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Mal sînt pînă la linele anului doar 90 de zile. In 
fabrici, în uzine, pe șantiere, se simte din plin 
„pulsul“ întrecerii socialiste pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, a angajamentelor stabilite pe 
acest an. Fiecare colectiv de muncă vrea să pre
dea ștafeta anului 1966 — primul an ai planului 
cincinal — cu rezultate cît mai bune.

Această atmosferă am întîlnit-o și la Raiinăria 
Ploiești.

— Am realizat cu trei luni mai de
vreme toate angajamentele luate ve 
anul 1965 — ne spune tovarășul ing. 
H. RĂDULESCU, directorul tehnic al 
rafinăriei.

Notăm — odată cu unele explicații 
ale tovarășului director — bilanțul în
trecerii desfășurate de rafinori. Planul 
producției globale șl marfă a fost de
pășit cu 0,84 și, respectiv, 1,02 la sută. 
Productivitatea muncii a crescut, față 
de sarcina planificată, cu 1,23 la sută. 
Corelarea care a existat între acești trei 
indicatori, în tot cursul anului, s-a ma
terializat în activitatea economică bună 
a întreprinderii, j 
poți privi, ca într-o oglindă, rezulta
tele acestei activități. Ele exprimă și 
munca neobosită a celor care suprave
ghează zi și noapte procesele „albe" 
din interiorul instalațiilor, care semna
lează cu ajutorul aparatelor, ca niște 
semafoare, parametrii fiecărei instalații 
și a celor care „fabrică", mai întîi in 
laborator viitoarele produse albe, gri și 
negre. In dreptul acestei munci repe
tată cu aceeași conștiinciozitate, în 
același ritm, în fiecare din cele peste 
300 de zile care au trecut din acest an, 
se aștern acum două cifre: 21 512 000 
lei beneficii peste plan și 14 647 000 lei 

economii la prețul de cost. In dreptul 
lor, datorită faptului că în fiecare an 
rafinorii au atins un ritm de muncă 
mereu mai bun, se adaugă acum cu
vintele scrise cu litere mari: rafinăria 
Ploiești și-a îndeplinit înainte de ter
men sarcinile planului șesenal.

Cum au fost obținute aceste rezul
tate ? De la serviciul producție primim 
următorul răspuns:

— Sub două aspecte — arată tova
rășul inginer HARALAMBIE POPES- 
CU — merită remarcată activitatea 
noastră în acest an : asimilarea unui 
număr mare de produse noi, cu per
formanțe calitative superioare, care să 
le facă competitive pe piața externă, și 
perfecționarea proceselor tehnologice și 
a instalațiilor pentru realizarea unei 
înalte productivități a muncii.

Să supunem „radiografiei" reporte
rului această explicație sumară. Ce 
aflăm ? Colectivul acestei rafinării a 
asimilat anul acesta 16 produse noi.

Pentru realizarea acestora s-a consultat 
mereu „barometrul pieții externe". 
Noile produse n-au fost introduse în 
fabricație pînă n-au fost aliniate, din 
punct de vedere al performanțelor, la 
nivelul celor mai bune. Rezultatul ? 
Toate cele 16 tipuri de uleiuri asimila
te în 1965 au fost solicitate la export. 
Noile produse au cerut elaborarea unor 
procedee tehnologice noi, capacități de 
producție noi. Deci fonduri de investi
ții. Dar gospodarii buni găsesc și solu
ții mai economicoase cînd caută. Lu
crările de modificare și adaptare a 
unor instalații s-au executat cu credite 

In balanța contabilă c^e rnică mecanizare. Fondurile au fost 
recuperate prin calitatea superioară a 
produselor fabricate, în numai 3 luni. 

Despre ce modificări este vorba P 
Adaptarea instalației DV 2 (distilare 
în vid) pentru fabricarea uleiurilor 
energetice; adaptarea instalațiilor nr. 1 
și 2 de rafinare a produselor albe pen
tru rafinăria adîncă; crearea unor noi 
capacități de producție prin transfor
marea instalației DV 1 pentru produ
cerea de uleiuri total rafinate etc. Be
neficiile obținute de rafinărie numai 
prin fabricarea unor uleiuri cu calitate 
superioară se ridică la peste 10000090 
lei.

(Continuare In
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Cu planul

anual

îndeplinit

IAȘI (de la . corespon
dentul nostru). — Co
lectivul de muncă, al Fa
bricii de antibiotice din 
Iași, sub conducerea co
mitetului de partid, a 
lucrat zi de zi cu efor
turi sporite pentru a-și 
depăși sarcinile care 
i-au revenit din planul 
șesenal. Astfel, el a ra
portat în fiecare decadă 
și lună, In fiecare tri
mestru și an, succese 
sporite în muncă și de 
curînd, agendei realiză
rilor acestui colectiv 
harnic i s-a adăugat un 
nou succes deosebit : a 
fost îndeplinit planul 
producției globale avut 
pentru șesenal.

Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Fabricii de 
antibiotice au realizat 
în această perioadă o 
producție peste preve
deri în valoare de 
110 710 000 lei, iar valoa
rea economiilor înregis
trate la prețul de cost 
este de 38 milioane lei.

Brașov
De la Brașov am pri

mit vestea că Uzina de 
unelte si scule — una 
din cele mai mari uzine 
de acest fel din tară — 
și-a îndeplinit sarcinile 
planului șesenal. In a- 
cest timp, uzina a cu
noscut o continuă dez
voltare și modernizare. 
S-au construit hale noi, 
înzestrate cu agregate 
și utilaje de înaltă’teh
nicitate, care asigură o 
mecanizare complexă și 
o productivitate ridica
tă. Ca urmare, producția 
întreprinderii s-a dublat. 
Au fost asimilate 200 
de noi tipuri de unelte 
și scule pentru fabrica
rea locomotivelor Diesel 
electrice, motoarelor de 
350—700 C.P., tractoa
relor S-l 300, U-650 și 
U-651, autocamioanelor 
„Carpati" și „Bucegi" și 
altor mașini și utilaje.

(Agerpres)
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După încheierea vizitei în Austria

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer

Ore goale
în timpul

liber
Timpul liber, în accepțiunea celor 

mulți dintre tinerii sibieni, capătă valori 
multilaterale. El înseamnă ore prețioase 
dăruite perfecționării profesionale, ore pe
trecute seară de seară în școlile serale, în 
sălile de spectacole și concerte, muzee 
s-au biblioteci, în acele locuri unde tinerii 
întîlnesc muzica, dansul, unde găsesc po
sibilitatea să se distreze.

Cum sînt îndrumați și, mai ales, ce li se 
oferă tinerilor din Sibiu pentru ca și orele 
timpului lor liber din afara sarcinilor de 
producție să fie pe măsura dorințelor lor, 
tot așa de fructuoase ?

Ore pline

Luni seara, sala ci
nematografului „Pa
cea" era plină pînă la 
refuz. Peste 400 de ti
neri — iubitori ai fil
mului — au urmărit 
cu mult interes noul 
film românesc „Car
tierul veseliei", Întâl
nirea cu actorul Ion 
Besoiu a prilejuit o 
plăcută revedere cu 
unul dintre apreciații 
artiști pe care tinerii 
îi cunosc de pe scena 
teatrului lor. Laureat 
al Festivalului filmu
lui de la Mamaia „Pe
licanul alb", actorul, 
este, de data aceasta 
interpretul gazetaru
lui Pietraru ain filmul 
pe care tinerii l-au 
văzut în acea seară.

Cinematograful, tea
trul, au intrat în preo
cupările cotidiene ale 
tinerilor sibieni. Ele 
oferă nu numai po
sibilitatea de lărgire 
a cunoștințelor, ci și 
un mijloc de sudare 
a colectivului. Aproa
pe jumătate din tine
rii Uzinei „Indepen
dența“ au stat îm
preună în fața ecra
nelor sau au 
spectacolele 
Cimbelyne", 
pot Vodă", 
florilor“ etc.

In agenda 
lă a 
U.T.C. 
prinderi, 
colective 
un punct important 
care este realizat cu 
mult succes. Multe 
alte acțiuni organiza
re . răspund dorinței 
tinerilor de a petrece 
timpul liber în mod 
plăcut și instructiv. 
Intre acestea se în
scriu și excursiile. Nu 
există întreprindere 
în care tinerii să nu 
păstreze amintiri plă
cute din excursiile 
organizate în acest 
an. Astfel tinerii de 
la „Republica" au 
petrecut duminici 
plăcute în locurile 
pitorești din împre
jurimile orașului, cei 
de la „Independen
ța" la Hidrocentrala 
„Gheorghc Gheor- 
ghiu-Dej" de pe Ar
geș, Poiana narcise
lor etc.; cei „de la 
„Automecanica" — 
la Hunedoara, bara
jul Sadu V, Poiana 
Neamțului sau pe 
Valea Lotrioarei.

Cama acțiunilor 
organizate pentru ti
neret este mult mai 
bogată. Am eviden
țiat astfel simpo
zioanele organizate 
de diferite colective 
în parcul Subarini 
sau la nivelul clubu
rilor (Independența, 
Republica, Poligrafie 
etc.), care au apro
piat mult tineretul 
sibian de cântec, dans 
și poezie, întîlnirile 
cu activiștii de partid 
și de stat, concursu
rile pe profesii.

Să dansăm, 
cum? si unde?

vizionat
„Regele 

„Des- 
„Balul

' i cultura- 
comitetelor 

din între- 
vizionările 
constituie

La Combinatul chimic 
din Făgăraș au Început 
lucrările de construcții 
pentru mărirea capacită
ții fabricii de amoniac. 
Sporul de producție va ii 
de aproape 50 la sută, 
fn cadrul acestor lucrări, 
se execută fundațiile 
pentru instalarea unui 
compresor de mare capa
citate, precum și alte lu
crări de montare a unor 
noi utilaje In secțiile 
compresie, cracare și sin
teză. De asemenea, se 
lucrează la mărirea capa
cității termocentralei.

Pe șantier au fost luate 
măsuri care să permită 
continuarea ritmică a lu
crului și pe timp frlgu-

EXPERIENȚACU CE

(Agerpres)

Răspunsuri la
sugestiile tinerilorFoto :

ABECEDARUL MESERIEI,
FĂRĂ PAGINI ALBE!

Fruntaș In Întrece
rea socialistă pe a- 
rtul 1964 și eviden
țiat de zece ori In 
acest an, tinărul 
Constantin Scarlat 
de la secția matri- 
țerle a Uzinei de 
mașini electrice 
București, este li
nul dintre cei mai 
apreclați muncitori 
din sectorul de În
treținere. Iată-llu- 
crlnd la confecțio
narea unei matrițe.

N. STELORIAN

Președintele Consiliului 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, s-a înapoiat marți di
mineața în Capitală, venind 
din Austria unde, la Invitația 
guvernului federal al acestei 
țări, a făcut o vizită oficială.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a fost însoțit de Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului, și Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini.

Cu același tren a sosit și 
ambasadorul Austriei la 
București, dr. Johann Manz.

La sosire, în gara Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Gheorghe 
Rădulescu, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Ianoș Fazekaș, Ilie 
Verdeț, Constanța Crăciun,

vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de 
cultură, generali.

Erau, de asemenea prezenți, 
dr. Franz Irbinger, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București, și am
basadorul R. P. Ungare, Jds- 
sef Vince.

Iată o întrebare 
care-i preocupă pe 
tineri și care invită 
la discuție. Dragos
tea pentru dans a ti
nerilor este un fapt 
cunoscut. Anul tre
cut, cînd a existat 
un cerc de dans la 
Sibiu, el s-a bucurat 
de o largă partici
pare. Dar acesta este 
de domeniul trecutu
lui. Acum, în acest 
oraș cu zeci de mii 
de tineri, nu se mai 
îngrijește nimeni 
se dea răspuns la 
licitarea tinerilor, 
dorința lor de a 
văța să danseze

să 
so

la 
in
co

rect dansuri moder
ne. asta, pentru

că, după părerea u- 
nor tovarăși, și așa 
tinerii știu să dan
seze...

Un mijloc foarte 
important pentru dis
tracția tineretului îl 
constituie organiza
rea serilor muzical- 
distractive sau cul
tural-educative, ur
mate de dans. In ti
neta întreprinderi din 
Sibiu, ele au intrat în
tr-o bună tradiție, sînt 
așteptate cu plăcere 
de muncitorii Uzinei 
„Independența", de 
pildă, uzină unde or
ganizarea serilor dis
tractive este frecven
tă. Dar, cu o floare 
nu se face primăvară. 
In cele mai multe în
treprinderi se organi
zează foarte rar ase
menea manifestări. 
Cîteva exemple: la 
Uzina Republica s-a 
organizat de U.T.C.

LIDIA POPESCÜ

(Continuare
tr> pag. a III-a)
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310000 Cerința nr. 1
acesta este numărul muncitorilor ce vor 
fi calificați prin școlile profesionale, al 
acelor muncitori care, în viitorii 5 ani, vor 
intra pe porțile uzinelor, fabricilor și șan
tierelor patriei.

Ce rol ocupă manualele, și în special cele de tehnologia me
seriei, în procesul de pregătire a elevilor din școala profesională ? 
Corespund ele scopului pentru care au fost editate, are conținu
tul lor nivelul tehnic cel mai ridicat ? Ce deficiențe se semna
lează și ce măsuri se impun ?

Iată cîteva întrebări pe care le punem, în cuprinsul 
organizate de „Scînteia tineretului“, pe această temă.

Necesar și bine venit, manualul „Finisarea pro
duselor textile“ de V. Logofătu și Al. Nițulescu, 
a fost, fără îndoială în 1962, la editarea sa, de 
un real ajutor, atît pentru elevii școlilor profe
sionale din ramura industriei ușoare cit și pentru 
cadrele didactice care predau în aceste școli. 
Apariția cărții se făcea simțită ou atît mai mult 
cu cit trecuseră 12 ani de la editarea manualului 
anterior — timp în care industria textilă a cu
noscut o dezvoltare rapidă la noi în țară, iar 
utilajele și instalațiile de care dispune au fost 
mult perfecționate. In școli se simțea nevoia pre
dării unor cunoștințe temeinice în domeniul pre
gătirii și albirii materialelor textile, vopsirea, im
primarea și sortarea acestor materiale. Manualul 
în disouție a suplinit asemenea lacune și acesta 
constituia un merit incontestabil al lui.

Aceasta dacă ne rezumăm la perioada în care 
a apărut, dacă luăm în considerare că atunci, în 
1962, în domeniul finisării produselor textile nu 
aveam ceva mai bun. Dacă însă punctul de refe
rință va fi altul, dacă îl raportăm la cerințele ac
tuale care se ridică în privința finisării produselor 
textile apare evidentă nevoia refacerii acestui 
manual, necesitatea completării lui cu o serie de 
capitole și noțiuni, după părerea mea, absolut 
necesare.

Progresul tehnic rapid s-a manifestat în acești 
ani în industria ușoară sub multiple forme care 
privesc deopotrivă continua perfecționare a teh
nologiei, a materiilor prime și auxiliare.

Ing. LAVINIA IONESCU-MUSCEL

(Continuare in pag. a III-a)

dezbaterii

reflectarea nevoilor producției

Pentru meseria de 
lăcătuș, care ocupă în 
procesul de producție 
o pondere importantă, 
au apărut pînă a- 
cum lucrarea intitulată 
„Scule și mașini unel
te“ de T. Mucică și 
Gh. Gălățeanu, Editu
ra de Stat Didactică și 
Pedagogică în 1960, și 
manualul „Tehnologia 
lăcătușeriei“ de T. Mu
cică și V. Husea, edi
tat în 1961 și revizuit 
în 1963. Manualul re
prezintă un salt calita
tiv față de celelalte.

El corespunde tematic, 
cuprinzînd, într-o ordi
ne logică, operațiile e- 
lementare de lăcătușe- 
rie. Este, de asemenea, 
frumos ilustrat, cu schi
te și fotografii ceea ce 
îl face interesant și ac
cesibil elevilor.

Analizîndu-1 mai în 
profunzime se constată 
însă și unele minusuri. 
Mă voi opri numai a- 
supra a două capitole : 
„Tăierea metalelor“ și 
„îndoirea metalelor“. 
La primul capitol, cla
sificarea procedeelor 
de tăiere este incom
pletă și - poate chiar in
corectă. Lipsesc din a- 
ceastă clasificare pro
cedee mai noi cum ar

fi: tăierea,oxiarc, pro
cedeul arc-aer, tăierea 
cu pietre-disc abrazive, 
tăierea cu aro electric 
concentrat etc. Aceste 
lucruri trebuiau neapă
rat tratate cu atît mai 
mult cu cît manualul 
este adresat elevilor de 
anul I și în următorii 
ani de pregătire în 
programa școlară nu 
mai figurează o astfel 
de temă. Cu procedeele 
descrise în . acest capi
tol, elevii iau, de fapt, 
cunoștință mai amă
nunțit la instruirea 
practică.

Trebuie, de aseme
nea, remarcat că, în ul
timii ani, s-au realizat 
în țara noastră utilaje

noi pentru tăierea me
talelor. Este vorba de 
foarfecă ghilotină tip 
F. G. 31 și foarfe
că combinată, ambele 
fiind construite la Uzi
nele Mecanice-Timișoa- 
ra și prezentarea lor ar 
fi trebuit să-și găseas
că locul în cuprinsul 
unui manual.

Consider că tema re
feritoare la tăierea me
talelor nu este comple
tă și prin faptul că în 
nici o pagină nu se 
descriu procedeele de 
tăiere mecanizată_ și

Ing. GH. TÄNASE

(Continuare 
im pag. a III-a)

In urmă cu cîteva luni, la ancheta 
redacției noastre : „Viața organizației 
U.T.C. și cerințele vîrstei“ au răspuns 
numeroși tineri din satele raionului 
Urziceni. El au apreciat unele acțiuni 
inițiate de organizațiile U.T.C. dar, 
mai ales, au făcut propuneri deosebit 
de interesante pentru activitatea vii
toare.

Am socotit util, ca după citeva luni 
să vedem în ce măsură sugestiile, pro
punerile tinerilor și-au găsit locul în 
activitatea de zi cu zi a organizațiilor 
U.T.C. De data aceasta, cei care răs

pund la anchetă sînt secretari ai orga
nizațiilor U.T.C., secretari șl instruc
tori ai Comitetului raional U.T.C. Ur
ziceni.

CONSTANTIN PAGHICI — 
prim-secretar al comitetului raio
nal U.T.C. :

„în ceea ce ne privește pe noi, 
activiștii comitetului raional, 
ancheta ziarului, prin conținutul 
ei ne atrăgea atenția asupra u- 
nor lipsuri existente în stilul 
nostru de muncă. Era vorba, 
printre altele, de modul în care 
îndrumăm noi comitetele și bi
rourile U.T.C. pentru a consulta 
tinerii, a ține seama de sugestiile 
lor în întreaga activitate pe care 
o organizează.

Totodată am socotit util ca 
problemele deosebit de impor
tante ridicate de ancheta amin
tită să fie dezbătute în cadrul 
unei plenare a comitetului raio
nal U.T.C., la care au participat 
secretarii organizațiilor U.T.C., 
instructorii. După studierea ar
ticolului am solicitat secretarilor 
și instructorilor vizați să răspun
dă concret cum au folosit pro
punerile făcute de tineri. în ace- 
laș timp, secretarii U.T.C. din 
alte comune — cu o experiență 
bună în anumite domenii ale 
muncii de organizație — au vor
bit despre felul în care muncesc 
organizațiile lor ca să răspundă 
cerințelor și preocupărilor tine
rilor“.

— Se poate aprecia că plena
ra a determinat o îmbunătățire 
a conținutului activității organi
zațiilor U.T.C., o mai mare 
apropiere a acesteia de specifi
cul vîrstei tinerilor ?

— Fără îndoială că plenara a 
avut o influență pozitivă în a- 
cest sens. Problemele analizate

în plenară au făcut de altfel 
obiectul unor dezbateri cu acti
vul U.T.C. din fiecare comună. 
N-am putea spune însă că la 
noi nu mai sînt lipsuri, că toate 
organizațiile desfășoară o largă 
muncă de consultare a tinerilor 
etc., etc.

Discuția începută cu tovarășul 
Constantin Paghici, am conti
nuat-o cu mai mulți secretari ai 
organizațiilor U.T.C. din coope
rativele agricole de producție din 
raion, cu instructori ai comitetu
lui raional. Iată pe scurt cene-au 
declarat aceștia :

IONEȘTI VASILE, secretar al 
comitetului U.T.C. din Coopera
tiva agricolă de producție Fier
binți :

„în articolul respectiv ni se 
reproșa faptul că acordăm pu
țină atenție pregătirii tinerilor 
care doresc să devină uteciști. 
Aici era vorba și de Nina Con
stantin. Din cele relatate în ziar 
ne-am dat seama că în mod 
deosebit trebuie să ne îndrep
tăm atenția spre conținutul edu
cativ al acțiunilor noastre. în 
acest sens fiecare membru al bi
roului a fost repartizat să răs
pundă de îndrumarea practică a 
unei organizații U.T.C. din bri- 

adunare 
propunea

gadă. Am organizat o 
generală așa cum se 
în ziar „Să respectăm vîrstnicii, 
să învățăm de la ei“ ; o întîlnire 
cu tovarășul Tănase Cila, secre
tar al organizației de partid,

GH. NEAGU

(Continuare tn pagina a Il-a)

nipotențiar al U.R.S.S. la Bucu
rești, T. K. Jegalin, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.GALAfj. O privire dinspre ialeză -aentiul orașului

Primirea de către tovarășul
Wae Ceaușescu a ambasadorului U.R.S.S.

Mart, 23 noiembrie 1965, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și ple
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COTISO ȘIRe terne
științifice

DÄNILÄ TRAIAN 
șoara.

Timi- SAVU PETRU — Combinatul 
siderurgic Hunedoara.

CÄLINOIU GHEORGHE - 
Balotești, raionul 30 Decembrie.

în legătură cu cele sesizate în 
scrisoarea trimisă redacției ne-am 
adresat Ministerului Finanțelor, 
Direcția personal și învățămînt, 
de unde am 
răspuns :

„Absolvenții fostelor școli me
dii tehnice au primit diploma de 
tehnician. Specialitatea „Finanțe
le industriei“ din cadrul școli
lor medii tehnice financiare, care 
vă interesează pe dv., a da? 
absolvenților calificarea medie 
economică, cu profil de pla
nificare financiară, probleme fi
nanciare ale investițiilor, analiză 
economică în industrie. Dacă 
sînteți nemulțumit de încadrare 
vă puteți adresa conducerii în
treprinderii la care lucrați“.

primit următorul

în orașele Cluj, București, Iași, 
în cadrul Universităților există 
și facultăți de drept care au 
cursuri fără frecvență. în urma 
recentelor hotărîri pot concura la 
examenul de admitere la faculta
te (cursuri fără frecvență) toate 
categoriile de salariați care în
deplinesc condițiile de studii. 
Deci, și dv. puteți da examen de 
admitere la facultatea de drept. 
La admitere se dau probe la 
Istoria României, limba română 
și elemente de filozofie și socia
lism științific

Carnetul de conducere auto 
pentru șoferii profesioniști se ob
ține numai în urma absolvirii 
cursurilor organizate de către 
Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor.

Vă sfătuim să vă adresați în
treprinderii regionale de trans
porturi auto în raza căreia domi
ciliali, care se ocupă cu recruta
rea de candidați pentru școlile 
de șoferi profesioniști

FINI FRANCISC — str. Pri
măverii 32. Roman.

ZAVATE DUMITRU — co
muna Măgirești, raionul Moi- 
nesti

Cu privire la cele sesizate de 
către dv., Comiteîul Execu
tiv al Sfatului popular re
gional Bacău ne-a comunicat că

Sigură pe cunoștințele ei, eleva Dom- 
nica Bucăloiu, din clasa a Xl-a B a 
Liceului nr. 2 din Tlrgoviște, rezolvă 
cu ușurință problemele de matematică

Foto : N. STE LORI AN

UN FILM

AL ILUZIILOR

OCTA VIAN
PIERDUTE

s-au dat dispoziții Secției de în- 
vățămînt a raionului Roman să vi 
se acorde concediu de studii pe 
perioada 1—25 septembrie 1965 
eînd v-ați susținut examenele la 
facultate. în viitor, pentru a nu 
se mai repeta asemenea deficien
țe trebuie să solicitați concediul 
înainte de a pleca la examene.

BOTEZATU VASILE — 
Cașin 48, Ploiești.

SIMION CONSTANTIN
Bd. G. Coșbuc 24, raionul 
nin, București.

POPA M. ION 
hoiu.

— ï. F.

str.

Le-

Ne-

în ziarul nostru 
la rubrica „Poșta 
siți răspunsul ce vă interesează.

numărul 5 106 
redacției" gă-

Dimineață senină de vară.
Croaziera noastră ajunge la un 

moment dat în largul mării la 
un „pod de vase“ ce seamănă 
cu o insulă artificială. Pe ea, 
sînt instalate dispozitive de ex
tragere a apei de mare.

Sînt instalații pentru preface
rea apei de mare în apă pota
bilă ? — întreabă cineva ghidul 

—• Aici se prepară „materia 
primă“ pentru combinatul me
talurgic de pe țărm. Marea a 
fost însămânțată cu microorganis
me specializate tn extragerea 
unor metale prețioase din apă...

★
Cele povestite s-au petrecut 

vara trecută pe litoralul uneia 
din mările Europei P Nu, nu 
s-au întîmplat încă... Vor avea 
loo abia peste 10 sau 20 de ani, 
sau poate se vor întîmpla altfel 
decît au fost înfățișate aici.

Dar premizele unor asemenea 
instalații există.

„Talentele geologice" ale unor 
bacterii sînt cunoscute de altfel 
de mult timp. Așa, de pildă, 
anumite bacterii au ajutat la 
descompunerea substanțelor or
ganice și transformarea lor în 
țiței. Tot bacterii microscopice 
„specializate“ in acest scop au 
participat la procesul de formare 
a cărbunelui de pămînt, au con
tribuit la formarea zăcămintelor 

pro-
tribuit la formarea zăcărn 
de fier, înlesnind oxidarea 
dușilor feroși din apa bălților, 
ceea ce a dus la crearea unor 
compuși mai hogați ai fierului;

BIOMETÀ

LURGIA ? !
au acționat în procesul de con
stituire a zăcămintelor de fosfat 
de calciu, — îngrășământ chimic 
prețios pentru agricultură.

Tot niște bacterii „sulfofage“ 
pot curăța de sulf huila și coc
sul. Or, se știe că huila care 
conține sulf este considerată de 
calitate inferioară, iar cocsul cu 
procent ridicat de sulf nu poate 
fi utilizat la producerea fontei.

Mai mult încă. Microorganis
me variate pot acumula însem
nate rezerve de metale. De pil
dă, ascidiile care trăiesc în Ma
rea Neagră conțin pînă la 0,5 la 
sută vanadiu, deși în apa mării 
conținutul acestui metal rar este 
de numai 0,0000005 la sută.

Proprietăți asemănătoare de
monstrează unele alge, care pot 
concentra iod sau alga Clado- 
phora care este considerată o 
adevărată „mină" de titan.

★
Pentru fiecare element din ce

lebrul tabel al lui Mendeleev 
cercetătorii din domeniul biome- 
talurgiei au găsit asemenea sa- 
feuri vii. Multe din bacteriile 
respective au și fost puse „la 
treabă“. Pe coastele din nordul 
Uniunii Sovietice, în nordul 
Franței, în Scoția și Islanda, al-
gele care concentrează iodul 
sînt colectate, apoi se ard și din 
cenușa lor se extrage iodul.

De la aceste metode empirice, 
s-a trecut de curînd la metode 
științifice de exploatare a bacte
riilor. In S.U.A. funcționează în 
prezent prima uzină care pro
duce cupru cu ajutorul bacte
riilor.

In acest scop sînt folosite 
două tipuri de bacterii: Thio- 
hacillus thio-oxidans și Thio- 
bacillus ferro-oxidans, despre 
care se presupune de altfel că 
sînt printre primele microorga
nisme care au apărut pe planeta 
noastră.

Aceste bacterii produceau cu
pru și în stare normală, dar în 
cantități și ritmuri neavanta- 
joase. „Dresarea“ lor a permis 
în cele din urmă un randament 
satisfăcător : 4 tone pe zi.

O întreprindere minieră din 
Canada aplică un proces similar 
pentru extragerea industrială a 
uraniului, cu ajutorul lui Thio- 
bacillus ferro-oxidans.

In perspectivă se întrevede o 
largă utilizare a barilului mai 
ales în zăcămintele sărace sau 
în minele ale căror rezerve sînt 
aproape de epuizare și a căror 
exploatare cu mijloacele miniere 
obișnuite nu este rentabilă.

Nu sîntem departe de ziua cînd 
biometalurgia va face posibilă 
instalarea unor uriașe reactoare 
care vor lucra cu bacterii, fără 
a consuma practic nici un fel de 
energie exterioară, pentru un 
timp infinit.

Dar chiar dacă această zi este 
încă depărtată, realitatea uimi
toare există: bacteriile produc 
cupru și uraniu la scară indus
trială.

Dr. R. EMILIAN

O TROIE DOBROGEANĂ

Frămîntata istorie daco-getică de du
pă domnia lui Burebista cuprinde cîte
va elemente legendare interesante.

Deși puternicul stat centralizat al lui 
Burebista nu se mai menținea, geții din 
Cimpia Dunării și din Dobrogea con
tinuau să-și manifeste ostilitatea față 
de planurile de cotropire romane și să 
le dea acestora lovituri preventive, du
reroase.

în versurile sale, poetul Horațiu ara
tă că una din întrebările frecvente ce 
și le puneau locuitorii din cetatea de 
pe Tibru cînd se întîlneau, firește, în 
piețe, pe străzi sau în localuri publice, 
era aceasta: „numquid de Dacis audis- 
ti ?“ — „ce se mai aude despre daci ?“.

Iar despre daci se povestea, de pildă, 
că teribilul Cotiso, regele daco-get al 
Olteniei și Banatului, a cărui cetate, 
după istoricul Florus, se găsea undeva, 
în munți, trecea, în timpul iernii, cu 
războinicii peste Dunărea înghețată, 
provocîndu-le romanilor pierderi gre
le șl slăbindu-le puterea de atac.

Atîta îngrijorare domnea la Roma, 
îneît sîntem îndreptățiți să credem că 
factorii ei de răspundere erau acut 
preocupați de aflarea unei soluții care 
să facă să înceteze sau măcar să se a- 
tenueze adversitatea lui Cotiso. Aceas
tă preocupare a favorizat, bănuim noi. 
nașterea la un moment dat a legendei 
despre anumite planuri matrimoniale 
între noul s'tăpîn al Romei, Octavian, 
și Cotiso. Octavian trebuia să-i dea lui 
Cotiso de soție pe vestita sa fiică, Iu- 
lia, iar fiica lui Cotiso urma să devină, 
la Roma, soția lui Octavian.

Legenda aceasta, a unei duble încus
criri dintre Octavian și regele Cotiso
— admițînd că ceea ce se afirmă de 
obicei și anume că ea își are originea 
în zvonurile .răuvoitoare lansate de ri
vali și opoziție împotriva lui Octavian
— rămîne totuși semnificativă.

Numai simplul fapt că a fost posibil 
să se răspîndească un astfel de zvon 
constituie o dovadă în plus de cîtă pres
tanță se putea bucura, în lumea anti
că, chiar o formație statală daco-getică 
redusă ca aceea a lui Cotiso.

Dar, cum o as'tfel de încuscrire între 
doi dușmani atît de îndîrjiți era, la ur
ma urmelor, imposibilă, luptele nu în
cetează. Cotiso, cu toată vitejia geților, 
este înfrînt. Și, același poet Horațiu în
cearcă să-și liniștească pe protectorul 
său, Mecena, sfătuindu-1 să nu se mai 
frămînte atîta de grijă pentru viitorul 
Romei, fiindcă oastea lui Cotiso a pie
rit.

Dacă nu cunoaștem amănunte asu
pra ultimei și dramaticei bătălii dintre 
oștile superioare numeric și organizato
ric ale lui Octavian și cetele lui Coti- 
so, avem în schimb, o zguduitoare măr
turie despre sfîrșitul unui alt rege ge- 
to-dacic: Dapix.

Regele Dapix stăpînea cam tot prin 
aceeași perioadă, anii 29—28 î.e.n., cen
trul Dobrogei.

La miază-zi de ținutul său, domnea

Roles. Acesta fusese, pare-se, convins 
de romani că, devenind prietenul și ali
atul lor, își asigura integritatea terito
riului peste care domnea și, eventual, 
o extindere asupra întregii Dobroge.

Dapix era însă un dușman neîmpă
cat al Romei și al tuturor prietenilor 
ei, fapt care trebuie să-1 fi determinat

r
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Noua stafie de transforma

re de 220—110 kV de Ia

Peștiț-Hunedoara
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(Urmare din pag. I)

care a vorbit despre trecutul de 
luptă al partidului nostru. De 
asemenea, au fost inițiate cercuri 
de croitorie și broderie. Nina 
Constantin și alte fete, au fost 
invitate la toate aceste acțiuni, 
care le-au plăcut. Atît ea, cît și 
alte fete au cerut și au fost pri
mite nu de mult în rîndurile 
organizației noastre.

Constantin N. Florian și Ni- 
culae C. Niculae, în ancheta or
ganizată de ziar au făcut propu
neri foarte bune în special în le
gătură cu activitățile pe care 
putem să le organizăm în orele 
de odihnă ale tineretului. Ei 
s-au referit în mod deosebit la 
serile culturale, joile tineretului, 
la faptul că acestea erau or
ganizate rar și cu un slab 
conținut. Acum, în fiecare 
săptămînă, organizăm o ast
fel de manifestare culturală. 
La ultima joie a tineretului — 
care a avut loc săptămînă tre
cută — s-a făcut recenzia unei 
cărți și a fost prezentată o in
formare politică. A urmat apoi 
dans, jocuri distractive... Rezul
tatul ? Tinerii sînt nelipsiți de 
la aceste manifestări“.

Nu vom enumera toate lucru
rile bune făcute de această or
ganizație, ci ne vom opri asupra 
cîtorva probleme nerezolvate 
încă. Cercurile de croitorie si 
broderie au un număr mic de

DIN

legendele 
șllroditiile 
poporului 

nostru
d* Alexandru. Mitru

;
să încerce o înlăturare a lui Roles, cit 
nu era prea tîrziu.

Roles, atacat viguros de Dapix/ și-a 
chemat în ajutor aliații. Oștile roma
ne, în frunte cu generalul Crassus, ca
re așteptau numai prilejul să pătrundă 
în Dobrogea, l-au atacat pe Dapix cu 
toate forțele de care dispuneau. Lupta 
s-a sfrîșit cu victoria romanilor.

Atunci, Dapix, după ce a ascuns în- 
tr-o mare peșteră neidentificată, Keire, 
populația neluptătoare : femeile, copiii 
și bătrînii, ca și turmele și avuțiile

îm- 
în- 
că 

fru-

s-a retras împreună cu războinicii în 
cetatea sa fortificată, hotărît să reziste 
pînă la moarte.

Un trădător care vorbea grecește — 
deci cineva care făcea poate parte din 
preoțime sau din aristocrația tribală și 
avea o funcție cu caracter diplomatic 
— s-a înțeles cu Crassus să deschidă 
porțile cetății pe ascuns.

Jucînd rolul aheilor introduși, prin 
viclenia lui Ulise în nefericita Troie, 
trădătorul a deschis romanilor porțile 
cetății lui Dapix.

Luați pe nepregătite, geții au luptat 
cu deznădejde, fiind uciși aproape toți. 
Cetatea a fost distrusă pînă la temelii, 
căci urmele ei nu se mai găsesc.

Datele acestea laconice au fost 
bogățite de fantezia povestitorilor, 
tr-o legendă se spune, bunăoară, 
generalul roman ar fi dorit-o pe
moașa fiică a regelui de soție. Iar re
gele l-ar fi refuzat, nu numai din a- 
versiunea sa față de romani, ci și pen
tru că fata era îndrăgostită de un foar
te chipeș tînăr get, cu care urma să se 
căsătorească în curînd.

Cetatea a fost apărată, arată legen
da, pînă ce au rămas pe zidurile ei nu
mai doi oameni. Unul era Dapix și ce
lălalt logodnicul fiicei regelui.

Dapix, dîndu-și seama că totul 
pierdut, a trimis pe tînărul get să 
ră ajutor de la triburile din nofd.

în calea acestuia, romanii au 
capete de sulițe și săbii înfipte în 
mînt cu vîrfurile în sus. Calul, rănit, 
s-a prăbușit și tînărul a fost prins.

Dapix, rămas singur în cetate, după 
ce porțile au fost deschise de trădător 
romanilor, nu s-a predat. El a luptat 
epopeic, înfruntînd întreaga oaste ro
mană, cît timp a mai avut o fărîmă de 
putere. Numai în ultima clipă nevoind 
să cadă viu în mîinile dușmanilor, s-a 
sinucis sorbind otravă.

După ani, iubitul fetei, orbit de ro
mani, ca un nou Homer, a cîntat tra
gica poveste a acestei Troie dobrogene.

este 
cea-

pus 
pă-

Filmul „Șoarecele 
din America“, regi
zorul Albicocco l-a 
prezentat în 1963 
la festivalul interna
țional de la Cannes. 
Juriul, publicul și 
presa l-au întâmpinat 
cu răceală. Apariția 
filmului pe ecranele 
noastre ne-a spulberat 
nedumeririle în acea
stă privință (ni se 
părea ciudat atunci că 
prezența unor actori 
ca Aznavour sau Mă
rie Lafforet a stârnit 
atîta indiferență). E 
adevărat, 
Albicocco 
recum 
Povestea francezului 
ce debarcă hrănit cu 
iluzorii speranțe pe 
țărmul însorit sud-a
merican și rapida tre
zire la realitățile du
reroase ale unui con
tinent flămînd părea 
să anunțe o investiga
ție socială mai mult 
sau mai puțin tăioa
să. Oricum, întreză
ream un film social. 
E drept, Albicocco 
readuce uneori în 
prim plan mizeria a- 
cestui continent. O 
face prezentând lu
mea sordidă din pe
riferia marilor orașe 
cu sgîrîie nori, goa
na după lucru a 
șomerilor în eterna 
lor căutare a unui loc 
de muncă, viața grea 
din minele de cupru, 
etc. Aceste cîteva as
pecte sociale sînt sin
gurele lucruri credi
bile șl adevărate în 
filmul său despre con
tinentul sud-american. 
căruia o anumită pro
pagandă îi atestă ro
lul unui paradis al 
emigrărilor. Mirajul 
exotic al continen
tului cafelei, sambei 
și rumbei rezistă cu

filmul lui 
începe oa- 
promițător.

greutate în fața reali
tăților dure, opărind 
în cele din urmă ca 
un adevărat infern te
restru. Ce păcat însă 
că la aceste realități 
prezentate, Albicocco 
adaugă un sos inco- 
mestibil. Începe, cum 
spuneam, ca un film 
social, o continuă în 
stil western, ne plim
bă prin peisajul inso
lit al continentului 
dar eșuează în me-

franceză
Lafforet cu 

facem cunoș-

Actrița
Mărie
care
tință in filmul „Șoa
recele din America"

diocritatea unui alis- 
veriș în care se află 
de toate șl pentru 
toate gusturile. Albi
cocco are adeseori 
gusturi cel puțin ciu
date. După ce o mân
jește decorativ cu fu
ningine pe Marie La- 
fforet, o pune să se 
scalde într-un bazin 
metalic de colectarea 
apei. $i pentru că nu-

j Cinematografe
I
i
I

I
I
!
I
I
I

ou öcz mt>uiu^ir 
:. Sau, organizează g 
afară, pe zăpadă, S

I
I
I
I
I

mai atît nu i s-a pă
rut suficient, regizorul 
îl pune pe Aznavour 
să se cocoațe pe scări 
metalice pînă ia bazin 
pentru a intra îmbră
cat în apă și a se 
scălda laolaltă cu iu
bita sa. Alteori îi pu
ne pe cei doi să dis
cute „serios“ în niște 
văgăuni muntoase a- 
coperite cu zăpadă și 
pe un ger cumplit 
(cînd la doi pași se 
află o casă) să se 
fugărească prin omă
tul înghețat și tot a- 
colo să se îmbrăți
șeze.
tot afară, pe 
orgii nocturne ale 
minerilor în care a- 
ceștia beau rachiu, 
fiert cu dinamită 1 In 
plus, secvența aceasta 
e de un grotesc mult 
prea, exagerat.

Albicocco a 
așadar o mare temă 
socială șl a dus în 
pragul compromiterii 
actori de mare talent 
cum sînt Marie Laf
foret, Charles Azna
vour sau Franco Fob- 
rizzi. Gustul său este 
îndoielnic în multe 
scene ale filmului. A- 
deseori vînează cu 
ostentie pitorescul sau 
cultivă scene de ape
tit erotic.

Așa cum am mai 
spus-o, în acest film 
adevărată este numai 
cumplita mizerie ce 
hîntuie 
sud-american 
măsura < 
în care reușește

ratat

continentul 
și, în

DE-.•AȘ FI... HARAP ALB
rulează la Patria, orele 9,45 ;
12 ; 14,15; 16,20; 18,45; 21,
București, orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21 — completare
„Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Maramureș'.

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Republica, orele 9;
11; 13, 15; 17, 19; 21, Capi
tol, orele 9; 11; 13; 15; 17 ;
19; 21, Flamura, orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN (cinemascop)

rulează la Festival,
8,45; 11; 13,15; 15,30;
20; ----- ~ ■'
9,15;
20.30,
10,15;
21.30,
13; 15; 17; 19,15; 21,30. 
ceafărul, orele 8; 10,15; 
14,45;
viar,
14,45;
DE

orele
17,45 : 

22,15, Excelșior, orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15;

Melodia, orele 8,15 ; 
12,30; 14,45; 17 ; 19,15; 
Modern, orele 9; 11;

Lu- 
12,30; 
Fero- 
12,30;

17; 19,15; 
orele 8;
17; 19,15;
LEGHE

21.30,
10,15:
21.30.
PE AMA-800

ZOANE
(completare „Vezi rîndunele- 
le, se duc") rulează la Lumi
na, orele 9,30; 11,45; 14 ; 
16,15; 18,45; 21, Buzești, ore
le 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45 — completare „Calita
te în cantitate industrială', 
Tomis, orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, Volga, orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Victoria, orele 10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Bucegi, orele 9,30; 11,45 ; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Miorița, 
orele 9,30; 12; 14,45; 16.30;
18,45; 21.

MARILYN (cinemascop) 
rulează la înfrățirea între po
poare, orele 10; 12; 14 ; 16 ; 
18; 20.

SAMBA
(completare ,,A cui e vina ?') 
rulează la Union, orele 10 ; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, Flacă
ra, orele 1Ò; 15,30; 18 ; 20,30.

' tea ti ? <, • ii q.

aproximativă I 
reușește s-o ș] 

facă, spulberarea mi- ■ 
tarilor exotice. De a- i

trebuie luat e- | 
a valoarea lui S

I
Si5
I

ceea filmul lui Albi
cocco i
xact la valoarea lui 
arătată mai sus. Atît 
și nimic mai mult.

ATANASIE TOMA

Medalion
documentar

Cu prilejul împlinirii a 
de ani de la moartea lui Gri- 
gore Alexandrescu, Direcția 
generală a Arhivelor Statului 
a organizat în localul muzeu
lui un medalion documentar, 
care prezintă publicului vizi
tator documente 
Ia activitatea de 
poetului și la cea 
câtor al Arhivelor 
din București, între anii 1849- 
1854. Documentele expuse 
ilustrează preocuparea aces
tuia pentru dezvoltarea insti
tuției respective și asigurarea 
unor condiții corespunzătoare 
de păstrare a documentelor 
din Arhivele statului.

80

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Doina, orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 (pro
gram pentru copii la ora 10), 
Dacia, orele 9,30; 14, conti
nuare, 16,15; 18,30; 20,45, Vi- 
tan, orele 11; 16; 18,15; 20,30. 

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
rulează la Giulești, orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.

CĂLĂTORIE IN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI

rulează la Cultural, orele 
10,30; 15,30; 18; 20,30. 

CAPORALUL ȘI CEILALȚI
rulează la Crîngași, orele 16; 
18,15; 20,30.

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE

rulează la Unirea, orele 16; 
18.15; 20,30.

FURTUNA 
ASIEI

rulează
16; 18,15;

JUDEX
rulează
15.45, 18;

DEASUPRA

la

fete deoarece multe tinere încă 
nu știu de existența acestora. 
Nici în privința excursiilor nu 
s-au rezolvat multe lucruri. Se fac 
planuri, se stabilesc itinerarii, dar 
încă nu s-a pornit la drum cu 
toate că există asigurate toate 
condițiile. Modul în care mun
cește comitetul, dă însă garanția 
că și aceste neajunsuri vor fi în
lăturate.

ION NEDELCU, secretar al 
comitetului U.T.C. de la Coope
rativa agricolă de producție 
Dridu :

„Răspunzînd întrebărilor zia-

îngrijit ca în afară de tinerii în
grijitori, să participe la învăță- 
mîntul zootehnic încă 6 tineri 
care îndrăgesc această meserie“.

CRISTEA NICULAE — in
structor al comitetului raional 
U.T.C.

„Aș vrea să adaug că organi
zațiile U.T.C. de la brigada zoo
tehnică au solicitat inginerei zoo
tehniste Ene Magdalena și teh- 
nicianei Gheorghe Silvia să 
prezinte cu regularitate expuneri 
privind metodele noi de muncă 
în domeniul creșterii animalelor. 
Tot aici a fost organizat. un

Pitiș, ar prezenta cu multă bucu
rie expuneri pe aceste teme. Se 
cere însă din partea comitetului 
U.T.C. mai multă operativitate, 
mai multă hotărîre în realizarea 
propunerilor tinerilor.

TUDOR NEGOIȚĂ — in
structor al comitetului raional 
U.T.C.

„La început am crezut că va 
trece un timp mai îndelungat 
pînă organizațiile U.T.C. din Ma- 
nasia, împreună cu 
sportivă vor reuși să 
nerii pe stadion. Dar 
așa.

asociatia 
atragă ți
nu a fost

a activității sportive nu numai 
profesori și instructori voluntari, 
ci și tineri care cunosc mai bine 
disciplinele respective“.

PETRE DUMITRU — secre
tar al comitetului U.T.C. de la 
S.M.T. Urziceni.

„Voinea Tudor avea dreptate 
în răspunsul său la ancheta zia
rului, că unele organizații U.T.C. 
de la cooperativele agricole de 
producție uită cu totul uneori 
de tinerii mecanizatori. In acest 
scop am discutat cu secretarii 
cooperativelor pe care le deser
vește stațiunea noastră, solicitîn-

Răspunsuri la sugestiile tinerilor

rului, tinerii 
deficiențe din munca

au criticat multe 
noastră. 

Era vorba în primul rînd de 
ajutorul pe care tinerii îngriji
tori de animale îl așteaptă de 
ia organizația U.T.C. Se vorbea 
atunci despre un tînăr Dumitru 
Stere, care nu-și realiza planul 
deoarece nu-și cunoștea meseria, 
în legătură cu aceasta am cerut 
sprijinul organizației de partid 
care a hotărît ca doi comuniști, 
Ion Meantu și Ion Tudor — în
grijitori cu multă experiență — 
să se ocupe în permanență de 
Stere. în acelaș timp, noi ne-am

concurs „Cine știe, cîștigă“ așa 
cum se propunea de altfel și în 
ancheta apărută în ziar“. Ac
țiuni într-adevăr interesante care 
au plăcut tinerilor.

Au mai rămas însă destule 
sugestii ale tinerilor care nu 
și-au găsit încă concretizarea în 
activitatea organizației. Un sin
gur exemplu : mulți au cerut 
să li se vorbească despre forma
rea poporului și statului român. 
Realizarea unor asemenea pro
puneri nu ar cerc eforturi deo
sebite. Profesorii Constantin De- 
du, Ecaterina Balais, Alexandru

problemăAm analizat această 1 
într-o ședință cu activul U.T.C. 
pe comună. S-au făcut multe 
propuneri utile. Cu sprijinul ca
drelor didactice am reușit să mo
bilizăm tinerii la diverse disci
pline sportive cum sînt fotbal, 
volei, trintă“.

— S-a făcut într-adevăr ceva, 
dar se poate mai mult. Există 
în comună tineri care ar dori să 
practice, handbalul, alții popice, 
atletism, patinaj etc. Și lucrul 
acesta poate fi ușor realizat an- 
trenînd la munca de organizare

du-i și ajutîndu-i totodată să ini
țieze acțiuni care să-i intereseze 
și pe mecanizatori.

Comitetul U.T.C. de la coope
rativa agricolă din comuna Patru 
Frați, a organizat o adunare ge
nerală în care au discutat despre 
calitatea lucrărilor agricole. Te
ma îi preocupa atît pe Snerii coo
peratori cît și pe mecanizatori. 
Altădată, mecanizatorii au fost 
invitați la o întîlnire cu tovară
șul instructor al comitetului ra
ional de partid care le-a vorbit 
despre trecutul de luptă al parti
dului nostru.

Munca, orele 14i 
20,30.
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meteorologic.

referitoare 
arhivist a 
de condu- 

statului

(Agerpres)

Comitetele U.T.C. din comu
nele Alexeni și Manasia, au or
ganizat pentru fruntașii în mun
că o excursie la Snagov. Au 
participa? și tractoriștii“.

E drept că s-au stabilit unele 
măsuri bune privind participarea 
uteciștilor din brigăzile de trac
toare la viața de organizație din 
comunele respective. Sînt totuși 
o seamă de probleme care-i 
preocupă numai 
tori : cunoașterea i 
dotare, însușirea de către elevi 
a meseriei în perioada de prac
tică etc. Mai mult, chiar în pe
rioadele de campanie, tractoriș
tii își petrec o mare 1 
vreme la brigăzi. Deci, 
trebuie îndreptată spre îmbună
tățirea continuă a muncii grupe
lor U.T.C. din brigăzile de trac
toare. Există în acest sens o ex
periență bună la 
Armășești, experiență 
generalizată în toate grupele.

Din cele relatate mai sus re
iese că ancheta publicată în zia
rul nostru a ajutat comitetului 
raional U.T.C., organizațiilor 
U.T.C. să-și îndrepte atenția 
spre acele probleme care-i inte
resează îndeosebi pe tineri, fapt 
care a dus la creșterea efica
cității educative a activităților or
ganizate. E deci un început bun 
care trebuie continuat solicitîn- 
du-se și mai departe părerea ti
nerilor făcînd din aceasta o me
todă în munca de fiecare zi.

la Cosmos, orele 
20,15.

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Drumul Sării, ore
le 15; 17,30; 20.

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Popular orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30.

CARTOUCHE (cinemascop) 
rulează la Arta, orele 10 ; 
12,30; 15,30, 18; 20,30.

CEI MAI FRUMOȘI ANI (ci
nemascop)

rulează la Moșilor, orele 
15,30; 18; 20,30.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L"
oreleViitorul,

20.

Floreasca. 
14; 16; 
orele 9; 
21,15.

rulează la 
15,30; 17.45;

BOCCELUȚA 
rulează la 
9,30; 11,45;
20,30. Central, 
14 ; 16,30; 19;

UNCHIUL MEU
rulează la Rahova, 
15,30; 18; 20.30.

ȘOFERII IADULUI 
rulează la Progresul, 
15.30; 18; 20,30.

LALEAUA NEAGRĂ 
(completare „Vizita conducă
torilor de partid și de stat In 
regiunea Cluj") rulează la 
Lira, orele 10,30; 15; 17,45;
20,30.

CĂPITANUL ZERO (cinema
scop)

rulează la Ferentari, orele 16; 
18 , 20,30.

CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE

rulează la Cotroceni, orele 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE ? (cine
mascop)

rulează la Pacea, orele 15,30; 
18; 20,30.

ANIMALELE; CAMPIONUL 
rulează la Timpuri Noi, ore
le 10 21 în continuare.

BANCNOTA DE 1000 000 LI
RE STERLINE

rulează la Cinemateca, orele 
10; 12; 14.

orele

orele

Televiziune
MIERCURI 24 NOIEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,15 Emisiune pentru pio
nieri și școlari : Laboratorul 
micului chimist : „Chimie cu 
surprize“. Pentru copii : „No
ta 3“. 20,00 Transmisiune de 
la Opera română de Stat din 
Cluj : „Samson și Dalila“ de 
Saint-Saens. în pauze : Șah. 
Poșta televiziunii. 22,45 Jur- 

. Buletin



Consfătuirea reprezentanților 
țărilor socialiste în problema 

colaborării pentru cercetarea și folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice

între 15 și 20 noiembrie 1965 
a avut Ioc la Moscova Consfă
tuirea reprezentanților următoa
relor țări socialiste: Republica 
Populară Bulgaria, Republica So
cialistă Cehoslovacă, Republica 
Cuba, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Mon
golă, Republica Populară Polo
nă, Republica Socialistă Româ
nia, Republica Populară Ungară, 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, în problema colaboră
rii pentru cercetarea și folosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice.

în cursul consfătuirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească, cordialitate și 
înțelegere reciprocă, a avut loc 
un schimb de păreri între parti- 
cipanți privitor la cele mai indi
cate forme și direcții ale colabo
rării în domeniul cercetării și fo
losirii în scopuri pașnice a Cos

mosului, avîndu-se în vedere po
sibilitățile tehnico-științifice și 
resursele fiecărei țări socialiste. 
Au fost analizate problemele ela
borării unui program de cerce
tări comune în domeniile fizicii 
cosmice, meteorologiei cosmice, 
organizării comunicațiilor la mari 
distante si a televiziunii, medici
nii și biologiei cosmice prin folo
sirea sateliților artificiali ai Pă- 
mîntului, a rachetelor geofizice și 
meteorologice etc. Au fost, de a- 
semenea, analizate posibilitățile 
construirii și lansării în comun a 
sateliților, precum și posibilitățile 
elaborării în comun a aparaturii 
și instalațiilor pentru cercetări 
cosmice, de către specialiștii di
feritelor țări interesate.

Participanțij la consfătuire 
și-au exprimat năzuința de a dez
volta colaborarea între țările so
cialiste în acest domeniu impor
tant și de perspectivă al științei

și tehnicii. Unirea eforturi
lor savanților țărilor socia
liste pentru efectuarea de 
lucrări comune în domeniul 
cercetării spațiului cosmic și fo
losirii sateliților în meteorologie, 
pentru organizarea comunicațiilor 
radio la mari distanțe, a televi
ziunii și a altor cerințe practice 
va permite să se folosească pe 
deplin superioritatea sistemului 
social al țărilor socialiste, pentru 
accelerarea progresului tehnico- 
științific și dezvoltarea culturii 
în țările comunității socialiste.

Participanții la consfătuire își 
exprimă convingerea că eforturile 
comune ale țărilor socialiste în 
cercetarea și folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice vor 
contribui la colaborarea interna
țională în acest domeniu, vor 
constitui un aport important la 
dezvoltarea științei spre binele 
întregii omeniri. în laboratorul ae chimie al

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P.C.R. în lì. I). Germană

La 23 noiembrie a plecat în 
R. D. Germană, la invitația 
C.C. al P.S.U.G., o delegație de 
activiști ai P.C.R., condusă de 
tovarășul Ioan Cîrcei, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Banat al P.C.R., care va 
lua cunoștință de experiența 
organelor și organizațiilor de 
partid ale P.S.U.G.

De asemenea, a plecat la 
Berlin o delegație a redacției 
revistei „Lupta de clasă“, con
dusă de tovarășul Ștefan Voi- 
cu, membru al C.C. al P.C.R.,

redactor șef al revistei, care 
la invitația redacției revistei 
..Einheit“ va face o vizită în 
R. D. Germană.

La aeroport, delegațiile au 
fost conduse de tovarășii Al- 
dea Militaru, membru al C.C. 
al P.C.R., Vasile Vlad. Miu 
Dobrescu, membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R.. Ion Bucur, 
prim-ad.iunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști ai 
C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul 
R. D. Germane la București 
Ewald Moldt.

In legătură cu numirea șefului de Stat major al Forțelor 

Armate Unite ale statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia

Pe baza acordului guvernelor 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, generalul de ar
mată P. I. Batov, din motive de 
sănătate, la cererea sa, a fost eli-

berat din funcția de șef al Sta
tului major al Forțelor Armate 
Unite. în funcția de șef al Sta
tului major al Forțelor Armate 
Unite a fost numit generalul de 
armată M. I. Kazakov.

flezbatere-anchetă: Invățămint modern - Metodică modernă
Institutului pedagogic de

3 ani din Pitești
Foto : N. STELOR1AN

SÀ CUNOAȘTEM INDIVIDUALITATEA
- STUDENTULUI ARHITECT
O S-ar părea că In

învățămîntul supe
rior de arhitectură 
—- pentru care tra
diția a stabilit de 
sute de ani că cea 

mai importantă metodă de in
struire este aceea a contactu
lui direct, permanent dintre
profesor și student — interven
ția metodelor moderne, a teh
nicii este iluzorie. Dar, cu toa
tă specificitatea de predare a 
majorității disciplinelor — ba
zate pe cunoașterea personali
tății fiecărui student de către 
profesor — se poate vorbi și 
in domeniul nostru de moder
nizări. de perfecționare.

Pentru instruirea 
studentului de la 
arhitectură, facto
rul important ră- 
mîne contactul 
dintre profesor și

student, Îndrumarea individua-
lă, dar chiar Ia predarea și în
sușirea unor discipline cu ca
racter artistic — desenul, com
poziția — bazate pe o intensă 
muncă individuală, poate să se 
recurgă la metode mai eficien
te Le si folosim, însă numai în 
parte. în școli vecine, ca preo
cupări artistice, cu arhitectura 
(branșe ale școlilor de artă de
corativă și aplicată sau de gra
fică), acestea, utilizate mai in
sistent, s-au dovedit utile, pen
tru că, după o școlaritate 
scurtă, elevii produc lucrări 
personale de calitate superioa
ră. De aceea, consider că o a-
naliză foarte atentă a cunoștin
țelor pe care le transmitem, a 
succesiunii și ierarhizării teme
lor și exercițiilor de speciali
tate, cuprinderea intr-un plan 
foarte sistematic, care să tină 
seama de cunoștințele dobîndi- 
te de studenți ca elevi și în 
contact cu realitatea înconju
rătoare, la care să se adauge 
metode sistematice de tratare 
parțială a unor aspecte ale pro
blemelor, insistînd mai ales 
asupra elementelor de bază, pot 
duce la un invățămint mai 
eficace.

Desigur, în procesul instrui
rii, nu trebuie să renunțăm la 
metoda copierii acelor elemen
te artistice a căror valoare este 
recunoscută de teoria șl isto
ria artei, lntrucit asemenea mo
dele formează, educă gustul 
estetic al studenților. Dar aces-

Prof. arhitect Ascanio Damian
rector al Institutului de arhitectură din București

SPORT
ATLETISM HOCHEI PE GHEAȚĂ

tei activități trebuie să-i alătu
răm elemente noi Cunoaște
rea amănunțită a unor siste
me și metode pedagogice și uti
lizarea lor în strinsă corelare 
cu capacitatea de reținere a 
fiecărui student in parte, cu 
temperamentul său particular 
— mergînd piuă la o atentă e- 
xaminare psihologică a perso
nalității studentului — consti
tuie, după părerea mea, meto
de mai bune, dar mai dificil de 
cuprins in uzanțele și rutina 
didactică. Ele cer o foarte ac
tivă participare a întregului 
personal didactic și suficient 
timp, presupun!nd că profeso
rul are capacitatea de a distin
ge caracterele individuale ale 
colectivului de studenți cu care 
lucrează

Consider că în momentul de 
fată studenții de Ia arhitectură 
au o programă analitică destul 
de bine pusă la punct. Metode
le au făcut, de asemenea, obi
ectul unor continue cercetări 
și îmbunătățiri Esențial în a- 
ceastă privință este faptul că, 
spre deosebire de vechea noas
tră școală de arhitectură — 
destul de bună, după cum se 
știe — am îmbinat metoda lu
crărilor elaborate cu îndruma
re cu aceea a unor lucrări e- 
fectuate fără intervenție direc
tă din partea profesorului A- 
cestea din urmă constituie con
cursuri și examene și au cea 
mai mare pondere prin exigen
ta cu care sînt apreciate.

In legătură cu metodele mai 
noi, a căror introducere ne 
preocupă pentru viitor, m-aș 
referi la faptul că socotim ab
solut necesar ca studenții ar- 
hitecți să beneficieze de îndru
mare și în cadrul unor labora
toare pentru rezistenta mate
rialelor, calculul și proiectarea 
structurilor constructive ; de 
contactul și seminarizarea în 
unități de predare unde, direct 
și nemijlocit, viitorii arhitecți 
să studieze și să-și verifice cu
noștințele căpătate in domeniul 
proiectării detaliilor construc
tive, dar și pentru mobilier, și 
alt echipament, fără de care 
arhitectura este doar în parte 
realizată și prezentă. Aici aș 
mai aminti și stringenta nece-

sitate ca, în afară de proiecte
le reprezentate în desene, a- 
cestea să-și găsească ilustrarea 
și în machete tridimensionale 
— în prezent realizate doar în 
foarte mică măsură

O altă metodă eficace — re
cunoscută ca atare in întreg în- 
vățămîntul — o considerăm 
deosebit de utilă și pentru ar
hitectură. Mă gindesc la nece
sitatea unui mai strîns contact 
cu terenul, a investigației la 
fața locului pentru problemele 
legale de fiecare amplasament 
și temă descrise, cărora studen
tul trebuie să le facă fată la 
proiectare Aceasta presupune 
deplasări pentru cunoașterea a- 
mănuntită a terenului, a veci
nătăților, ambiantei materiale 
și psihice in care urmează să 
apară studiul întreprins Ase
menea deplasări în teren, ab
solut. necesare pentru soluțio
narea optimă a temelor de pro
iectare, ar servi în cea râai 
mare măsură și înțelegerii, re
cunoașterii caracterelor specifi
ce ale peisajului românesc fi
zic și psihic, cu oamenii, con
strucțiile, natura, etnografia și 
tradițiile sale, în ambianta eco
nomică și social-culturală a 
anilor noștri

In sfîrșit, în ce privește con
tactul cu șantierele de con
strucții, cred că ar trebui gă
site metode mult mai bune. Pă
rerea mea este că problema u-

nor poligoane sistematic orga
nizate, în care să fie parcurse, 
însușite și seminarizate mai 
profund toate procedeele și 
procesele de realizare construc
tivă, poate fi în primul rînd 
pusă în discuție, ca o modali
tate optimă. Actualul sistem de 
legătură cu șantierul irosește 
multe forte, fonduri și timp 
și nu are decit avantajul, de 
luat în considerare, că dă po
sibilitate studenților să ia con
tact mai ales cu greutățile și 
aspectele negative, izvorîte din 
acele realități care nu împacă 
întotdeauna fericit cerințele 
optime cu posibilitățile de rea
lizare constructivă

Mi se pare nece
sar ca studenții să 
fie deplin edifi
cați asupra obiec
tivelor, țelurilor a- 
acestor metode, și

să le înțeleagă ca pe niște căi 
prin care încercăm să-i aju-
lăm pentru perfecționarea con
tinuă a pregătirii lor Efica
citatea introducerii acestora
depinde mai ales de studenți, 
deoarece prin asemenea meto
de accentuăm doar elementul
decivis in ultimă instanță pen
tru pregătirea unui arhitect — 
studiul individual perseverent, 
munca personală. Nici cei mai 
buni profesori, nici cele mai 
perfecte metode nu pot ajuta
studentului — mai ales în do
meniul nostru — în afara unui
tenace și continuu efort perso
nal de pregătire.

URMĂRI DIN PAG I

Cu prilejul celui de-al XX-lea congres al Co
mitetului european de pe lingă Federația internațio
nală de atletism, Întrunit recent la Copenhaga, a 
iost stabilit și calendarul internațional atletic al 
anului 1966.

Principalul eveniment il vor constitui Campiona
tele europene care se vor desfășura la Budapesta 
intre 30 august și 4 septembrie. Intre 16 și 18 sep
tembrie, orașul Sarajevo (Iugoslavia) va găzdui 
Jocurile balcanice de atletism.

Dintre celelalte Intilniri la care vor participa și 
sportivii români menționăm : 6 iulie Norvegia — 
România (masculin) la Oslo, 23-34 iulie România — 
Iugoslavia — R.S.S. Ucrainiană (juniori, masculin 
și feminin) la Poiana Brașov, 20-21 august Româ
nia — Polonia — R.D. Germană (juniori, masculin 
și feminin) la Poiana Brașov, 24-25 septembrie Ro
mânia — Italia (masculin și feminin) la București. 
Calendarul mai prevede o serie de intilniri interna
ționale importante.

Intre 10 și 12 decembri«, pe patinoarul artificial 
,,23 August' din Capitală se va desfășura turneul 
de baraj pentru stabilirea echipei care va juca în 
grupa B a campionatului mondial programat în 
martie 1966 în Iugoslavia.

La acest turneu vor participa echipele Italiei, 
Franței și României. Echipa clștigătoare va juca în 
grupa B alături de echipele Norvegiei, Angliei, El
veției, R.F. Germane, Ungariei, Iugoslaviei și Aus
triei. Formațiile clasate pe locurile doi și trei în 
turneul de la București vor juca în grupa C. In 
grupa A se vor întrece reprezentativele : U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Poloniei. R.D. Germane, Suediei, 
Finlandei, Canadei și S.U.A.

(Agerpres)

PE SCURT
o Campionatul re

publican de fotbal se 
reia duminică cu dispu
tarea jocurilor etapei a 
XIII-a. în Capitală, pe 
stadionul Republicii la 
ora 14,00 se vor întîlni 
formațiile Rapid Bucu
rești și U T. Arad.

în țară se desfășoa-

ră meciurile : Dinamo 
Pitești— Steaua Bucu
rești; Petrolul Ploiești — 
Știința Cluj ; Știința 
Craiova — Siderurgis-

tul Galați ; Farul Con
stanța — Dinamo 
București ; C.S.M.S.
Iași — Știința Timișoa
ra și Steagul Roșu Bra
șov — Crișul Oradea.

• Aseară in sala spor
turilor de la Floreasca 
intr-un meci amical 
masculin de handbal 
echipa țării noastre a 
învins cu scorul de 
22—18 (15—8) echipa 
Iugoslaviei. Cele mai 
multe puncte ale echi
pei noastre au fost 
realizate de Oțelea și 
lacob (cile 5). De la 
oaspeți cel mai elica- 
ce jucător s-a dovedit 
Plavsici, care a mar
cat 7 puncte.

• Echipa feminină 
de handbal a Japoniei,

S PE SCURT
z

aflată în turneu în 
R. F. Germană a în
trecut cu 14—4 (5—3) 
selecționata orașului 
Bremen și a pierdut cu

8—12 meciul cu repre
zentativa R. F. Ger
mane.

• Astăzi. în sala In
stitutului de Petrol și 
Gaze din Capitală în
cep întrecerile finalei 
celei de-a XVIII-a edi
ții a campionatului 
republican individual 
masculin de șah. La 
actuala ediție participă 
22 de șahiști, printre

care marele maestru 
internațional Florin 
Gheorghiu (campionul 
țării), maeștrii interna
ționali Victor Ciocîltea 
și Teodor Ghițescu, 
maeștrii Pavlov, Nacu, 
Voiculescu. Radulescu, 
Soos, Szabo, Mititelu, 
candidata de maestru 
Neamțu, Ungureanu, 
Șuta și alții.

Miercurea și sîmbăta 
rundele vo’ începe la

ora 15,30 iar în cele
lalte zile la ora 16,30.

(Agerpres)

In Editura Politică 
a apărut:

V. I. LENIN
Opere complete, 

voi. 36

800 p. 12 lei

4b
tnlr-una din secțiile Fabricii

de ulei „Unirea" Iași

„Săptămîna 
economiei“

Societatea noastră socialistă 
desfășoară o largă activitate de 
educare a oamenilor muncii în 
spiritul dragostei și răspunderii 
față de avutul obștesc, în spiritul 
luptei pentru economisirea mun
cii sociale. A economisi munca 
socială înseamnă a spori produc
tivitatea muncii, condiție esenția
lă a dezvoltării continuie a eco
nomiei și creșterii sistematice a 
nivelului de trai al poporului.

Constructorii socialismului, car® 
luptă pentru a economisi fiecare 
gram de materie primă, pentru a 
gospodări cu chibzuință avutul 
obștesc, nu pot fi risipitori cu 
propriile lor bunuri, cu veniturile 
pe care le realizează din munca 
lor. Economisirea muncii sociale 
se îmbină în mod organic cu dez
voltarea spiritului de economie și 
de bană gospodărire a banului 
propriu. Dar nu este tot una 
dacă banul economisit este păs
trat acasă sau depus la casa de 
economii.

Economisirea la C.E.C. îmbină 
în mod armonios interesele ge
nerale ale construcției socialiste 
cu interesele personale ale oame
nilor muncii Păstrînd la C.E.C. 
economiile lor bănești, oamenii 
muncii aduc o contribuție la dez
voltarea economiei naționale, dar, 
în același timp, își asigură unele 
drepturi și avantaje personale 
Depunerile la Casa de Economii 
și Consemnațiuni sînt garantate 
de stat. Constituția Republicii 
Socialiste România ocrotește 
dreptul de proprietate personală 
asupra economiilor provenite din 
muncă. precum și dreptul de 
moștenire asupra acestora.

Ca urmare a dezvoltării eco
nomiei naționale, a creșterii ve
nitului național și a sporirii ve
niturilor bănești ale oamenilor 
muncii, depunerile la C.E.C. au 
crescut an de an, totalitatea eco
nomiilor populației păstrate la 
Casa de Economii si Consemna- 
țiuni fiind, la sfîrșitul anului 
1965 de 7,5 ori mai mare decît la 
începutul șesenalttlui. A crescut 
considerabil numărul depunăto
rilor. în prezent depășind 6 mi
lioane.

Tineretul constituie o parte în
semnată a depunătorilor. La în
ceputul acestui an, elevii dețineau 
mai mult de 10 la sută din nu
mărul total al libretelor de eco
nomii. Învățătorii și profesorii 
desfășoară o muncă stăruitoare 
de educare a tineretului școlar 
în spiritul economiei și al bunei 
gospodăriri a banilor, pregătind 
viitorii oameni ai muncii cu dra
goste față de muncă și de avu
tul obștesc.

Sute de mii de tineri muncitori 
și cadre cu calificare medie sau 
superioară și-au făcut din libre
tul do economii un prieten de 
nădejde, care le asigură posibili
tatea de a-și cumpăra obiecte de 
valoare mare, de a face excursii 
în țară sau în străinătate, de a-și 
constitui o rezervă bănească pen
tru amenajarea căminului pe care 
se pregătesc să-1 întemeieze.

Mărețul plan de dezvoltare a 
economiei naționale în perioada 
1966—1970 deschide noi perspec
tive de dezvoltare a acțiunii de 
economisire în țara noastră, pe 
baza creșterii producției șl a pro
ductivității muncii, a sporirii ve
nitului național și a veniturilor 
bănești ale oamenilor muncii.

Călăuzindu-se după indicațiile 
Congresului al IX-lea al partidu
lui, Casa de Economii și Consem
națiuni va lua noi măsuri pentru 
îmbunătățirea activității unități
lor C.E.C., pentru asigurarea de
servirii în condiții cît mai bune 
a depunătorilor.

„Săptămîna economiei", tradi
ționala manifestare ce se organi
zează în fiecare an în perioada 
24—30 noiembrie, constituie și 
anul acesta un bun prilej pentru 
desfășurarea mai largă a acțiunii 
de economisire.

EUGEN IONESCU 
membru al Consiliului de con

ducere al Casei de Economii și 
Consemnațiuni

Cu cc experiență 
pășiți în cincinal ?

Rezultatele obținute de rafino
rii ploieșteni rețin în mod deo
sebit atenția sub două aspecte. 
Asimilarea noilor produse s-a fă
cut fără investiții speciale și în 
condițiile unei creșteri însemnate 
a productivității muncii. Care 
este „secretul" acestui succes ? 
Întreaga rafinărie a devenit o 
școală a tehnicii noi. Pentru 
muncitorii rafinori și de între
ținere au fost organizate cursuri 
de ridicare a calificării pe 
meserii și instalații. Laboran- 
ții, ameciștii și distilatorii au ur
mat cursuri de specializare. O 
parte din tehnicieni și ingineri 
au frecventat cursul: „Metode 
noi de analiză“ Alții au urmat 
cursul: „Automatizări industria
le pentru rafinării“. Iată alătu
rat, relatate la fel de succint, 
efectele acestei perfecționări a 
calificării profesionale: condu
cerea mai competentă a proce
selor de producție, îmbunătăți
rea indicilor de utilizare extensi
vă și intensivă a instalațiilor. În
treruperile în procesele de pre
lucrare au fost reduse la mini
mum prin scurtarea timpului 
planificat pentru revizii și opriri 
accidentale. Timpul pentru efec
tuarea reviziilor la instalația 
DAI (distilare atmosferică) s-a 
redus cu 12 zile ; la instalația 
D A 3 cu 43 de zile; la insta
lația de cracare termică 6 cu 
15 zile: la DV 1 (distilare-vid) 
și cracare termică 7 cu peste 15 
zile etc.

Conducerea rafinăriei aprecia
ză că prezența organizației 

U.T.C. în această acțiune s-a 
făcut simțită din plin. Cum ? 
Organizația U.T.C. a discutat în 
toate secțiile cu tinerii pentru a 
cunoaște preferințele acestora 
față de problemele tehnice care-i 
interesează. Sugestiile tinerilor au 
fost apoi recomandate comisiilor 
de pregătire profesională pentru 
a fi introduse în tematici. Acest 
lucru a asigurat o frecvență 
bună a tinerilor la cursuri. Co
misia resortului producție și ca
lificare din comitetul U.T.C., 
prin analize făcute împreună cu 
conducerile secțiilor, prin parti
ciparea la examenele ' bilunare 
de verificare a cunoștințelor 
profesionale, a urmărit perma
nent felul cum aplică tinerii în 
practică cele învățate.

De la comisia economică a 
comitetului orășenesc de partid 
am aflat că Rafinăria Ploiești se 
situează în rîndul întreprinderi
lor care au obținut cele mai 
hune rezultate în reducerea pre
țului de cost. Economistul ION 
SIMIONESCU, șeful grupei preț 
de cost. ne-a schițat pe scurt 
direcțiile principale pe care s-a 
acționat și în această direcție : 
Pentru obținerea din fiecare tonă 
de țiței a unor produse superioare 
calitativ, s-a accentuat procesul 
de rafinare și prelucrare secun
dară. Același proces s-a repetat 
si în cazul gazolinet: s-a trecut 
la fracționarea acesteia în vede
rea asigurării unei recuperări 
maxime de propun și butan cu 
grad, de puritate mărit. Paralel 
cu măsurile tehnologice, pentru 
reducerea prețului de cost, a ac
ționat energic șl spiritul gospo
dăresc. O comisie formată din 
cei mai buni specialiști anali
zează lunar pierderile petroliere 
fi stabilește măsuri operative, 

pentru recuperarea lor. Numai 
prin reducerea pierderilor de pro
duse petroliere, rafinăria a rea
lizat economii la prețul de cost 
de circa 1 000 000 lei.

Ce-ar mai trebui adăugat la 
cele spuse pînă acum ? Subli
niem, în loc de concluzie, cu
vintele tovarășului director teh
nic : „Rezultatele obținute în 
acest an ne dau dreptul să pă
șim cu fruntea sus în 1966“.

Cerința nr. 1 — 
reflectarea 

nevoilor producției 
automatizată, mașinile și insta
lațiile de diferite tipuri pentru 
debitarea metalelor care consti
tuie o realitate în marile noastre 
întreprinderi.

La capitolul „îndoirea metale
lor“ apar, de asemenea, cîteva 
deficiențe asupra cărora mă voi 
opri. Și aici există unele greșeli 
și incorectitudini, sînt folosiți o 
serie de termeni improprii. Spre 
exemplu, sub titlul : „îndoirea 
mecanică a tablelor și benzilor“ 
se reprezintă o mașină de îndoit 
table cu valțuri. în primul rînd, 
denumirea nu este corectă și 
apoi este incompletă. Acestea 
sînt mașini de rulat table sau ca- 
landre (valțuri pentru rulat ta
blă), acționate manual. Deci, co
rect ar fi trebuit scris : mașină 
de rulat tablă acționată manual.

în afară de aceasta în fig. 
106 b. se prezintă o mașină pen
tru îndoit tablă conic, utilaj 
care nu este cel mai reprezenta
tiv. (El are o utilizare foarte li

mitată din care cauză e aproape 
necunoscut). Era interesant de 
prezentat în schimb un valț de 
rulat tablă acționat mecanic, tip 
care este foarte răspîndit în în
treprinderile constructoare de 
mașini. Se face apoi afirmația că 
mașinile de îndoit table, acțio
nate mecanic. îndoaie table pînă 
la 8 mm. Este o inexactitate 
deoarece în întreprinderile noas
tre există mașini care îndoaie ta
ble pînă la 20 și chiar 60 de mm.

Am ținut să fac aceste preci
zări întrucât, exactitatea terme
nilor întrebuințați într-un ma
nual ține de ținuta științifică a 
acestuia. Nivelul ridicat al ma
nualului reprezintă, după părerea 
mea, condiția esențială a pregă
tirii profesionale a viitorului 
muncitor. De aceea apreciez ca 
foarte utilă inițierea de către 
Ministerul Invățămîntului a con
cursului pentru elaborarea ma
nualelor. Pentru reușita acestei 
acțiuni cred însă că, înainte de 
încredințarea unui manual spre 
elaborare, să existe o programă 
școlară bine analizată de colec
tive competente, programă după 
care să se poată alcătui manuale 
bune.

Programă-manual: 

o sincronizare 
perfectă

Un manual reprezintă, după 
cum se știe, cuprinsul tuturor 
noțiunilor care formează conținu
tul unei programe școlare, pro
gramă care, la rîndul ei este al
cătuită conform țelurilor învăță- 

mîntrului și cerințelor mereu în 
creștere ale producției. Care este 
situația din acest punct de vede
re ? De la înființarea școlilor 
profesionale și pînă acum, pla
nurile de invățămint au suferit, 
cum era și firesc, de mai multe 
ori modificări. Acum elevii noștri 
se pregătesc pe două speciali
tăți : finisori produse textile din 
bumbac-mătase și finisori produ
se textile din lină. Apare astfel 
ca necesară nu numai revizuirea 
substanțială a vechiului manual 
dar și elaborarea a două ma
nuale de tehnologie conforme 
programelor școlare. In fiecare se 
vor reda, firește, noțiuni gene
rale asupra întregului proces teh
nologic din finisaj, dar se va 
dezvolta cu precădere acele pro
cedee tehnologice caracteristice 
specialității pentru care pregătim 
viitorii noștri muncitori.

Cred, de asemenea, Că va 
trebui să se țină seamă și de în
lăturarea unor lacune pe care 
le-a avut. încă de la editarea sa 
vechiul manual. Este vorba, în 
primul rînd, de faptul că o parte 
din noțiuni sînt expuse foarte 
sumar, pe un număr redus de 
pagini în raport cu numărul de 
ore planificat în programa șco
lară. Este cazul capitolului refe
ritor la vopsitorie, de pildă. Ar 
trebui, de asemenea, să se ata
șeze indicații privitoare la con
trolul substanțelor chimice cele 
mai folosite în sectorul de titra- 
re a clorului, analiza penetrolului 
etc.

Cei doi autori ai manualului 
au avut grijă să adauge la sfîr
șitul fiecărui capitol o serie de 
întrebări. După părerea mea ar 
fi însă indicat ca ele să se intro
ducă și la sfîrșitul subcapitole
lor și să se dea anumite teme pe 
care elevii să le rezolve după ore.

O ultimă observație se referă 
la utilizarea desenului în manual, 
ca element deosebit de impor
tant pentru înțelegerea deplină a 
textului. Dar în majoritatea cazu
rilor, tot ce este desen în manual 
mi folosește elevilor din pricina 
complexității în care sînt redate 
acestea.

Orc goale
în timpul iiDcr

o singură seară distractivă (în 
ianuarie), la „Automecanica“, 
O.C.L. Textila-lncălțăminte, — 
niciuna.

E drept că periodic, comitetul 
orășenesc U.T.C. organizează 
„Joi ale tineretului“ la care sînt 
invitați fruntași din diferite 
locuri de muncă. Organizate în
să numai „la nivelul orașului“, 
ele au și reușit să se transforme 
în reuniuni pentru un număr 
restrîns de tineri, nu rareori ace
iași.

E mai ușor să privești, 
dar...

Să facem împreună un calcul: 
85+6+9+16 + 6+5 = 127. Și: 
60 +5+4 + 6+4=79. Cele două 
„totaluri" reprezintă numărul ti
nerilor cuprinși în formațiile ar
tistice din două mari întreprin
deri sibiene, „Independența“ (cu 
2 500 de tineri) și „7 Noiem
brie“ (cu peste 400). Cuprinde
rea tinerilor în formații artistice 
constituie, încă, pentru multe 
organizații U.T.C. din Sibiu, un 
punct nevralgic. Chiar și acolo 
unde există o hună experiență, 
ea este limitată. Echipa de dan

suri de la „Automecanica" — 
laureată a celui de al Vll-lea 
concurs al artiștilor amatori — 
este cunoscută în întreaga regiu
ne. Telespectatorii au fost plă
cut surprinși de programul re
cent oferit de această echipă la 
televiziune. Formația de teatru 
și-a ciștigat de asemenea un bun 
renume. Dar aici unde sînt așa 
de mtdți tineri talentați nu exis
tă o brigadă artistică de agitație 
și nici orchestre de muzică ușoa
ră și populară. La „Independen
ța“ tinerii de la serviciul tehnic 
au format o brigadă artistică de 
agitație obținînd reușite eviden
te, dar ințiativa nu a fost gene
ralizată de comitetul U.T.C. Pu
țini tineri sînt cuprinși încă în 
formațiile artistice de la „Repu
blica", „7 Noiembrie“ etc., iar 
în cadrul O.C.L. Textila-lncălță
minte după o activitate rodnică, 
brigada artistică de agitație s-a 
autodizolvat. Cauze, argumen
te ? „E... greu", trebuie să faci 
mobilizări, repetiții... Evident, e 
mai ușor să-i inviți pe tineri la 
spectacole gata făcute decît să 
faci cu ei repetiții, dar...

Oricît ar părea de paradoxal, 
consultând planurile de muncă 
ale multor organizații U.T.C. în
tâlnești reproduse cu fidelitate ur
mătoarele :

— mobilizarea tinerilor la 
film — organizarea unei excursii, 
— popularizarea cărții în rîndul 
tinerilor — conferințe...

In alte planuri, cum sînt cele 
pe luna noiembrie ale organiza
țiilor U.T.C. nr. 8 și 9 de la 
Uzina „Automecanica“, nu se 
găsește înscrisă nici o acțiune 
cultural-educativă. Deficienta 
provine din faptul că tinerii nu 
sînt consultați. Planurile — la 
acest capitol —■ sînt elaborate 
de membrii comitetelor. Nu se 

organizează sondaj» în rîndul 
tinerilor, nu li se cunosc prefe
rințele, astfel ca acțiunile care 
urmează să se inițieze, să vină 
în întâmpinarea dorințelor, să 
corespundă exigențelor lor.

Poftiți la noi..., 
vă așteptăm cu ușile 

închise

Există în orașul Sibiu mai 
multe cluburi care, prin însuși 
specificul lor, trebuie să ofere 
tinerilor posibilitatea petrecerii 
utile, plăcute a timpului liber. 
Unele răspund — în parte — 
acestei cerințe. Este cazul clu
bului Uzinei „Independența“ 
unde tinerii joacă șah, biliard, 
își desfășoară activitatea în 
cercurile de artă plastică etc. 
Condiții aproximativ asemănă
toare oferă tinerilor și cluburile 
aparținînd „O.C.L. Alimentara“, 
„Poligrafie“, „Republica". Cu 
toate acestea la Sibiu se întâlneș
te o situație anormală. Chiar la 
cluburile amintite, în zilele de 
duminică — adică atunci cînd 
tinerii au o zi întreagă liberă — 
începînd de la orele 13 clubu
rile sînt bine zăvorite, adică la 
orele care, pentru activitatea 
culturală sînt cele mai potrivite. 
Luni este închis toată ziua, iar 
în restul zilelor, activitatea de 
club cunoaște ore limitate.

Iți pui întrebarea: unde să-și 
petreacă tinerii orele libere, mai 
ales acum, iarna ? La ce folo
sește televizorul ?

...Dacă există cluburi să des
chidem larg ușile, să intre ti
nerețea !



de peste
h o t a r» e

• LA 19 noiembrie, baritonul Dan Iordăchescu, 
artist emerit al Republicii Socialiste România, car» 
întreprinde un turneu în R.P. Ungară, a dat un 
concert de lieduri în sala Filarmonicii de Stat din 
Budapesta, iar la 21 noiembrie, pe scena Teatrului 
de Operă din Budapesta, a interpretat partitura lui 
Escamillo din opera „Carmen“ de Bizet .Ambele 
spectacole s-au bucurat de un frumos succes, publi
cul răsplătind cu puternice aplauze măiestria artis
tului român.

La 25 noiembrie, baritonul român va cînta în- 
tr-un ultim spectacol la Budapesta în opera '„Bal 
Mascat" de Verdi, după care va pleca spre Atena.

Dificultăți 
universitare

• Cit costă „școala Polaris"
• Taxe împovărătoare șî uni

versități fără studenți
Din două țări de pe 

continente diferite — An- 
gHa și Coreea de sud — 
agențiile de presă ne-au 
adus Informații care o- 
glindesc aspecte ale difi
cultăților învățămintului 
superior.

Despre influența nefastă a cursei înarmărilor 
asupra dezvoltării învățământului ne vorbește su
gestiv o știre din Anglia. Aflăm astfel că, potri
vit dezvăluirilor deputatului laburist Emrys Hu- 
ghes, cheltuielile perrtru școala din Faslane 
(Dumberton) care va forma echipajele viitoarelor 
vase britanice înzestrate cu rachete Polaris se vor 
cheltui peste 9 milioane lire sterline, adică mai 
mult decît pentru o universitate dintre cele mai 
mari și mai moderne. în lumina unor asemenea 
fapte înțelegem mai bine insistența mereu mai 
mare cu care organizații studențești din Marea 
Britanie cer să se acorde alocații mai substan
țiale învățămintului superior, subțiindu-se cele 
destinate înarmărilor.

Știri sosite din Coreea de sud vorbesc despre 
creșterea sensibilă a taxelor universitare în acest 
an școlar. Taxa de înscriere a crescut cu 50 la 
sută în comparație cu anul precedent. Taxele 
pentru așa numitul „fond de rezervă“ au crescut, 
de asemenea, cu peste 70 la sută. Drept urmare, 
circa o treime din studenți au fost nevoiți să-și 
întrerupă studiile, iar numărul celor înscriși în 
anul I este cu aproape 60 la sută mai mic decît 
în 1964. Potrivit unor relatări ale postului de ra
dio Seul principalele două universități din țară, 
Yunsae și Koryu funcționează în acest an cu nu
mai 40 la sută din numărul de locuri completate, 
iar universitatea Pusan funcționează cu numai 
800 de studenți înscriși față de capacitatea ei 
normală de 2 200 locuri. Federația Generală a 
Studenților Universitari din Coreea de sud des
fășoară o vastă acțiune pentru a determina gu
vernul Pak Cijan Hi să anuleze sporirea taxelor, 
în mari mitinguri studențești la Seul (7 000 de 
participanți) și Pusan (5 000 de participanți) s-a 
cerut mărirea alocațiilor destinate învățămîntu- 
lui superior și lichidarea taxelor împovărătoare, 
excesive, care fac practic inaccesibilă universita
tea pentru fiii oamenilor cu venituri modeste.

P. N.

BELGIA: Aspect de la ștandul românesc deschis la magazinul Bon Marché 

din Bruxelles cu tema : „Viața rurală românească"

Cluj și Dijon 

orașe înfrățite
PARIS 23. Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu trans
mite : Cu prilejul vizitei unei 
delegații condusă de Gheorghe 
Lepădeanu, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului 

| popular al orașului Cluj la Dijon 
) a avut loc ceremonia semnării 

actului de înfrățire dintre ora- 
! șele Cluj și Dijon. Cu acest pri

lej au rostit scurte cuvîntări 
Gheorghe Lepădeanu și canoni
cul Kir, primarul orașului Dijon, 
care au subliniat legăturile tradi
ționale de prietenie dintre po
poarele francez și român. Vorbi
torii și-au exprimat, de aseme
nea, dorința dezvoltării continue 
a acestor relații.

„Războiul 
portocalelor

Demonstrația tinerilor

din Leopoldville
olițiștii au intrat în alarmă. La col
țuri de stradă pîndeau agenți în 
civil. Telefoanele zbîrnîiau la Si
guranță. Motivul ? Pe străzile Leo- 
poldville-ului se formaseră coloane 
masive de tineri. înaintau curajoși, 
demni, purtînd pancarte. în capitala 
congoleză, asupra căreia de ani s-a 
coborît noaptea crîncenă a terorii,

asemenea imagini nu sînt prea obișnuite. Cores
pondenții de presă au semnalat evenimentul. A- 
genția REUTER transmite : „Cîteva sute de ti
neri congolezi au demonstrat la Leopoldville îm
potriva fostului prim ministru Moise Chombe fia 
sprijinitorilor săi imperialiști“.

Tinerii aceștia avansau către centrul orașului. 
Ținta lor era clădirea parlamentului. Lozincile se 
înmulțeau. Condamnau pe Chombe și afirmau 
clar convingerea lor că înlăturarea ex-premierului 
nu înseamnă abandonarea unei politici antipopu
lare. Dar lozincile protestatare nu-1 vizau doar pe 
fostul premier ci și pe protectorii săi străini și 
îndeosebi Belgia ale cărei legături cu Chombe au 
ieșit clar la iveală, încă o dată, cu ocazia complo
tului recent descoperit. în atmosfera încordată 
din Leopoldville, manifestația tineretului a do- 
bîndit o deosebită semnificație fiind un indiciu 
al stării de spirit a opiniei publice.

în apropierea parlamentului au intrat în scenă 
unități de jandarmi exersate în operațiuni de îm- 
prăștiere a demonstranților. Brutalitatea jandar
milor lui Mobutu fiind notorie, ne putem lesne 
imagina ce s-a întâmplat în piața aceea din Leo
poldville. Epilog : unul din liderii tineretului con- 
golez, Jean Marie Nzio, a fost nevoit să ia dru
mul unei temnițe. Riposta sutelor de tineri 
manifestanți nu s-a făcut mult așteptată. Un 
purtător de cuvînt al „Confederației tinerilor con
golezi“ a avertizat autoritățile că dacă în zilele 

următoare arestatul nu va fi pus în libertate, ti
neretul se va vedea silit să iasă din nou în stradă.

M. R.

Lucrările sesiunii 0. N. U.
NEW YORK 23 — Trimisul special 

Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : 
Lucrările sesiunii O.N.U. s-au desfășu
rat marți numai în comitete. în aștep
tarea definitivării documentelor care 
urmează să-i fie supuse spre aprobare, 
Adunarea Generală și-a întrerupt dezba
terile pentru cîteva zile.

Au reținut atenția în această zi lu
crările din Comitetul politic unde a fost 
adoptat proiectul de rezoluție privind 
convocarea unei conferințe mondiale 
pentru dezarmare. în acest document, 
care a fost elaborat de 43 de coautori, 
se subliniază necesitatea depunerii de 
noi eforturi pentru realizarea unui 
acord privind dezarmarea generală și 
totală și se exprimă convingerea că o

conferință mondială pentru dezarmare 
va contribui la realizarea acestui dezi
derat. Reafirmînd rezoluția adoptată de 
Comitetul pentru dezarmare și propu
nerea Conferinței de la Cairo a state
lor neangajate, privind convocarea unei 
conferințe mondiale pentru dezarmare 
la care să fie invitate toate țările lumii, 
documentul recomandă organizarea de 
consultări cu toate țările în scopul cre
ării unui comitet pregătitor, larg repre
zentativ, care să întreprindă acțiunile 
necesare în scopul convocării unei ase
menea conferințe nu mai tîrziu de anul 
1967. Rezoluția a fost adoptată cu 91 
de voturi pentru, nici unul împotrivă și 
o abținere (Franța).

Puternice atacuri 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON 23 (Agerpres). — 
Forțele Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 

; au inițiat in ultimele 24 de ore 
atacuri deosebit de puternice 
în mai multe zone din apropie
rea bazei americane de Ia 
Chu Lai. Trupele patrioților 
sud-vietnamezi au atacat con
comitent, incepind de luni di
mineață, mai multe posturi gu
vernamentale. Comunicațiile 
prin radio cu trupele guverna
mentale au tost întrerupte. Mai 
multe formațiuni de avioane 
ale regimului de la Saigon, tri
mise în zona operațiunilor mi
litare, au observat că trupele 
partizanilor au ocupat cea mai 
mare parte din pozițiile atacate. 
Marți dimineața, forțele F.N.F.. 
au reluat cu mai multă vigoare 
atacurile, încercuind complet o 
garnizoană guvernamentală din 
principala localitate a distric
tului Tuy An. Garnizoana gu
vernamentală atacată a suferit

Partenerii Franței din 
Piața comună nu s-au 
simtit deloc obligați să-i 
cumpere acesteia pro
dusele agricole, care ti
veau, bineînțeles, tarile 
vamale preferențiale. 
Dimpotrivă, s-au adre
sat unor furnizori din 
afara C.E.E. (S.U.A., Ca
nada și altor țări) care 
ofereau produsele lor a- 
gricole la preturi mai 
mici (uneori de dum
ping), și cărora li se pu
teau aplica taxe vamale 
obișnuite, mult mai ri
dicate decît cele din in
teriorul Comunității. Se 
știe că această practică 
a dat naștere la criza 
„Europei verzi“, criză 
care, la rîndul ei. a 
imobilizat întregul or
ganism vest-european.

în linii mari, dar la 
proporții mult mai re
duse. același proces se 
desfășoară astăzi în 
problema citricelor. De 
astă dată, eroul princi
pal este Italia, care li
vrează, alături de Spa
nia, Izrael și țările Ma- 
grebului, aproape în
tregul necesar de citri
ce al Pieței comune. Ita
lia, în calitate de mem
bră a Comunității, bene
ficiază de tarife mai re
duse decît celelalte tari 
furnizoare. Cu toate a- 
cestea, portocalele ita
liene iac iată din ce 
în ce mai greu concu
rentei celor provenite 
din afara Pieței comune. 
Numai portocalele spa
niole acoperă în pre
zent peste 50 la sută 
din consumul comunitar. 
De aici, opoziția Italiei 
fată de citricele din ță
rile concurente, opoziție 
care a dat naștere la 
ceea ce s-a numit „mi
cul război al portocale
lor“.

In esență, producăto
rii italieni cer sporirea 
prețului de bază al por
tocalelor lot și, în com
pensație, fixarea unor 
taxe suplimentare la 
importul de portocale

din țările din afara Pie
ței comune. Această mă
sură, susține Roma, ar 
avea drept urmare pro
tejarea producției ita
liene la citrice.

Cererea italiană a gă
sit ecou favorabil în ca
drul Comisiei Hallstein, 
care s-a declarat în fa
voarea majorării pretu
rilor la citricele italiene 
prin acordarea de sub
venții directe producă
torilor. In acest scop, 
comisia a elaborat unele 
propuneri concrete pe 
care le-a înaintat comi
tetului special agricol al 
„celor șase“. întrunit la 
Bruxelles, acest comitet 
urmează să discute, 
printre altele, și propu
nerile Hallstein referi
toare la portocalele ita
liene.

Membrii comitetului a- 
grar, exprimînd pozițiile 
guvernelor lor, sînt — 
cu excepfia, bineînțeles, 
a reprezentantului ita
lian — împotriva propu
nerilor Hallstein. Dar ca 
să respingă aceste pro
puneri, e necesară una
nimitatea nu a Comite
tului agrar, unde parti
cipă experfi din toate 
cele 6 țări C.E.E., ci a 
Consiliului ministerial, 
unde Franța nu partici
pă. Or, în cazul cînd 
Consiliul ministerial nu 
ia o hotărîre pînă la 
10 decembrie, propune
rile comisiei C.E.E. ră
nii n valabile.

Partenerii Italiei din 
Piața comună se află, 
evident, în dilemă. Li
chidarea conflictului în 
favoarea Italiei ar întă
ri poziția Franței în 
lupta acesteia pentru 
realizarea Pielei comune 
agricole și, deci, pentru 
rezolvarea problemelor 
agriculturii franceze. O 
respingere a cererii ita
liene însă, ar agrava și 
mai mult criza în care 
se află C.E.E. de aproa
pe o jumătate de an.

ION D. GOIA

• CU PRILEJUL deschiderii expoziției industriale 
franceze de la Pekin, Lucien Paye, ambasadorul 
Franței în R.P. Chineză, și René Sanson, președin
tele Comitetului permanent pentru relațiile comerci
ale și economice cu străinătatea, au oferit un dineu. 
René Sanson și Cian Hua-dun, vicepreședinte al 
Consiliului chinez pentru promovarea comerțului 
internațional, au rostit cuvîntări în care au ; subli
niat că această primă expoziție franceză la Pekin 
contribuie la îmbunătățirea relațiilor chino-france- 
ze și la promovarea continuă a contactelor comer
ciale dintre cele două țări.

• ÎN URMA interogatoriului la care sînt supuse 
persoanele implicate în încercarea de lovitură de 
stat de dreapta care a fost lichidată luni în'locali
tatea Temboril din Republica Dominicană.. s-a . stabi
lit că scopul loviturii de stat era de a înlătura de 
la putere pe Hector Garcia Godoy. și de a-1 readuce 
pe generalul Wessin, care se află actualmente în 
exil. Intr-un comunicat oficial dat publicității la 
Santo Domingo se arată că în prezent „domnește 
ordinea în țară".

• AGENȚIA TASS anunță că la 23 noiembrie, în 
Uniunea Sovietică a fost lansat și s-a plasat pe or
bită satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-96".

Aparatura instalată pe satelit funcționează ’ . nor
mal. Centrul de coordonare și calcul prelucrează 
informațiile transmise.

Tsirimokos despre problema 
cipriotă

«I MINISTRUL afacerilor externe al Greciei, ■•Ilias 
Tsirimokos, care ; se află în prezent la New York, a 
declarat că poziția Greciei în problema cipriotă ur
mărește ,,independenta Ciprului fără restricții". 
Guvernul grec este în favoarea „enosis-ului* (uni
rea cu Grecia), dar ,,acesta nu este un scop ime
diat", a menționat ministrul grec. Totodată, ,el a de
clarat că guvernul grec va sprijini ,,medierea prin 
intermediul Organizației Națiunilor Unite".

• MINISTERUL Afacerilor Externe al R.P. Chi
neze a dat publicității o declarație în care protes
tează energic în legătură cu noile acțiuni provoca
toare întreprinse de S.U.A. în Laos, împotriva R.P. 
Chineze. La 20 noiembrie, se arată în declarație, un 
grup de avioane americane au bombardat clădirile 
misiunii economice și culturale chineze și sediul 
agenției China Nouă din Khang Khay, provocînd 
pagube serioase. Declarația subliniază că acest atac 
„reprezintă o nouă acțiune a imperialismului ameri
can de extindere a războiului din Indochina și o 
provocare fățișă la adresa poporului chinez".

Pescari norocoși...
• PESCARII irlandezi dintr-un mic port situat în 

provincia Kerry au fost martorii unei întîmplări 
neobișnuite. In timpul fluxului, 50 de balene au 
fost aruncate pe plaja coastei atlantice. Marea, re- 
trăgîndu-se, balenele nu s-au mai putut înapoia în 
larg. Pescarii irlandezi martori ai acestei situații ne
prevăzute au fost singurii beneficiari.

• LA 23 noiembrie a avut loc la Moscova o .con
vorbire între Andrei Gromiko, ministrul de extern» 
al U.R.S.S., și Zuliikar Aii Bhutto, ministrul afa
cerilor externe al Pakistanului, care se află într-o 
vizită în Uniunea Sovietică.

Criza rhodesiana

Incidente ia Bulawayo
După ce în tot cursul zilei de luni, orașul Bula

wayo a fost scena unor greve și demonstrații de 
protest împotriva actului declarării unilaterale a 
independenței de către guvernul rasist al lui Smith, 
seara tîrziu, două mii de africani din suburbia 
Mpopoma din Bulawayo au organizat o nouă de
monstrație, în ciuda eforturilor poliției de a o îm
piedica.

Au fost folosiți cîini polițiști pen
tru a-i risipi pe demonstranți. Gre
ve și manifestații au avut loc luni 
și în orașul Gwelo, un alt centru 
industrial al țării.

Un comunicat oficial dat publici
tății în capitala, sud-rhodesiano, 
luni seara, recunoaște creșterea opozi
ției organizate, în țară, împotriva „de
clarării independenței“. Comunicatul 
precizează că în numeroase între
prinderi industriale din întreaga 
țară au avut loc greve de protest 
in cursul zilei de luni.

★
In legătură cu sancțiunile econo

mice impuse de Marea Britanie și 
alte țări Rhodesiei de sud, Zambia 
— care datorită vecinătății sale 
imediate cu Rhodesia ar putea re
simți aceste lipsuri — a, ordonat 
ieri companiilor petroliere din țară 
reducerea cu 15 la sută a livrărilor 
de benzină către stațiile de distri
buire.

Totodată, însă, de la Dar Es Sa
laam se anunță că în prezent se lu
crează la elaborarea unor planuri 
privind punerea în funcțiune a u-

nei linii de legătură directă între 
Tanzania și Zambia, pentru a asi
gura aprovizionarea acestei țări cu 
petrol și alte produse, care pînă în 
prezent ajungeau în Zambia prin 
Rhodesia. In același timp, pe aceas
tă nouă cale de acces se va asigura 
Zambiei desfășurarea în bune con
diții a exporturilor sale de minereu 
de cupru, articolul principal în co
merțul exterior zambian. In speță, 
afară de o linie aeriană directă 
Zambia — Tanzania, se preconi
zează organizarea unor transporturi 
de mărfuri pe calea ferată, combi
nate cu transportul, pe o porțiune 
din drum, pe lacul Tanganica și 
crearea unei căi rutiere între Dar 
Es Salaam și localitatea Tunduma 
din nordul Zambiei.

Comitetul „celor cinci" al O.U.A. 
reunit la Dar Es Salaam a propus 
ca la 3 decembrie, la Addis Abeba, 
să aibă loc o reuniune a Consiliului 
extraordinar al Organizației pentru 
a adopta măsuri efective în legătu
ră cu actuala criză intervenită în 
Rhodesia de sud.

R. P. D. COREEANĂ. — Fabrica de fibre sintetice1 Simuju- din nord-estub. țării

Dezvoltarea 
schimburilor 

economice
ungaro-vest germane

BUDAPESTA 23 (Agerpres). 
— în urma tratativelor econo
mice desfășurate la Bonn, a- 
nunță agenția M.T.I., intre R.F. 
Germană și R.P. Ungară, a fost 
semnat protocolul cu privire la 
lărgirea volumului schimbului 
de mărfuri dintre cele două 
țări (cu 20 la sută în compara
ție cu anul 1963). Valoarea 
schimbului de mărfuri dintre 
cele două țări atinge în pre
zent 600 milioane mărci pe an.

în cursul tratativelor a avut 
loc un schimb de păreri în 
problemele colaborării tehnice 
și economice, precum și în 
problemele transportului.

Agenția M.T.I. anunță că la 
22 noiembrie a făcut o vizită la 
Budapesta Bertold Beitz, direc
tor general al concernului vest- 
german „Krupp".

pierderi calificate drept grele, 
in urma unei intense pregătiri 
de artilerie și atacurilor efec
tuate de trupele patriotice.

In același timp, in delta flu
viului Mekong, unități ale 
Frontului Național de Eliberare 
„au desfășurat atacuri fulgeră
toare împotriva posturilor izo
late", tactică ce s-a dovedit e- 
ficientă. Două posturi guverna
mentale au fost ocupate de pa
trioti. Un al treilea post întărit 
al armatei de la Saigon, atacat 
de trupele patrioților, a fost 
decimat.

Apelul unui grup 

de intelectuali 

americani
Un grup de intelectuali ame

ricani au publicat în ziarul 
„New York Times" un „apel la 
mobilizarea conștiinței ameri
cane" împotriva războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam. Apelul 
trece în revistă evenimentele 
tragice din Vietnam și cheamă 
la o participare masivă la 
„marșul asupra Washingtonu
lui" prevăzut pentru simbătă, 
27 noiembrie a.c. Printre sem
natarii apelului se numără scrii
torii Artliur Miller și Saul Bel- 
low, actorii Tomv Randall și i 
Rubie Dee, sculptorul Alexan- 
der Calder, profesori universi
tari și lideri ai mișcării integra- 
ționiste.

Conferința O.S.A.

Nou val de frig în Europa
UN NOU val de frig și ninsori abundente s-au 

abătut duminică și luni asupra Europei occidentale 
și centrale. De 40 de ani timpul nu a mai fost atît 
de rece în luna noiembrie, apreciază agenția France 
Presse. Fulgi mari de zăpadă cad fără încetare 
de luni după-amiază asupra Londrei, în timp ce 
mercurul termometrelor a coborît cu șapte linii în 
decurs de 24 de ore. în Suedia, viscolele din ulti
mele zile au blocat căile de comunicație cu troiene 
uriașe de zăpadă care ating în unele locuri șase 
metri înălțime. Circulația este aproape complet pa
ralizată.

• LA Washington s-a confirmat oficial că minis
trul apărării al S.U.A., McNamara, va sosi la 26 
noiembrie la Londra pentru a avea o serie de în
trevederi oficioase cu reprezentanții guvernului bri
tanic asupra mijloacelor pe care guvernele Angliei 
și S.U.A. vor trebui să le folosească pentru întări- 
iea cooperării în cadrul N.A.T.O. și în deosebi în 
domeniul politicii nucleare. în timpul vizitei în ca
pitala Marii Britanii, McNamara va fi însoțit de 
subsecretarul de stat, George Ball. Ei vor avea în
trevederi cu ministrul de externe britanic, Michael 
Stewart, și cu ministrul apărării al Angliei.

R. D. VIETNAM: Avion american dobor it deasupra provin

ciei Haiduong

Două tendințe
Ședința de luni a 

Conferinței O.S.A. de 
la Rio de Janeiro este 
comentată pe larg, 
deoarece a prilejuit 
afirmarea principale
lor puncte de vedere 
ale participanților.

Un larg ecou a tre
zit intervenția repre
zentantului Republi
cii Chile, care, după 
cum apreciază agen
ția France Presse, a 
„făcut o analiză ori
ginală“ care a reținut 
atenția delegaților. 
Potrivit părerii sale, 
„prăpastia adîncă ce 
separă mizerabilele 
condiții materiale ale 
maselor latino-ameri- 
cane de valoroasa lor 
moștenire culturală 
constituie cauza miș
cărilor numite sub
versive ale emisferei, 
a „unei revolte a să
racilor care cer o dem

nitate despre care ei 
au o conștiință foarte 
clară“. Ministrul afa
cerilor externe al Me
xicului, Carrillo Flo- 
res, a reamintit și el 
un proiect mexican 
care prevede întări
rea mijloacelor de 
„respectare a dreptu
rilor omului și exer
citării democrației“ și 
sprijinirea progresu
lui economic și dez
voltării culturale.

Cea de-a doua ten
dință — manifestată, 
de asemenea, fără e- 
chivoc — a fost scoa
să la iveală de inter
venția secretarului 
Departamentului de 
Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, care nu a lăsat 
nici un dubiu asupra 
hotărîrii Statelor Uni
te de a obține de la 
partenerii săi din 
O.S.A. un acord cu 
privire la constituirea

unei „rezerve milita
re“ care să fie pusă 
la dispoziția Organi
zației Statelor Ameri
cane. Cerind crearea 
pe „bază voluntară“ 
a unor forțe naționa
le ce ar putea fi „an
gajate rapid și efica
ce“ în operațiuni co
lective, Dean Rusk a 
ignorat opoziția ma
nifestată de majorita
tea reprezentanților 
țărilor membre de-a 
lungul dezbaterilor.

Tot în cadrul șe
dinței de luni, repre
zentantul dominican 
a făcut cunoscut a- 
pelul președintelui 
guvernului provizoriu 
al Republicii Domi
nicane, Hector Garda 
Godoy, care cere să 
i se acorde sprijin în 
vederea alegerilor ge
nerale, fixate pentru 
luna mai, anul viitor.
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Agendă încărcată la Strassbourg
Ieri au început la Strass- 

bourg lucrările sesiunii de iar
nă a Parlamentului european 
(organism consultativ al celor 
„șase țări“ membre ale Pieței 
comune). Sesiunea urmează să 
ia în discuție declarația de la 
26 octombrie a Consiliului mi
nisterial al „celor cinci“ parte
neri ai Franței din Piața co
mună, care, în contradicție cu 
poziția Parisului, și-au expri
mat hotărîrea de a menține 
instituțiile și prerogativele 
create prin Tratatul de la 
Roma din 1958 de constituire a 
organismului economic vest- 
european.

Va fi de asemenea, dezbă
tută și problema finanțării po
liticii agricole comune în le
gătură cu care miniștrii de ex
terne ai „celor cinci“ au anun
țat, după ultimul Consiliu mi
nisterial, realizarea unui „con
siderabil progres“, menit a re
aduce Franța la masa tratati
velor. (După cum se știe, deza
cordul „celor șase“ în această 
problemă, a provocat la 30 iu-

nie cunoscuta criză a Pieței 
comune, care a paralizat acti
vitatea acestui organism și a 
determinat Franța să boico
teze sesiunile principalelor 
executive ale C.E.E.).' Se aș
teaptă, de asemenea, ca Par
lamentul să discute declarația 
„celor cinci“ care cer Franței 
să pună capăt politicii „scau
nului gol“ și să-și reia locul la 
masa tratativelor.

Un alt punct important de 
pe agenda sesiunii se referă 
la problema nivelului de viață 
în țările Pieței comune, pre
cum și la situația șomajului. 
Se relatează că provoacă îngri
jorare în acest sens situația 
din sudul Italiei, unde șoma
jul este foarte ridicat. în pro
blema salariilor urmează să 
fie discutată diferența care1 se. 
înregistrează în prezent nu 
numai intre țările membre ci 
și între anumite regiuni sau 
sectoare industriale. Egalita
tea salariilor pentru bărbați și 
femei nu a fost realizată.


