea ilacoanelor de streptomicină condiționată, A- 
neta Aliman, controloare de calitate la Fabrica, de antibiotice 
din Iași, a obținut pentru conștiincioîftqtea cu care mun

cește titlul de evidențiată în producție lună de lună

Foto : N. STELORIAN

Deschiderea
Expoziției

cărții germane
Luni a avut loc în Capitală 

deschiderea Expoziției cărții 
germane, organizată de Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă în cadrul planului de 
colaborare culturală dintre 
R. P. Romînă și R. D. Ger
mană.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Ion Marinescu, 
director al Centralei edituri
lor și difuzării cărții, după 
care a vorbit Gunther Thews, 
delegatul Direcției generale a 
editurilor și difuzării cărții 
din Ministerul Culturii al R.D. 
Germane.

Au luat parte funcționari 
superiori din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Ministerul Afacerilor Externe, 
academicieni, directori de edi
turi, oameni de cultură și 
artă.

A fost de față dr. Bock 
Siegfried, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. D. Ger
mane la București, și alți 
membri ai corpului diplo
matic.

Expoziția oferă, prin cele 
1 500 de lucrări, o imagine a 
activității editoriale și a reali
zărilor obținute în ultimii ani 
în acest domeniu în R. D. 
Germană.

M.A.E., Iacob Ionașcu, direc
tor a.i. în M.A.E., și Ion Mo- 
raru. consilier la Misiunea 
permanentă a R. P. Romîne la 
O.N.U., membri supleanți 
delegației.

Delegația este însoțită 
consilieri și experți.

La plecare, în Gara 
Nord, au fost de față : Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Victor Io- 
nescu, Ștefan Bălan, loan 
Constant Manoliu, miniștri, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă.

ai

de

de

Luni au început în Capitală 
lucrările sesiunii științifice a Ob
servatorului astronomic al Acade
miei R .P. Romîne, la care par
ticipă academicieni, cercetători și 
alți specialiști din București, Cluj, 
Iași și Timișoara.

★
Cu prilejul turneului pe 

care îl întreprinde în țara 
noastră Filarmonica de stat 
din Poznan, ambasadorul R.P. 
Polone la București, Wieslaw 
Sobierajski, a organizat o în- 
tîlnire prietenească la sediul 
ambasadei.

★
Luni seara, Opera de stat 

din Cluj a prezentat spectaco
lul cu opera „Aida“, la care 
și-a dat concursul tenorul Sal
vatore Puma de la opera 
„Scala" din Milano, în rolul 
lui Radames.

(Agerpres)

Vâ prezentăm, în această I Ao grai ie, cea mai modernă stație 
de concasare a calcarului din țară: inaugurată anul acesta, 
stația din Crăciunești, raionul Ilia, destinată Combinatului 
siderurgic Hunedoara, este dotată cu silozuri, instalații pen
tru sortarea calcarului, concasoare, benzi transportoare și 

numeroase alte instalații de înaltă tehnicitate

Foto: AGERPRES

ANGAJAMENTUL SOCIALIST
CUVINT DE ONOARE

(Urmare din pag. I)

gînd să foreze Ia peste 800 m 
adîncime, depășind astfel in
dicii funcționali" — ne spunea 
tovarășul ing. Ciobanu de la 
serviciul tehnic.

în secții aveam să aflăm 
fapte care demonstrează că 
fiecare muncitor, fiecare mais
tru sau tehnician a fost preo
cupat deopotrivă de îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
producție și a angajamentelor, 
de îmbunătățirea calității pro
duselor.

Lâ instalația S.G.-650 sînt 
cîteva poziții de lucru ex
trem de dificile. Axul princi
pal are exagon la partea exte
rioară pe o lungime de 1 500 
milimetri. Piesa conjugată lui, 
bucșa de ghidaj, cu exagon in
terior, s-a putut prelucra nu
mai după ce s-a realizat un 
dispozitiv care, adaptat la ma
șina de mortezat, a permis o 
prelucrare corespunzătoare. A- 
proâpe că nu există instalație 
sau utilaj fabricat în uzină, la 
care contribuția creatoare a 
colectivului să nu-și fi arătat 
roadele. Iar printre cei care 
s-au situat în primele rînduri 
ale întrecerii mulți sînt ti
neri.

Ca o caracteristică generală 
a activității celor peste 1 500 
de tineri cîți lucrează în uzină 
consemnăm faptul că 1092 sînt 
antrenați în întrecerea socia
listă pe bază de angajamente 
concrete. Printre cei care, pe 
baza rezultatelor obținute au 
fost declarați lună de lună e-

vidențiați în producție, se gă
sesc și tinerii Voicu Alexandru 
și Dumitru Cercelea, matrițeri 
în secția sculerie, Florea Vlăș- 
ceanu, Marin Ion și Nicolae 
Bălan, strungari în secția me
canică ușoară, Leonid Sără- 
țeanu și Florea Neguț, strun
gari în secția racorduri spe
ciale, Constantin Oancea și Ni
colae Ionescu, strungari în sec
ția mecanică grea și mulți al
ții. Prin organizațiile de bază 
U.T.M., comitetul U.T.M. a ur
mărit ca fiecare tînăr să aibă 
angajamente concrete pe mă
sura posibilităților lui. Acolo 
unde s-a constatat că tinerii 
își stabilesc angajamente sub 
posibilități (la turnătorie de 
pildă) comitetul U.T.M. (se
cretar Dumitru Gh. Ion) 
a indicat celor trei organiza
ții de bază să pună în 
discuția tinerilor o astfel de 
temă: „Ce înseamnă să-ți 
fixezi un angajament pe mă
sura posibilităților". Fiind bine 
pregătită, adunarea gene
rală în care s-a discutat aceas
tă problemă a constituit prilej 
de învățăminte pentru toți ti
nerii turnători. Urmărind ca 
tinerii să-și aducă o contribu
ție cît mai substanțială la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, la realizarea angaja
mentelor, comitetul U.T.M. a 
inițiat și alte acțiuni. Au fost 
organizate schimburi de expe
riență între birourile organiza
țiilor de bază U.T.M., raiduri 
cu posturile utemiste de con
trol etc.

Ceea ce caracterizează astăzi

activitatea metalurgiștilor tîr- 
govișteni este preocuparea tot 
mai asiduă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului 
și stabilirea de măsuri care să 
asigure realizarea în bune con
diții a planului pe anul 1965. 

De mai mult timp, obiectul 
unei intense preocupări a co
mitetului de partid, a conduce
rii uzinei, a tuturor factorilor 
de răspundere îl constituie a- 
sigurarea unei calități cores
punzătoare a pieselor turnate. 
Măsurile luate la începutul a- 
nului privind asigurarea unei 
mai bune asistențe tehnice în 
toate cele trei schimburi, în
tocmirea tehnologiei de fabri
cație în funcție de gradul de 
înzestrare tehnică a turnăto
riei sînt întregite acum cu noi 
prevederi. Se va trece la de
monstrarea tehnologiei de lu
cru la unele piese cu configu
rație complexă, la reorganiza
rea echipelor de oțelari care 
lucrează la elaborarea șarje
lor, la pregătirea specială a 
muncitorilor de la mașinile 
mecanice de format și dezbă
tut.

Comitetul U.T.M. și-a înscris 
și el în agenda sa asemenea 
preocupări care să sprijine mă
surile pe care conducerea uzi
nei le întreprinde pentru a a- 
sigura îndeplinirea sarcinilor 
de producție începînd din pri
ma zi a anului viitor.

în prezent se urmărește fe
lul cum se pregătesc cei peste 
900 de tineri, cîți sînt cuprinși 
la cursurile de ridicare a cali
ficării, cum își însușesc aceștia 
tehnica nouă și procesele teh
nologice cu care vor lucra în 
anul viitor. La sugestia comi
tetului U.T.M. în tematica 
nor cursuri la turnătorie, 
fost introduse teme care 
răspundă acestor cerințe.

Colectivul uzinei, prin reali
zările obținute, se bucură de 
un binemeritat prestigiu, acu- 
mulînd o bogată experiență în 
descoperirea rezervelor pro
ducției. Rezultatele pe 10 luni 
vor fi consolidate cu altele și 
mai valoroase. Iată de ce acum 
întreaga atenție este îndrep
tată spre descoperirea de noi 
rezerve care să le asigure în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de producție ce le mai au 
pînă la sfîrșitul anului precum 
și asigurarea condițiilor pen
tru producția anului viitor.

Atenție la întilnirea

(Agerpres)

SCURTPE

SPORT . SPORT . SPORT . SPORT

■
„cincisprezecele“ francez

■
 uminică, XV-le Ro-

mîniei, într-o veri
tabilă „repetiție ge
nerală" pentru me- 

i ciul cu Franța, de 
la 29 noiembrie, a 
întîlnit pe stadionul 

Dinamo, reprezentativa R. F. 
Germane. N-a fost vorba de un 
meci cu... miză dar bogat în în
vățăminte. Pe acest temei am 
discutat ieri cu prof. Aurel Bar
bu, antrenorul federal, care îm
preună cu prof. N. Pădureanu 
răspund de pregătirea lotului 
țării noastre.

Iată părerile antrenorului A. 
Barbu :

„Echipa, în ansamblu, s-a miș
cat, a arătat poftă de joc... A- 
ceasta nu e totul. Rugbiștii noș
tri n-au fost consecvenți în ce 
privește menținerea ritmului de 
joc. Au plecat bine; au înscris 
8 puncte în primele 10 minute, 
apoi au scăzut din ritm, îngă
duind oaspeților să-și facă simți
tă prezența. Și dacă echipa R. F. 
Germane n-ar fi ratat cele două 
lovituri de pedeapsă de care a 
beneficiat, în minutele 9 și 23, 
avantajul nostru, într-o primă 
perioadă de joc ar fi fost aproa-

pe nem«7wurf. Scăderea ritmului 
a îngăduit apoi oaspeților să re
ducă din handicap, în minutul 
31, prin încercarea realizată de 
mijlocașul Râssler. Abia în fina
lul primei reprize, rugbiștii noștri 
reintră în ritmul lor impetuos, 
specific, pun în derută echipa 
germană, care nu poate evita în
cercarea lui Dragomirescu, trans
formată apoi de Penciu.

Și la fel s-au petrecut lucruri-

Erte vorba de aportul înaintării, 
mai exact al jocului practicat de 
rugbiștii din linia l-a. Cu excep
ția lui Stoica ceilalți doi jucători 
n-au evoluat la valoarea scontată. 
Și Teofilocici și Iordâchescu au 
făcut un joc confuz, au avut scă
pări. La talonaj, îndeosebi, lucru
rile n-au mers așa cum ne aștep
tam. Adversarii noștri ne-au prins 
descoperiți de foarte multe ori. 
De asemenea, în unele momente

rugbisticâ

u— 
au 
să

le și după pauză. Ori de cite ori 
rugbiștii au căutat să-și impună 
jocul, adversarii nu le-au rezistat. 
Așa au rezultat și celelalte punc
te realizate de echipă, prin în
cercarea lui Stoica, din minutul 
51, apoi prin cea a lui Dragomi- 
rescu, cu trei minute înainte de 
fluierul final.

Dar ritmul de joc al echipei 
noastre nu a fost totdeauna ace
lași. Iată o primă ’Constatare, un 
prim punct nevralgic... Mai există 
și alte aspecte nesatisfăcătoare în 
ceea ce privește jocul echipei.

rugbiștii oaspeți au cîștigat a- 
proape un număr egal de ba
loane cu echipa noastră ceea ce 
desigur nu ne poate da satisfac
ție. Înaintarea noastră a mers 
bine doar în jocul Ia margine, 
unde Demian și Preda mai ales 
au căutat (și au reușit) să rețină 
multe baloane bune.

Înaintarea noastră trebuie să 
strălucească prin omogenitate și 
eficacitate, prin putere de per
cuție. Aceste atu-uri sînt absolut 
necesare mai ales la 29 noiem
brie (n.n. meciul cu Franța) tind

este de presupus, că adversarul 
nu ne va menaja nici o clipă. 
Cîteva cuvinte și despre linia de 
treisferturi, care în general, s-a 
descurcat mai bine decît înainta
rea. Aceasta nu înseamnă că ar 
fi jucat și ea la nivelul cerințelor. 
Bine a mers Dragomirescu, cu
rajos și inspirat, Wusek, cu o 
mare putere de pătrundere, Pen
ciu ca și Stănescu. Nica a fost și 
el bun ca aripă, deși joacă în 
mod curent centru. Mai puțin ac
tiv a fost Ciobănel care n-a „ghi
cit" totdeauna „carențele" apă
rării germane și Chiriac, prin e- 
zitările căruia, Rossler, a găsit 
culoar sigur către spațiul nostru 
de țintă...

In ceea ce privește meciul cu 
Franța ? Dacă vom reuși (și tre
buie) să lichidăm slăbiciunile 
constatate în meciul de duminică, 
putem evolua infinit mai valoros, 
să obținem un rezultat pe mă
sura posibilităților rugbiștilor noș
tri. Se cere însă jucătorilor să se 
mobilizeze și mai mult, îndeo
sebi la antrenamente, să mani
feste și mai multă perseverență și 
hotărîre. Pentru ceea ce se așteap
tă de la ei, aceste condiții sînt 
indispensabile".

• Etapa de duminică 
a categoriei A la fot
bal poate fi caracteri
zată ca o etapă a me
ciurilor nule.

Derbiul etapei — 
disputat la Iași 
între formația locală 
C.S.M.S. și Steaua 
București — s-a în
cheiat cu un rezultat 
de egalitate 2—2 
(1-0).

Formația campioană 
Dinamo București este

singura dintre echipele 
care a cîștigat la scor, 
deși jocul de ansam
blu nu a satisfăcut. 
Cu Pîrcălab și Haidu 
în dispoziție de joc, 
dinamoviștii — profi- 
tînd și de fragilitatea 
apărării adverse 
au cîștigat partida 
Farul cu scorul 
4—1 (2—0).

Meciul de la Craio
va dintre noile promo
vate Știința și Minerul 
Baia Mare a dat cîștig 
de cauză fotbaliștilor 
craioveni, care au in-

cu 
de

vins cu scorul de 1—0 
prin 
de 
23.

Tot cu 1—0 a cîști
gat și Rapid București 
întîlnirea 
duminică 
pe stadionul Giulești 
cu Steagul roșu Bra
șov.

Trei partide s-au 
terminat la egalitate : 
Dinamo Pitești — Pe
trolul Ploiești 1—1 
(0—0). Au înscris 
Naghi (min. 46) pentru 
dinamoviști și Moldo- 
veanu (min. 59) 
tru petroliști ; 
Arad — Crișul 
dea 1—1 (0—1). 
rile au fost marcate de 
Floruț (min. 83) pen
tru textiliști și Szucs 
(min. 20) pentru oră- 
deni; Știința Cluj — 
Progresul — 0—0. Par
tida a fost plină 
iregularități.

punctul marcat 
Sfîrlogea în min.

30 șl 70. Pentru 
nioli a înscris Fuste 
In minutul 25.

susținută 
dimineața

pen-
U.T. 
Ora- 

Golu-

50 000

de

de• Peste 
spectatori au urmărit 
duminică ’ “
meciul amical de fot
bal dintre selecționa
tele Portugaliei și Spa
niei. Gazdele au re
purtat victoria cu sco
rul de 2—1 (1—1) prin 
punctele marcate de 
Eusebio în minutele

la Porto

• Echipa de hochei 
pe gheață a R. P. Ro
mîne și-a încheiat e- 
fectiv pregătirile în 
vederea dublei întîl- 
niri pe care o va sus
ține la sfîrșitul ace
stei săptămîni la Er
furt și Crimmitzschau 
cu echipa R. D. Ger
mane. într-un meci de 
verificare prima noa
stră formație a învins 
cu 9—0 (3—Os 2—0; 
4—0) selecționata se
cundă a țării. Punctele 
au fost marcate de 
Varga (3), Mihăilescu 
(2), Fagăraș, Szabo, 
Calamar și Basa. Echi
pa va părăsi Capitala 
în cursul zilei de 
miercuri.

• Ieri au fost con
tinuate partidele în
trerupte din runda a 
5-a a Olimpiadei de 
șah de la Tel Aviv. 
Echipa R. P. Romîne 
a învins cu scorul de 
3—1 echipa Canadei. 
Gheorghiu a făcut re
miză cu Yanofski.

(Agerpres)

PRACTICĂ
RODNICĂ

În timpul celor două săptămîni 
de practică pe care au făcut-o la 
școlile de 8 ani nr, 111 și 119, 
studenții anului III de la Faculta
tea de muzică a Institutului pe
dagogic din București au desfășu
rat o interesantă activitate, parti- 
cipînd la cursuri, ședințe cu părin
ții elevilor și instructaje. La lec
țiile de probă toți studenții au ob
ținut numai calificative bune și 
foarte bune.

în zilele de practică studenții 
au vizitat, de asemenea, Școala 
medie nr. 41 și G.A.C. — Jilava. 
Un frumos 
pentru 
cultură 
cescu a 
tică.

spectacol artistic dat 
elevi pe scena Casei d< 
din raionul Nicolae Băl- 
încheiat zilele de prao

MILITARU ION 
student



Ziua

Internațională

Sosirea la Paris a tovarășului
Alexandru Birlădeanu

a Studenților

■
 I a 17 noiembrie, in 

întreaga lume, ti-

1 neretul universi- 
tar sărbătorește Zi- 

I ua Internațională a 
I Studenților. Este o 

zi de luptă a stu- 
dențimii iubitoare de pace, care 
năzuiește să-și vadă împlinite as
pirațiile de progres și o viață 
mai bună.

Această zi ne amintește de 
singerosul 17 noiembrie din a- 
nul 1939. In Praga ocupată, hi- 
tleriștii s-au dedat la cumplite 
represiuni împotriva studenților 
antifasciști. Studenții romîni 
păstrează amintirea și dau o 
înaltă apreciere luptei curajoase 
antifasciste a studenților pra- 
gliezi, care în noiembrie 1939 au 
înscris o pagină luminoasă în is
toria mișcării democratice inter
naționale studențești.

In anii de luptă împotriva 
fascismului, studențimea demo
crată și-a adus aportul, alături 
de popoare, la gigantica bătălie. 
în perioada postbelică, tineretul 
universitar s-a afirmat ca o for
ță activă în lupta pentru menți
nerea și consolidarea păcii. în a- 
ceastă privință un rol important 
are Uniunea Internațională a 
Studenților care a fost creată în 
august 1946 la primul Congres 
mondial al studenților.

Cu prilejul Zilei Internaționale 
a Studenților, tineretul studios 
dî patriei noastre își reafirmă ho- 
ferirea de a contribui activ la 
' zr^irea cooperării ți înfăptuirea 

de acțiune a studențimii 
m iapt* pentru apărarea intere- 
r&oe tie fundamentale și în- 

aspirațidor de pace, 
.bertate, democrație R progres

PARIS 16. — Coresponden
tul Agerpres, T. Vornicu, 
transmite : Luni seara a sosit 
la Paris vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Alexandru Bîrlădea- 
nu, însoțit de Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și de 
specialiști pentru discuții în 
probleme de relații economice 
de interes reciproc.

în Gara de Est oaspeții ro
mîni au fost așteptați de re
prezentanți ai Ministerului

----- •-----

Vizita la Atena 

a toi. Ion Cosma

ATENA. — Președintele Sfa
tului Popular al orașului 
București, Ion Cosma, împre
ună cu ambasadorul R. P. Ro
mîne la Atena, Mircea Bălă- 
nescu, a făcut luni o vizită 
primarului orașului Atena, 
Gheorghios Plitas. La întîl- 
nire au luat parte și membri 
ai Consiliului Municipal în 
frunte cu A. Antonopoulos, 
președintele Consiliul Muni
cipal.

în seara aceleiași zile, pri
marul Atenei a oferit o re
cepție în saloanele primăriei 
în cinstea lui Ion Cosma.

Au participat: doamna Ko- 
stopullos, reprezentînd pe 
soțul său, ministrul afacerilor 
externe. Botsis, prefectul re
giunii Attica, Vasilatos, pre
ședintele grupului parlamen
tar de prietenie greco-romin. 
și alte persoane.

A luat parte, de asemenea, 
ambasadorul R.P.R. la Atena. 
Mircea Bălănescu și membri 
ai ambasadei romîne. A mai 
participat și delegația bisericii 
ortodoxe romîne în frunte cu 
mitropolitul Moldovei. Justin 
Moisescu, care a luat parte la 
cea de-a treia conferință pan- 
ortodoxă din Rodos.

Afacerilor Externe și ai Mi
nisterului Afacerilor Economi
ce. A fost prezent, de aseme
nea, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Paris, dr. Victor Di- 
mitriu, membri ai ambasadei 
și ai agenției economice.

PE SCURT
MOSCOVA. — După o vizi

tă de două zile la Leningrad, 
la 16 noiembrie a sosit la Taș- 
kent tovarășa Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Ar
tă din R. P. Romînă. La aero
port a fost întîmpinată de R. 
Z. Rahimbabaeva, ministrul 
culturii al R.S.S. Uzbece.

în cursul zilei, tovarășa 
Constanța Crăciun a vizitat 
capitala R.S.S. Uzbece, iar 
seara a participat la un spec
tacol al circului de stat din 
Tașkent.

PARIS — Comisiile și comi
tetele celei de-a 13-a sesi
uni a Conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O. care se desfășoară 
actualmente la Paris, își încheie 
lucrările în domeniul elaborării 
rezoluțiilor și propunerilor pe 
marginea proiectului de program 
și a bugetului pe anul 1965 — 
1966.

La 16 noiembrie, membrii Co
misiei pentru elaborarea progra
mului au adoptat recomandările 
în vederea îndeplinirii proiectu
lui de bază privind recunoaște
rea reciprocă a valorilor culturi
lor naționale ale Estului și Ve
stului.

U.R.S.S. O nouă combina gala pentru a ii expediata la unul 
din bazinele carbonifere

Plenara C. C. al P. C. II. S.

„Masă rotundă4* întrevederile iui George Ball

Brazilia:

ÎNTREVEDERILE 
LUI P. G. WALKER 

LA BONN

BONN. — Ministrul de externe 
al Angliei, Patrick Cordon Wal
ker, care se află într-o vizită ofi
cială in ILFjG. a fost primit luni 
drmăteafn de fwrjwfiafrif Hein
rich Lsbie. Potrivit agenției 
France Pnxse U întrevedere cu 
mai part»ățast săr Frank Roberts, 
ambnedoni britanic la Bom, ți 
H<mu «« E-îzăwț, astbesedcnd 
Republica Fed^nle Germene le 
Londra.

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
TASS, la 16 noiembrie a avut 
loc plenara Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Plenara a ascultat și discutat 
raportul prezentat de N. Pod- 
gornîi „Cu privire la unifi
carea organizațiilor de partid 
și organelor sovietice regiona
le și de ținut pentru industrie 
și agricultură44. După discuții, 
plenara a adoptat hotărîri co
respunzătoare.

Plenara a ales ca membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. pe 
P. Șelest și A. Șelepin și ca 
membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S. pe P. De- 
micev.

In legătură cu boala grea, 
care necesită un tratament 
îndelungat, F. Kozlov a fost 
eliberat din funcțiile de secre
tar al C.C. al P.C.U.S. și 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., acordîndu-i-se un 
concediu pentru vindecare.

Plenara a eliberat pe V. 
Poleakov din funcția de secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

Plenara a hotărît să scoată 
din componența membrilor 
C.C. al P.C.U.S. pe A. Adjubei 
pentru greșelile comise în 
muncă.

Un număr de 8 membri su- 
pleanți ai C.C. al P.C.U.S. au 
fost trecuți în rîndurile mem
brilor C.C. al P.C.U.S.

consacrată comerțului 
sovieto - american

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
La Moscova a sosit un grup 
de 92 oameni de afaceri ame
ricani pentru a participa la 
Conferința „mesei rotunde44 în 
problema crezvoltării comerțu
lui sovieto-american.

Intîlnirea „mesei rotunde44, 
organizată de firma america
nă „Business International44, a 
declarat în cadrul unei confe
rințe de presă Elliot Hayns, 
vicepreședintele acestei firme, 
are drept scop să ofere parti- 
cipanților posibilitatea de a-și 
face o mai bună idee asupra 
domeniilor în care poate fi 
lărgit comerțul sovieto-ameri
can. Subliniind că participanții 
americani la această întâlnire 
reprezintă capitalul particu
lar, Hayns a spus că guvernul 
S.U.A. are cunoștință despre 
conferința „mesei rotunde44 și 
o privește favorabil.

Propunerea noastră privind 
convocarea acestei conferințe 
a declarat el, a fost primită 
chiar de la început cu toată 
atenția și căldura de către re
prezentanții guvernului sovie
tic. Printre participanții ame
ricani șe află președinții sau 
vicepreședinții companiilor 
și corporațiilor „Chrysler44, 
„Ford“, „Bendix44, „General 
Electric44.

cu conducătorii vest-germani
BONN. « Subsecretarul de 

stat al S.U.A., George Ball, care 
se află într-o vizită în Germania 
occidentală, a avut luni convor
biri cu liderii vest-germani în 
legătură cu planul american de 
reorganizare a alianței atlantice. 
Agenția U.P.I. transmite că 
Ball a primit asigurările din 
partea cancelarului Ludwig Er
hard și a ministrului de externe, 
Gerhard Schroeder, că guvernul 
de la Bonn își menține atitudi
nea sa favorabilă față de proiec
tul Statelor Unite de creare a 
forțelor nucleare multilaterale 
(F.N.M.) ale N.A.T.O. George 
Ball s-a întîlnit separat cu Er
hard, cu Schroeder și cu amba
sadorul S.U.A. în Germania oc
cidentală, George Mc Ghee. A- 
genția France Presse precizează 
că locul principal l-a ocupat da
ta la care ar putea fi pus la 
punct acordul privind F.N.M. 
Este semnificativ că aceste con-

vorbiri au avut loc la numai 24 
de ore după discuțiile asemănă
toare dintre guvernul vest-german 
și ministrul de externe al Marii 
Britanii, Patrik Gordon Walker. 
Ele au precedat, de asemenea, 
adunarea Consiliului ministerial 
al Uniunii vest-europene care 
s-a deschis luni. Agenția France 
Presse subliniază că în cadrul 
discuțiilor ar fi fost examinate și 
problemele legate de negocierile 
din cadrul „rundei Kennedy". 
Se crede că la Bonn a produs 
satisfacție teza germană care 
tinde să limiteze lista de excep
ții la produsele industriale, ceea 
ce in fapt reprezintă o extindere 
la maximum a reducerii taxelor 
vamale aprobate la Bruxelles.

Agenția France Presse anunță 
că în cursul întrevederilor lui 
George Ball, a fost pregătită vi
zita la Washington a ministrului 
de externe vest-german, Gerhard 
Schroeder.

Apel pentru rezolvarea 
„crizei financiare" a O.N.U.

NEW YORK. — Adebo (Ni
geria), președintele grupului 
de lucru al celor 21 de state 
pentru studierea metodelor de 
finanțare a operațiunilor 
O.N.U., a adresat guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Brita
nii și Franței un apel, în care 
cerea ca ele „să depună efor
turi pentru rezolvarea crizei 
financiare a O.N.U.44. După 
cum se știe, problema așa-nu- 
mitei crize financiare a O.N.U. 
este ridicată referitor la fi
nanțarea operațiunilor O.N.U.

Situație încordată

în statul Goias
RIO DE JANEIRO 16 (Ager

pres). — Guvernul brazilian a a- 
nunțat că trupe federale au fost 
trimise în statul Goias, și la ne
voie va fi folosită aviația pentru 
a-1 sili pe guvernatorul acestui 
stat, Mauro Borges, să se supună 
unui ordin al Ministerului Justi
ției de a apare în fața unei co
misii de anchetă care analizează 
acuzațiile aduse împotriva sa de 
„favorizare a subversiunii’4. Gu
vernatorul Borges a refuzat pînă 
acum să se supună acestui ordin, 
și, după cum transmite agenția 
Associated Press, el a declarat că 
acuzațiile au fost scornite de o- 
ponenții săi politici cu scopul de 
a-1 sili să-și părăsească postul. în 
acest fel, apreciază agenția Asso
ciated Press, „în Brazilia s-a 
creat un nou conflict politic și 
militar4*.

Agențiile occidentale de presă 
relatează că Borges, care a avut 
legături cu fostul președinte al 
Braziliei, Joao Goulart, se bucură 
de un sprijin puternic atît în Par
lamentul statului Goias cît și în 
rîndurile opiniei publice. Aceasta 
explică de altfel și hotărîrea sa 
de a rezista la toate presiunile 
exercitate cu scopul de a-1 sili 
să demisioneze.

Napoleon

In capitala statului Goias, Go- 
iania, s-a anunțat că trupele lo
cale și poliția sînt hotarîte să-1 a- 
pere pe guvernator. In același 
timp, elemente neidentificate au 
pătruns în clădirea Arsenalului din 
Anapolis de unde au luat o can
titate de arme automate și alt 
materia! de război. Postul de ra
dio Goiania a anunțat că în ju
rul palatului guvernatorului au 
fost săpate tranșee și instalate 
cuiburi de mitraliere.

Duminică seara, guvernatorul 
Borges a dat publicității un ma
nifest în care a exprimat dorința 
sa de a colabora cu guvernul fe
deral „pentru menținerea ordi- 
nei, păcii și instituțiilor naționale 
ale Braziliei4*. El a adăugat că va 
accepta o hotărîre a Tribunalului 
suprem federal care examinează 
în prezent acuzațiile ce i-au fost 
aduse. Cazul guvernatorului sta
tului Goias a fost examinat și de 
președintele Braziliei, Castello 
Branco, care a hotărît să-1 prezin
te justiției militare.

După cum transmite agenția 
Associated Press, acest conflict a 
căpătat și serioase implicații po
litice. „Dacă Borges cade — a- 
rată agenția — aceasta ar putea 
să-1 coste pe președintele Branco 
foarte mult din sprijinul celui 
mai important partid din țară, 
partidul social-democrat, al că
rui membru este guvernatorul 
statului Goias".

DELHL — Marc» M 
cccmecTiJX- S. V. 3L*arcs-*rt=.y c 
tz.zz.’.et d ix xrxL* 
care as fost incfeesce, coaeerțxi 
Indiei ca R. P. Rasuri. Cebo&krre-I 
cia. Ungaria si Bulgaria va creț*.» 
în anul 1965 cu aproximarir 50 la 
sută. El a arătat, de asemenea, câ 
comerțul Indiei cu țările socialiste 
este în prezent în valoare de 2 
miliarde rupii (420 milioane do
lari) anual și va crește în anul 
viitor cu aproximativ 25 la sută).

SE VA CONSTRUI 
UN NOU MEZOSCAF!
GENEVA. — Constructorul pri

mului submarin turistic din lume, 
Jaques Piccard, a făcut cunoscut 
la Geneva că intenționează să 
construiască un al doilea mezoscaf 
destinat cercetărilor științifice a 
curentului Golfstream. Instalațiile 
interioare ale submarinului se vor 
deosebi mult de cele alo primului 

| mezoscaf și vor cuprinde în 
cial aparatură științifică.

VARȘOVIA. — La 16 
iembrie 1964 s-a deschis 
Varșovia prima ședință 
nară a celei de-a 9-a sesiuni 
a Seimului Republicii Popu
lare Polone. Pe ordinea de zi 
se află prezentarea în primă 
citire a proiectelor de lege cu 
privire la planul economiei 
naționale și bugetul pe anul 
1965, precum și examinarea 
altor proiecte de lege, printre 
care proiectul Codului de 
procedură civilă.

DAMASC. — Consiliul Prezi
dențial al Siriei a emis un de
cret privind acordarea unei am
nistii generale tuturor deținuți- 
lor politici cu excepția celor 
condamnați pentru înaltă trădare 
și spionaj.

spe-

no- 
la 

ple-

a fost asasinat?
Q tudierea părului lui Napo- 

leon a confirmat presupu
nerea că împăratul exilat 

pe Insula Sfînta Elena ar fi fost 
asasinat. El a murit în 1821 ca 
urmare a otrăvirii cu arsenic, 
care i-a fost administrat în doze 
mici, timp de cinci ani. La aceas
tă concluzie a ajuns un grup de 
oameni de știință de la Institutul 
de cercetări nucleare Harwell, 
care au supus diferite șuvițe de 
păr ale lui Napoleon unui bom
bardament cu electroni. Cerce
tătorii au ajuns la concluzia că 
Napoleon a început să dea semne 
de otrăvire din 1816. Din 1820 
pînă în ziua morții sale se pre
supune că el ar fi luat cel puțin 
40 de doze cu otravă. Cercetăto
rii sînt convinși că rezultatele 
lor ar putea fi confirmate dacă 
guvernul francez va permite să 
cerceteze cadavrul împăratului, 
înmormîntat la Palatul Invalizi
lor din Paris.

Probele din părul lui Napoleon 
provin de la patru familii care 
le-au pus la dispoziția cercetăto
rilor de la Harwell. Cea mai mare 
șuviță de păr a fost tăiată ime
diat după moartea împăratului de 
Către un servitor elvețian al îm
păratului. Alte șuvițe se găsesc 
în Anglia și Australia, păstrate ca 
obiecte prețioase de familie.

Rhodesia de Sud:

Poziția lui Smith
după „referendum 7

i de kyhtate. Acesta abservatorii politici 
n-au acordat nici 
un credit intenției 
lui Ian Smith de a 
organiza un refe
rendum. Se știa 
dinainte că lucruri

le vor fi astfel manevrate în- 
cît doctrina premierului să fie 
„aprobată" cu o mare majori
tate. Fiind așadar vorba de 
o înscenare, pe care guvernul lui 
Smith nici măcar nu și-a dac 
osteneala s-o disimuleze, valoa
rea „referendumului44 a fost con
siderată nulă.

Smith a ținut cu tot dinadin
sul să-și realizeze planul. După 
cum se știe, actualul premier in
tenționează să proclame indepen
dența Rhodesiei de sud pe baza 
constituției din 1961, care con
sacră dominația minorității albe 
asupra majorității populației afri
cane (în țară trăiesc 230 000 de 
albi și 4 000 000 de africani). Pro
clamarea independenței pe a- 
ceastă bază ar duce la apariția pe 
continentul african a unui nou 
stat de tipul Republicii Sud-Afri- 
cane. Iată de ce atît populația de 
culoare din Rhodesia de sud, cît 
și forțele progresiste din întreaga 
lume se opun intențiilor lui 
Smith. In fața acestei situații 
primul ministru sud-rhodesian s-a 
străduit să construiască un si-

Ii

fost___
In intenta lui Smith rezulta

tele referendumului trebuiau fo
losite pentru a demonstra, în 
pofida faptului că toată lumea 
sesizase simulacrul, că majorita
tea populației Rhodesiei de sud 
ar fi ae acord cu proclamarea 
independenței în condițiile men
ținerii actualului regim.

Regizarea comediei s-a făcut 
fără prea mari subtilități. Mai 
întîi s-a înlăturat orice referire la 
sufragiul universal adoptîndu-se 
votul „prin reprezentare"4. Smith 
a fixat apoi cifra de 105 000 ale
gători din care albi... 94 000, iar 
africani doar 11000. Procentual 
aceasta însemnează că africanilor 
li s-a rezervat o reprezentare în 
firoporție de 0,25 la sută iar albi
or în proporție de 42 la sută. Ci

frele acestea arată că reprezen
tarea albilor întrece de 168 de 
ori pe cea a populației de cu
loare.

Rezultatele „referendumului4* 
sînt cunoscute. 58 081 alegători 
au votat „da“ iar 6 096 „nu". Pro
porția dintre „da“ și „nu" este 
cea așteptată. Nu însă și partici
parea la vot. Aproape 40 la sută 
din cei 105 000 chemați să vo
teze nu s-au prezentat la urne. 
Abținerile împreună cu voturile 
negative aproape anihilează a- 
probările. Experiența lui Smith 
s-a soldat așadar cu un eșec.

Referindu-se la aceasta, ziarul 
britanic „TIMES’* scria : „După 
aceste rezultate guvernului sud- 
rhodesian îi va fi greu să pre
tindă că are sprijin din partea 
populației de culoare, atît la o- 
rașe cît și la sate". Ziarul 
„GUARDIAN4* la rîndul său 
scria că pentru Smith „perspec
tivele sînt descurajante. Rezulta
tele referendumului nu pot forța 
deschiderea ușii spre indepen
dență4*.

După cum se știe, actualul gu
vern englez nu aprobă platforma 
lui Smith. Harold Wilson a dat 
a înțelege în repetate rînduri 
că nu este de acord cu procla
marea independenței Rhodesiei 
de sud decît în condițiile cînd 
majoritatea rhodesienilor are po
sibilitate să-și spună cuvîntul. 
împotrivirea Angliei a iritat gu
vernul de la Salisbury făcîndu-1 
să declare că dacă Londra con
tinuă să-și mențină opoziția va 
proceda la proclamarea unilate
rală a independenței. Cu toate că 
referendumul n-a dat rezultatele 
dorite, Smith este gata să-și ia în 
serios propria urzeală și să evoce 
cele 58 081 de voturi favorabile 
ca argument pentru această in
dependență unilaterală. Observa
torii prevăd că- în cazul cînd pre
mierul sud-rhodesian își pune în 
practică amenințările este de aș
teptat o criză de proporții care 
ar putea să-i fie fatală.

Algeria. Vedere asupra unei părți a orașului Alger

în Congo și în Orientul Mij
lociu. Cu privire la această 
problemă, S.U.A. au prezentat 
încă la 8 septembrie un me
morandum. în legătură cu a- 
cest memorandum, N. T. Fe
dorenko a remis, la 7 noiem
brie, secretarului general al 
O.N.U., U Thant, textu) de
clarației reprezentanței per
manente a U.R.S.S. la O.N.U. 
Declarația se referă la afirma
țiile unor țări occidentale 
„potrivit cărora, statele mem
bre ale O.N.U. sînt obligate 
să participe la cheltuielile 
privind operațiunile O.N.U. în 
Congo și în Orientul Mijlociu; 
iar acelora care refuză să 
participe la aceste cheltuieli 
trebuie să li se aplice art. 19 
din Carta O.N.U.4* (care pre
vede, printre altele, lipsirea 
dreptului de vot în Adunarea 
Generală a O.N.U. — n.r.). 
Guvernul sovietic — se spu
ne în declarație — consideră 
că „nu există nici un temei 
legal pentru a se percepe, în 
mod obligatoriu, de la statele 
membre • ale O.N.U. fonduri 
pentru plata cheltuielilor o- 
peratiunilor O.N.U. în Congo 
și în Orientul Mijlociu...44.

La 9 noiembrie, președinte
le Johnson a adresat lui A- 
debo, prin reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., o 
scrisoare de răspuns în care 
se arată că Statele Unite sînt 
de părere că „actualele difi
cultăți .financiare pot fi rezol
vate prin, mai multe mijloa
ce, conform Cartei O.N.U.44. 
Potrivit agenției Associated 
Press, președintele Johnson 
și^a exprimat speranța că se 
vor lua măsuri înainte de 1 
decembrie, astfel îneît „aceas
tă problemă să nu se ridice’* 
la actuala sesiune a O.N.U.

După cum relatează agenția 
I Associated Press, reprezen

tanții permanent la O.N.U. ai 
U.R.S.S. și S.U.A. au avut o 
nouă întrevedere în această 
problemă.

Pakistan. Imagine din orașul Karaci ION D. GOIA

Irak

Incertitudinile kurzilor
serie de elemente 
în legătură cu e- 
voluția problemei 
kurde au reținut 
în ultimele săp- 
tămîni atenția ob
servatorilor de poli

tică internațională.
Referindu-se la surse oficiale 

din teritoriul controlat de insur
genții kurzi, (teritoriu care cu
prinde peste două treimi din 
Kurdistanul irakian) ziarul „NEW 
YORK TIMES" relata că gene
ralul Barzani ar intenționa să 
făurească un „guvern autonom 
kurd cu un corp executiv care 
poate fi numit cabinet, format 
din 11 miniștri". Potrivit relată
rilor aceluiași ziar, în urma unei 
„conferințe populare" ținute la 
Ranieh, în nordul Irakului, kurzii 
ar fi ales un „parlament" ■ care 
s-a întrunit în satul Bushkin. A-
cest parlament, alcătuit din 43 de 
persoane, și reprezentînd diferi
tele curente autonomiste kurde a
creat un comitet pentru pregăti
rea unei constituții autonome 
kurde.

Relevînd aceste acțiuni, nume
roase ziare occidentale subliniază 
că ele.au urmat după un șir de 
mesaje trimise ele liderul kurd 
Barzani autorităților de la Bag
dad, mesaje în care se repeta 
cererea kurzilor de a obține auto
nomia în cadrul statului irakian.
Unele ziare, ca, de pildă, „SUN
DAY TELEGRAPH" din Londra 
opiniază că noile acțiuni ale 
kurzilor sînt expresia „nemulțu
mirii față de felul în care Bag
dadul își respectă promisiunile".

Despre ce promisiuni este vor
ba ?

După cum se știe, vechiul gu
vern baasist a vrut să dea o „so
luție finală" problemei kurde, 
încercînd să înăbușe în singe 
lupta kurzilor pentru drepturile 
lor. Vreo trei mii de sate au fost 
distruse. Locuitorii din sute de 
aglomerări kurde au fost depor
tați spre alte regiuni. De la ve

nirea la putere, în noiembrie tre
cut, noile autorități irakiene și-au 
afirmat drept obiectiv să pună 
capăt unui război nepopular. 
Costul ridicat al operațiunilor 
militare — care mobilizau în 
nord 50 000 de oameni — și re
ducerea în consecință a investi
țiilor au paralizat economia țării. 
Poporul irakian și-a manifestat 
sub diferite forme dorința de a 
vedea pacea restabilită. Toate a- 
cestea au determinat guvernul 
irakian să se pronunțe pentru re
glementarea pașnică a problemei 
kurde. In urma unor tratative în
tre reprezentanții kurzi și cei ai 
Bagdadului s-a încheiat un acord 
de încetare a focului. Autoritățile 
irakiene s-au angajat cu acest 
prilej să pornească pe calea satis
facerii revendicărilor legitime ale 
kurzilor irakieni de a-și asigura 
drepturile lor naționale.

Au trecut de atunci opt luni 
dar, se pare că acordul din fe
bruarie n-a risipit nicidecum in
certitudinile. Exprimînd punctul 
de vedere al populației din 
Kurdistanul irakian, liderul kurd 
Salah Ahmed sublinia într-o de
clarație apărută în ziarul „PRAV
DA" că „pînă în prezent guver
nul irakian nu a înfăptuit nici 
unul din punctele principale ale 
acordului cu privire la încetarea 
focului". Salah relevă, de pildă, 
că deși Bagdadul s-a angajat să 
înscrie în Constituție drepturile 
poporului kurd, constituția pro
vizorie, recent promulgată, nu 
ține seama de interesele kurzilor. 
El arată de asemenea că în po
fida celor convenite prin acordul 
de armistițiu, trupele irakiene 
continuă să ocupe poziții strate
gice în Kurdistan, iar guvernul 
nu a plătit compensații la zeci 
de mii de familii ale căror case 
și ogoare au fost pîrjolite în ur
ma bombardamentelor și acțiu
nilor militare represive.

„Mișcarea noastră — preci
zează Salah —• tinde să convin
gă guvernul irakian de necesita

tea soluționării rapide a proble
mei kurde. Kurzii irakieni cer 
respectarea drepturilor lor națio
nale în limitele Irakului. Ei nu 
au nici un fel de intenții separa
tiste. întărirea Irakului depinde 
de măsura în care poporul ira
kian — arabii și kurzii — vor 
folosi drepturile lor democratice 
și naționale".

Noile acțiuni ale kurzilor, ur
mărind să pună în practică ceea 
ce autoritățile irakiene întârzie să 
reglementeze, par să indice că 
populația kurdă e hotărîtă să-și 
impună revendicările.

Intre timp, definind în capita
la irakiană programul noului gu
vern instalat sîmbătă, președin
tele Aref enumera printre prin
cipalele puncte „grăbirea recon
strucției provinciilor din nordul 
țării (Kurdistan n.n.) și soluțio
narea problemelor în. suspensie 
pentru a garanta unitatea națio
nală". Va fi intr-adevăr soluțio
nată rațional, echitabil, problema 
kurdă ? Viitorul apropiat va arăta 
dacă, ceea ce mulți observatori 
denumesc „pauza din Kurdistanul 
irakian" va evolua spre o reală, 
l tainică și definitivă rezolvare a 
problemei kurde prin acordarea 
drepturilor naționale ale kurzilor.

Intr-o convorbire cu trimisul 
special al ziarului „LE MONDE" 
Mustafa el Barzani, declara la 
cîteva ore după semnarea armis
tițiului din februarie: „S-ar pă
rea că actualii guvernanți ira
kieni sînt oameni rezonabili. Vor 
înțelege ei însă urgența unei re
glementări în Kurdistan ?“ Acea
stă întrebare își menține și azi 
valabilitatea.

Dincolo de orice incertitudini 
este însă evident că populația 
kurdă, care a suferit atît de mult, 
înfruntând un război crud, nu va 
renunța la revendicările p(F*cqre 
le consideră fundamentale.

E. R.
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