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în Clujul universitar

Cum se fac manevrele in bune condiții
carii cisternei de amoniac lichid ■— iată tema discuției mai
strului Cheregi Ilie cu tinerii operatori chimișli de la secția 
azotat de amoniu a Combinatului de îngrășăminte azotoase — 

Tg. Mureș

In Cluj a început construcția 
unei noi clădiri în care își vor 
desfășura activitatea cercetătorii 
filialei Institutului de chimie al 
Academiei.

In același scop, al lărgirii ba
zei materiale a cunoscutului cen
tru universitar, se înscriu și clă
dirile aflate acum în construc-

ție destinate institutelor politeh- 
tic și agronomic și facultății de 
stomatologie din localitate. Aces
tea. vor dispune de săli, de 
cursuri, laboratoare și biblioteci 
dotate pe măsura cerințelor ac
tuale de studiu și cercetarea în 
tnvățămîntul superior.

(Agerpres)

Aite întreprinderi
cu planul anual

ÎNDEPLINIT
• Colectivele ra

finăriilor de petrol 
țară au îndepli- 
cu 29 de zile 

devreme sarci- 
ce le reveneau 
planul

Producția 
a sporit în 
perioadă cu 
73 la sută, 
ductivitatea 
cu 57 la sulă.

Pe baza cercetă
rilor . efectuate, la 
care și-au adus con
tribuția și petroliștii 
din rafinării, au 
fost realizate multe 
produse noi, printre 
care materii prime 
pentru petrochimie, 
fabricate pentru pri
ma dată in țară. La 
multe sortimente au

șesenal. 
globală 
această 
aproape 
iar pro

mu nei i

crescut indicii cali
tativi. Cifra octanică 
medie la benzine a 
sporit cu peste 10 
la sută, in prezent, 
realizindu-se benzi
ne cu cifră octanică 
de 80 și peste 90. 
Uleiurile industriale 
produse au 
durată de 
de două 
mare decît
li/.ate anterior șese- 
naiului. Prin valori
ficarea superioară a 
fiecărei tone de ți
ței supusă prelucră
rii. prevederile șe
se naiului la acest
indicator au fost de
pășite cu 6 Ta sulă.

acum o 
folosire 
ori mai 

cele rea-

• Din datele cen
tralizate la Direcția

regională de statis
tică Bacău reiese că 
două dintre ramuri
le industriale ale 
regiunii au îndepli
nit și depășit pînă 
la începutul acestei 
luni sarcinile de 
plan pe. întregul șe- 
senal là toți indicii: 
Industria exploatării 
și prelucrării lemnu
lui și întreprinderi
le din ramura hirti- 
ei și celùlozei. Nu
mai valoarea pro
ducției realizată pes
te plan de către 
exploatările foresti
ere și unitățile de 
prelucrare a lemnu
lui în anii șese naiu
lui se ridică la peste 
125 milioane

toate
Biblioteca
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Un calificativ
imprimat in beton
Urmările „acalmzei" 
de la IPRAN
Cînd lipsește 
asistenta tehnică
Ce se mtîmplă 
după orele de lucru?

Exprimîndu-și admirația pentru noua 
podoabă industrială a orașului său, co
respondentul nostru voluntar Ion Oni- 
cel, ne scria :

„La poarta dinspre sud a Piteștiului 
se ridică. în plină cîmpie, clădiri cu 
mai multe nivele ; sute de țevi — mo
delate în serpentine complicate — și 
zeci de coloane urcă spre cer într-o 
anume ordine ; dantelăria metalică, cu
burile uriașe din beton ale clădirilor 
sugerează încă de pe acum conturul 
viitoarei uzine chimice, al cărui produs 
final — negrul de fum, rezultat din ar
derea incompletă a unor reziduuri pe
troliere — va avea o duritate mult mai 
mare decît a sortimentelor fabricate în 
prezent în țară“.

I-am găsit pe constructorii Uzinei 
chimice lucrînd la închiderea ultimelor 
clădiri, pentru a asigura front de lu
cru în iarnă montorilor, instalatorilor, 
tîmplarilor și zugravilor. Se toarnă pe-

reții din beton ai halei de granulare ; 
hala atelierului mecanic este aproape 
închisă și pot fi aduse utilajele ; de 
la Reșița a sosit podul rulant pentru 
centrala electrică ceea ce înseamnă că 
în curînd va începe și montajul tur
binei.

Inginerul Ion Tătaru, șeful serviciu
lui de investiții al Uzinei chimice, ne-a 
făcut cunoscut că beneficiarul apre
ciază eforturile constructorilor, care au 
înaintat în ritm accelerat: la începutul 
anului nu erau amenajate decît drumu
rile de acces, iar acum toate clădirile 
sînt „în picioare“.

Inginerul Tătaru ne-a vorbit îndeo
sebi despre calitatea lucrărilor execu
tate de constructori.

— Nu prea am întîlnit — ne mărtu
risea el — betoane turnate cu 
tenție ca cele de aici. Noi le 
„frumoase“ : sînt atît de bine 
incit în unele locuri — unde a
losit lemnul — fibra cofrajului a ră
mas imprimată în beton. Niciodată a- 
nalizele probelor nu s-au situat sub 
mărcile prescrise de proiectanți.

Cel mai mare volum de lucrări îl au 
de executat montorii cunoscutei între
prinderi de montaj e-București — 
„I.M.B.“. Cu toate că majoritatea insta
lațiilor se află în aer liber, ei au ter
minat montajul și acum sînt gata pen
tru lucrările din interior.

— Montorii sînt, și Ia propriu și la 
figurat, Ia înălțime — ne-a spus ingi- 
nerul-șef al Uzinei chimice, tov. Badea 
Geantă. Ritmul lor de lucru este „ba
rometrul“ întregii activități de pe șan
tier. Cînd încetinește, sintem siguri că

atita a- 
spuncm 
vibrate 
fost fo-

ceva este in neregulă, ori la construc
tor, ori la celelalte subantreprize ori 
chiar la noi, Ia beneficiar.

— Am dori să ne explicați mai pe 
larg această apreciere.

— Explicația este simplă: „I.M.B.“-ul, 
în ansamblu, este o firmă serioasă. 
Conducerea a ținut seama de ineditul 
acestei construcții și a deplasat la Pi
tești o parte dintre cei mai valoroși 
muncitori maiștri și ingineri ai săi. A- 
proape toți sînt tineri, în jur de 25—26 
de ani, dar colectivele sînt cimentate 
bine, au lucrat împreună pe mai multe 
șantiere. Sînt cunoscute pe tot șantie
rul brigăzile conduse de tinerii Emil 
Gancearov, Ion Călin, Dumitru Găită- 
naru. Au lucrat împreună pe multe 
șantiere, au căpătat experiență.

Subscriem concluziei trasă de ingi- 
nerul-șef. Aici este însă vorba nu 
numai de o experiență îndelungată ci 
și de faptul că tinerii aceștia, care și-au 
înscris numele pe zeci de retorte 
ale chimiei, au trăit împreună mo
mentele de înaltă satisfacție ale da
toriei împlinite, care i-a stimulat, i-a 
încurajat, i-a legat sufletește. Șeful 
șantierului de montaj, inginerul Romu- 
lus Alexandru nu s-a despărțit nicioda
tă de cea mai mare parte dintre „bă
ieții lui“, i-a felicitat și i-a premiat 
cînd au făcut un lucru bun, i-a certat 
părintește și i-a îndrumat cu compe
tență cînd au greșit. Iar inginerii mai

Uzina „Electromagnetica 
Capitală. In acest ansecția de 
contori electrici din-cadrul uzi
nei, a iost reutilată și moder
nizată, trecîudu-se întreaga fa
bricație în benzi rulante. In 
fotografie: Aspect de la ban

da nr. 2

Poate că unui tînăr, 
. cuv intui „orar" îi pro- 

voacă o anumită crispa- 
.L-a folosit cit era in 

școală, dar acum, cînd. e 
pe picioarele lui, acest 
cuvînt îi aduce parcă a- 
mînte de îngrădirile ine
vitabile ale copilăriei. 
Așa să fie oare ?

Da, din păcate, mai e- 
xistă și tineri care stam
bă din nas cînd maistrul 
îi întreabă de ce-au în- 
tirziat cu două minute la 
intrarea in schimb ; dar 
tot ei sînt grozav de fu
rioși cînd așteaptă prea 
mult intr-o stație de 
tramvai. Iar dacă vatma
nul mai- e și de-o virstă 
apropiată cu a lor, îl și 
apostrofează:

I

I

(Continuare in pag. a III-a)
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Primirea de către tovarășul
ÎNSEMNĂRI

R. S. Cehoslovace

Măsuri pentru combaterea

eroziunii solului

MIHAI STOIAN

al 
de

(Continuare 
in pag. a lll-a)cei 

Jabora- 
utilate, 
mii de 

clasă
i cu 
săli de

și elegante, 
se apropie 
Elevul Vi- 

din clasa a 
răspuns la

cîteva 
parti- 
doilea 
o re-

claselor 
Magdale- 
a fost și

Joi,
tovarășul Nicolae 'Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar

2 decembrie 1965,

ocupă în 
sărbătoa- 

Pentru re- 
formațiile artistice din
au pregătit un 
de

și partidului,

Ing. ARTUR IOAN

Ce discutați în adunările
generale ale U.T.C.?

Liceului nr. 2 din Ploiești. Și

Se vor organiza
(Agerpres)MI-

ANCHETAdepu-

NOASTRA

obținut rezultate

MARIETA 
VIDRAȘCU

mai 
șco-

pro- 
cîntece închinate 

jocuri

(Continuare 
in pagina a Il-a) \ edere exterioară ci Fabricii de mobilă din Focșani.

istorice și
l

w: «skin
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așteptarea

vacanței
Vacanța de iarnă n-a sosit 

încă dar noi, membrii comi
tetului U.T.C., am și întocmit 
„agenda“ ei. In primul rînd 
ne-am consultat cu uteciștii, 
solicitînd păreri și propuneri 
pentru a pregăti un program 
interesant care să ofere — în 
zilele de vacanță — activități 
plăcute și instructive pentru 
toți elevii noștri.

Să încep cu clubul care se 
va deschide în timpul vacan
ței în liceul nostru. De trei 
ori pe săptămână (miercuri, 
vineri și duminică) vor avea 
loc aici competiții de șah și 
tenis de masă, audiții radio, 
vizionarea programelor trans
mise de televiziune etc. Ne-am 
gîndit și la alte activități: o 
întîlnire cu un activist de 
partid, care să le vorbească 
elevilor despre modul în care 
se traduc în viață istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
IX-lea al P.C.R. și cu un tânăr 
inginer de la fabrica de zahăr 
din Luduș.
concursuri și șezători literare 
și — firește dacă vom avea 
zăpadă abundentă — cîteva 
concursuri de schi și săniuțe.

Tot pentru zilele de vacanță 
am programat o excursie la 
Cluj. Pînă în prezent, 40 de 
elevi și-au exprimat dorința 
de a participa la această ex
cursie, dar sperăm că numă
rul lor va fi mult mai mare. 
La Cluj ne-am propus să vi
zităm noile cartiere ale orașu
lui, monumente 
Muzeul de artă.

Un loc deosebit 
„agenda“ vacanței 
rea revelionului, 
velion, 
școală 
gram 
patriei

prof. ANA FAUR 
secretar 

al comitetului V.T.C.
Liceul din Luduș, 
regiunea Mureș- 

Autonomă. Maghiară

(Continuare in pag. a III-a)
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SEZON
G.Ä.S. Nicolae Ceausescu a ambasadorului

Ce discutați în adunările generale U.T.C., ce aspecte din acti
vitatea uteciștilor, din viața colectivului figurează‘pe ordinea lor 
de zi ? Cu aceste întrebări ne-am adresat recent secretarilor 
organizațiilor U.T.C. ale claselor 
iată o parte din răspunsurile lor.

— să înțeleagă 
bine îndatoririle 
lare.

MARGARETA 
1IEȚ — clasa a X-a G. 
Ultima adunare gene
rală în care am discu
tat despre felul în care 
ne folosim timpul după 
orele de școală ne-a

VASILE SĂNDU- 
LESCU — clasa a 
IX-a D. De la începu
tul anului școlar, în 
afara adunării de dare 
de seamă și alegerea 
comitetului am mai or
ganizat o adunare în 
care am discutat des
pre „Munca — datoria 
elevului“. Am pornit 
de la o situație existen
tă în clasă : un grup 
de elevi manifestau 
pasivitate, nu 
neau eforturi pentru 
pregătirea lor școlară, 
mt-ți puteau răspunde 
pentru ce învață dat 
fiind că nici nu-și pu
seseră o asemenea în
trebare. Evident, si
tuația nu s-a schim
bat a doua zi dar, cu 
acest prilej, ne-am cu
noscut mai bine unii 
pe alții (sintem colegi 
doar din acest an șco
lar), iar pentru noi, 
membrii comitetului a 
apărut mai clară nece
sitatea de a continua 
să-i ajutăm pe elevi — 
nu neapărat tn adunări

sugerat și tema adună
rii din luna decembrie : 
La baza viitoarei profe
siuni stau cunoștințele 
pe care le dobînclim în 
școala de cultură ge
nerală. Iată cum s-au 
petrecut lucrurile: vor
bind despre timpul li
ber, mai mulți colegi 
au arătat că ei învață 
acasă doar la discipli
nele legate de profesiu-

nea către care, vor să 
se îndrepte. In acest 
fel le rămîn mai multe 
ceasuri libere pentru 
distracții. Contraargu- 
mentele pe care le-au 
adus ceilalți s-au do
vedit insuficient de 
convingătoare, fii atun
ci ne-am gîndit să in
vităm la o adunare to
varăși care vor putea 
vorbi, dintr-o experien
ță proprie, despre utili
tatea cunoștințelor pe 
care le-am căpătat în 
liceu în însușirea pro
fesiunii. Vom invita un 
inginer, un profesor, un 
medic, le vom asculta 
părerile și cred că ne 
va fi util tuturor.

VIOLETA COMAN 
— clasa a Xl-a II. Sîn- 
tem o clasă umană și 
după prima lună de 
școală am constatat că 
s-au

de festivități a 
Liceului „Mihai Vitea- 
zu" din Capitală e pli
nă de elevi. Pentru 
sărbătorirea centenaru
lui școlii s-a organizat 
un concurs „Cine știe, 
cîștigă" despre istoricul 
și realizările liceului: 
Fiecare clasă își are 
reprezentanții ei. Elevii 
dau răspunsuri corecte, 
cunosc an cu an istoria 
liceului. Se trece, trep
tat la. perioada actuală 
a liceului, la condițiile 
de care se bucură 
1 100 de elevi t 
toarele modern 
biblioteca 
volume, s 
luminoase

Concursul 
de sfîrșit; 
soiu Iulian 
Xl-a G , a 
toate întrebările, distan- 
țîndu-se cu 
puncte de ceilalți 
cipanți. Locul 
este cîștigat 
prezentantă a 
a X-a, Palada 
na. De altfel, 
greu să se facă o ierar
hie ; au răspuns foarte 
frumos și Gabeș Valeriu 
și Arapu Bogdan, și 
Nanu Mariana, și Zaha- 
ria Liliana.

Concursul a fost com
pletat de un alt moment 
emoționat pentru parti- 
cipanți : premierea ce
lor mai bune poezii 
scrise de elevi cu 
ria centenarului.

lucrările 
cele mai importante 
ce se execută în a- 
cest sezon în gospo
dăriile agricole de 
stat este pregătirea 
semințelor pentru cul
turile ce vor fi însă- 
mînțate în primăvară. 
Din datele centraliza
te la 
Gostat 
pînă 
fost < 
proape 12 000 tone 
mazăre 
întreaga cantitate 
fasole de sâmînță, 
proape 900 tone soia. 
4 700 tone ovăz, iarbă 
de Sudan, etc.

în livezile gospodă
riilor a început pri
mul stropit de iarnă al 
pomilor, lucrare ce 
s-a făcut pînă în pre
zent în proporție de 
70 la sută. Totodată a 
fost pregătit terenul 
pentru plantarea de 
noi livezi pe o supra
față de circa 2 800 
hectare.

In podgorii 
crează 
plantațiilor de vii 
producerea de 

săditor.

Trustul central 
t rezultă

în prezent 
condiționate

că 
au 
a- 
de 

și măzăriche,
de 
a-

se lu- 
la extinderea 

și 
mate-

Specialiștii Ofi
ciului regional pen
tru proiectarea și 
organizarea terito
riului din Suceava 
au întocmit pentru 
cooperativa agrico
lă «de producție din 
Dracsini, raionul

și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Cehoslovace la 
București, Jaroslav Sykora, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

Botoșani, un proiect 
care cuprinde un 
complex de măsuri 
pentru combaterea 
eroziunii solului pe 
o suprafață de 1 860 
hectare. Pînă acum, 
mai mult de jumă
tate din lucrări au

și fost 
Au fost 
45 ha pe 
plantat pomi și vi
tă de vie, iar pe 
600 ha s-au amena
jat valuri antiero- 
zionale.

realizate, 
terasate 

care s-au

— Păi . bine. : omule, 
dac-ai fi fost mai bă- 
trin, poate ■ că înțele
geam 1

Mai există și tineri .ca
re intîrzie la masă, deși 
toți ai casei așteaptă ve
nirea lor. Un asemenea 
„domn" trfntește ușa, iși 
azvirle haina în pat și 
fără să se scuze măcar, 
se așează primul Ia ma
să și zice:

— Ei, , ce mai așteptați 
ca să mfneați odată '. ?

Mai există și tineri ca
re. viseată, pur și simplu, 
să se lase in brațele ui
tării (de sine), pentru-ca
re ceasornicul e un in
strument de tortură: 
el — ceasul te scoală 
prea de dimineață, el 
iți arată că ai lucrat 
prea puțin Țață, de cit 
puteai să faci, el Iți mă
soară in mod atit de ri
guros viața incit iți vine 
să-i strigi: „Destul! O- 
prește-teAu umor 
toți acești tineri r să o- 
prești timpul in loc?...



15 ani de la moartea lui Dinu Li patti
WMHMMMWBMBIWIMWil   Ili li'llll li Willi nW'

Muzicianul—poet

Expoziție 
studențească

adia. Boulanger, 
Herbert von Ka
rajan, Georges 
Aurie, Arthur Ru
binstein, Henri 
Gagnebin, Pancio 
Vladigherov —• 
oricare dintre 
marii muzicieni ai 

lymii ce ne-au vizitat în anii 
din urmă, și i-am solicitat 
să ne vorbească despre valo
rile muzicii românești, țineau, 
înainte de toate, să amintească 
numele lui Dinu Lipatti — ge
nialul artist care alături de 
George Enescu a lansat muzi
ca românească tn or
bita marilor creații 
ale artei universale.

Se împlinesc astăzi 
15 ani din ziua în 
care o boală necruță
toare a zăgăzuit pen
tru totdeauna uria
șele energii creatoare 
ce sălășluiau într-u- 
nul din cei mai în
zestrați muzicieni pe 
care i-a dat contem
poraneitatea.

Născut în 1917 la 
București, în familia 
unor oameni de cul
tură ce cultivau cu 
ardoare frumusețile 
artei sunetelor, Dinu 
Lipatti manifestă de 
mic copil înclinații 
muzicale cu totul 
deosebite. O cuno
scută fotografie ni-l 
arată la 4 ani, cu 
vioara în mină, pri
mind laurii marelui 
Enescu. La 7 ani în
cepe temeinice stu
dii muzicale cu Mihail Jora, 
profesorul care-i va fi de-a 
lungul celor numai 33 de ani 
de viață, îndrumător perma
nent. La 11 ani, Florica Muzi- 
cescu descoperă în mîinile 
sale resursele unui genial pia
nist. Sub exigenta ei îndru
mare. absolvă la 15 ani Con
servatorul din București iar 
la 10 februarie 1933, apare pe 
scena Ateneului, interpretînd 
sub bagheta lui A. Alessan- 
drescu, Concertul nr. 1 de 
Liszt.

Curind, la un concurs de la 
Viena, Alfred Cortot declara 
că un nou astru se ridică la 
orizontul pianiștilor. Vn pre

miu I al concursului național 
„G. Enescu'“ evidențiază meș
teșugul său componistic.

In 1934, la Paris, la „Școala 
normală de muzică", Dukas, 
Boulanger, Stravinski îi per
fecționează studiile compo
nistice, COrtot cele pianistice, 
iar Charles Munch cele diri
jorale. După primele 3 luni 
de studii, Paul Dukas făcea o 
profetică remarcă: „Tînărul 
român Dinu Lipatti este cel 
mal bun elev al meu și în 
același timp un remarcabil 

virtuoz al pianului. Cred că 
va fi un al doilea Enescu“.

După primul recital pari
zian, îi sînt deschise cele mai 
mari săli de concerte ale lu
mii. Prestigioși dirijori rîv- 
nesc să colaboreze cu el pe 
podiumul de concert. In anii 
războiului, Conservatorul din 
Geneva îi încredințează ca
tedra de perfecționare care 
aparținuse în urmă cu un 
veac lui Franz Liszt.

„Muzica trebuie să trăiască 
sub degetele noastre, sub 
ochii noștri, în inima și min
tea noastră cu tot ceea ce noi 
îi putem aduce ca ofrandă“.

Cu această profesiune de 

credință, Lipatti își perfecțio
nează necontenit arta, desfă
șoară o vastă activitate pia
nistică, componistică, muzico
logică, pedagogică care-i aduc 
elogiile, profunda admirație a 
celor mai distinși muzicieni 
europeni. („Amintirea lui 
Dinu — scrie Herbert von Ka- 
rajan — va rămîne toată via
ța pentru mine oglinda pro
priei mele creații și idealul 
drumului meu de viitor").

Inedită este moștenirea 
componistică pe care ne-a lă
sat-o Dinu Lipatti în cei nu
mai 33 de ani de viață.

„Să-mi fie iertat — 
scria Enescu lui Li
patti — dacă renu- 
mele interpretului nu 
șterge în amintirea 
mea chipul și tăgă
duirile compozitoru
lui. A cînta dintr-un 
instrument e un lu
cru admirabil. A 
plăsmui însă, a crea, 
a da viață închipui
rilor noastre este cu 
mult mai presus și 
mai rar. îmi amin
tesc de o Suită sim
fonică pe care am 
dirijat-o de mai mul
te ori, de un Concer- 
tino pentru pian, de 
o Sonatină pentru 
vioară pe care o cîn- 
tam cu plăcere și cu 
nădejdea, cu dorința 
vie ca țara mea să 
afle în Lipatti un 
poet demn de ea...“.

Cele 25 de compozi
ții ale lui Lipatti 
poartă pecetea unei 

profunde naturi artistice, 
amprenta unei adinei sensibili
tăți, a unei elevate inspirații 
creatoare.

Partiturile și imprimările 
sale (unanim, revendicate de 
toate școlile de interpretare) 
duc peste ani, vibrantul me
saj al muzicianului-poet ce a 
cuprins în arta sa toată dra
gostea pentru frumos a po
porului român.

IOSIF SAVA

In noul cartier „Terezian" din Sibiu

Există un singur drum spre fericire ? *)

* Ecaterina Oproiu: „Nu 
sînt turnul Eiffel“.

pectacolul Tea
trului Național 
din Cluj cu 
piesa de debut 
a Ecaterinei 
Oproiu Nu Sînt 
turnul Eiffel, 
în regia Sora- 
nei Coroamă, 

se înscrie — atît prin proble
matica ridicată cit și prin 
realizarea scenică — pe linia 
căutărilor atît de necesare 
pentru progresul unei drama
turgii. Evitînd, cu ostentație, 
situațiile șablonarde, scheme
le unificatoare, încercînd mai 
ales să pună întrebări și mai 
puțin să ofere răspunsuri, 
piesa își propune o dezbatere 
etică în jurul unei probleme 
eterne, dar cu atît de diverse 
înfățișări în timp: care este 
drumul către dobândirea feri
cirii. Poate fi fericirea obți
nută prin meschina satisface
re a dorințelor și ambițiilor 
personale în albia comodă a 
individualismului, sau ea cere, 
dimpotrivă, subordonarea to
tală față de năzuințele celor
lalți, chiar cu riscul de a sa
crifica propriile visuri și idea
luri ? Fără a oferi rețete, 
simbolica „Șosea“, către care 
se îndreaptă — întîi îm

preună, apoi pe drumuri di
ferite — eroii principali, ră
mîne . de negăsit atîta vreme 
cit ea este căutată pe drumul 
egoismului mărunt sau pe cel 
al ascetismului fals colecti
vist. Umanismul socialist — 
sugerează autoarea — nu poa
te concepe ruptura dintre fe
ricirea colectivității și ferici
rea individului și, ele pot fi 
atinse numai atunci cînd sînt 
înțelese în indisolubilă legă
tură. Cit privește drumurile 
care duc la „șosea" — întru
chiparea acestei unități — ele 
nu sînt gata defrișate și pa
vate, ci oamenii trebuie să 
lupte pentru a le construi, 
ferindu-se de potecile lătural
nice, uneori ademenitoare, 
dar care duc în mlaștina ne- 
împlinirii. Cei doi eroi prin
cipali — El și Ea — întruchi
pând două asemenea poteci 
lăturalnice, nu vor reuși să se 
realizeze ca oameni decît a- 
tunci cînd vor înțelege că 
drumurile lor sînt compli
mentare, că fericirea nu poa
te fi atinsă trecînd prin uscă
ciune lipsită de umanitate sau 
refugiindu-te în culcușul căl
duț și izolat dar șubred al 
egoismului vieții intime.

Reprezentind o pledoarie 
pentru frumusețea vieții, îm
potriva cinismului existenția
list al omului singur dar și 

împotriva romantismului ab
stract al unor pseudo-socia- 
bilități, piesa Ecaterinei O- 
proiu, spumoasă și plină de 
vervă, se desfășoară pe un 
fond grav, supunînd judecății 
spectatorului puncte de vede
re nuanțate. Imparțialitatea 
autoarei apare însă excesivă 
întunecând perspectiva, iar 
demonstrația artistică a fal
sității celor două drumuri nu 
convinge, ci lasă mai degrabă

CRONICA 
DRAMATICĂ

loc unui sentiment de scepti
cism. Problemele ridicate de 
piesă sînt reale, personajele 
care o populează aduc cu ele 
datini și atitudini autentice, 
dar datorită faptului că ade
sea replica este căutată „in
teligentă" și sclipitoare, iar 
paradoxul este cultivat une
ori doar din dorința de a e- 
pata, analiza realității umane 
investigate rămîne la aspec
tele ei exterioare, nereușind 
să-i evidențieze în profunzi
me semnificațiile acesteia. Cit

A devenit o tredi- 
ție la Facultatea de 
medicină veterinară 
din București, ca tn 
fiecare an. tinerele 
talente studențești 
să-și expună lucrări
le de grafică șl pictu
ră create în excursii, 
vacantă sau In orele 
libere.

Executate In diferi
te tehnici (ulei, tem
pera, creion sau cretă 
colorată), cele peste 
200 de exponate pre
zintă diferite aspecte 
din viafa facultății, 
peisaje ale României 
socialiste, caricaturi 
ș.a.m.d.

Dacă Vasile Orăces- 
eu din anul IV ma
nifestă predilecție pen
tru flori și portretis
tică. Iile Oprea —•

anul V și Ion Barna 
se remarcă prin reu
șitele șarje prietenești 
ale caricaturilor în 
care sînt surprinse 
diferite momente ale 
practicii studențești.

Deși prezent doar cu 
două lucrări, Mircea 
Datcu demonstrează 
un talent bine contu
rat, dovedind intere
sul pentru necuvîntă- 
toarele pe care le stu
diază la cursuri. Ser- 
giu Moștenescu, mai 
ales prin ciclurile 
„Un oltean despre ol
teni" șl „Aspecte din 
viata studențească", 
se manifestă ca un 
fin și realist observa
tor al vieții studen
țești.

Dintre numeroșii 
expozanți mai amin
tim pe Livfa Moro-

privește structura artistică a 
piesei, deși ea a fost compa
rată pe drept cu o viziune 
cinematografică, trebuie spus 
că este insuficient de consis
tentă și densă sub raport dra
matic, dînd pe alocuri impre
sia de repetare a unor moda
lități extrem de cunoscute, 
ceea ce creează o anumită 
monotonie în desfășurarea 
conflictului. Implicațiile filo
zofice ale piesei se pierd în 
parte din această cauză, lă- 
sînd impresia unui conglome
rat de cioburi ale unei oglinzi 
sparte care, fiecare în parte, 
reprezintă o reflectare exactă, 
dar a cărei imagine de an
samblu nu se încheagă cu su
ficientă claritate. De aici 
impresia de verism mărunt 
și de alunecare către unele 
aspecte mai puțin semnifica
tive ale vieții care ți-o lasă 
într-o anumită măsură piesa.

Oricum, deși dă impresia de 
a ieși din albia comună, piesa 
rămîne o simplă și pe alocuri 
prețios ostentativă lecție de 
etică, relevîndu-se mai ales 
prin mobilitatea replicii. Re
gia spectacolului are me
ritul de a fi intuit caracterul 
de dezbatere al piesei și de 
a-și fi concentrat atenția în
deosebi asupra acestuia, păs- 
trînd echilibrul necesar între 
cele două orizonturi pe care 

șan, anul III, Octavi- 
an Damian, G. Moro- 
ianu, M. Petculescu 
anul IV.

Merite deosebite în 
organizarea acestei 
frumoase expoziții re
vin președintelui Con
siliului A.S., dr. Ml- 
hai Dumitru și dr. 
Mirea D, șeful secto
rului cultural pe In
stitut, care pe tot par
cursul anului desfă
șoară o Intensă mun
că de stimulare a 
manifestărilor cultural- 
artistlce în cadrul 
facultății. Pe zi ce 
trece, cartea de im
presii se îmbogățește 
cu aprecieri Intere
sante șl urări.

OCTAVIAN 
MILEA 
student

le deschide. Dovedind rigu- 
ranță și bun gust, Sorana Co
roamă a îndrumat actorii că
tre un joc modern, reușind, 
cu o mare economie de mij
loace, în cadrul unui decor 
simplu și funcțional (Mircea 
Matcaboji) să sugereze emo
ționant jocul de lumini și 
umbre propriu fiecăruia din 
drumurile spre fericire. Cu
plul interpreților principali 
s-a caracterizat printr-o per
fectă omogenitate, reprezen- 
tînd o întruchipare plastică 
convingătoare. Sobrietatea dar 
și fuga de scheme rigide la 
George Mottoi ca și trăirea 
intensă dar evitînd tentația 
către melodramă a Melaniei 
Ursu au reușit să dea viață 
unor oameni adevăr ați ale 
căror frământări se transmit 
expresiv sălii, devenind stîlpit 
întregii construcții artistice a 
spectacolului. Poate dacă re
gia ar fi încercat să con
denseze substanța de viață 
a piesei neîmpărțind gîndu- 
rile eroilor principali unor 
personaje create special, ten
siunea dramatică a spectaco
lului ar fi crescut. Oricum, 
prin măiestria interpretării și 
claritatea viziunii regizorale 
spectacolul impune piesa a- 
tenției publicului spectator.

ION PASCADI

Carnet cinematografic

Pledoarie pentru demnitate
Rulează pe ecran una din 

realizările regizorului polonez 
Alexander Ford „Prima zi de 
libertate“, adaptare cinemato
grafică după piesa cu același 
titlu a unuia din cei mai cu- 
noscuți scriitori polonezi con
temporani, Leon Kruczowski.

Filmul aduce în prim plan 
o situație neobișnuită : pri
ma zi de libertate a u- 
nor deținuți din lagărele 
naziste. Mulți din ei s-au 
sălbăticit în acele îngrozitoa
re teritorii ale fărădelegii na
ziste și o dată pătrunși în
tr-un oraș părăsit de popu
lația germană se adaptează 
greu noii situații. Libertatea 
e înțeleasă în mod diferit de 
această masă eterogenă. Unii 
au dezarmat într-un scepti
cism de frondă, alții cultivă ci
nismul, alții sînt pur și sim
plu stăpîniți de pofte meschine 
încercînd să-și ofere cu bruta
litate plăceri prohibite în anii 
prizonieratului. Mai clară ca 
mesaj uman este figura ofițe
rului Ian, pe care cîteva re
plici de la începutul filmului

îl desemnează a avea vederi 
de stînga. El este de altfel sin
gurul personaj al filmului 
care își păstrează un necesar 
echilibru sufletesc. Prin el, 
autorii își exprimă astfel cre
zul umanist. (Ian are la un 
moment dat o replică în care 
afirmă că primul pas spre li
bertate este întoarcerea la 
demnitatea umană). Un alt 
personaj purtător de sensuri 
umaniste este medicul german 
Rhode rămas cu cele trei fiice 
ale sale în orașul pustiu și în
vrăjbit, pentru că, va spune el 
undeva, etica profesională îl 
obligă să dea asistență celor 
bolnavi.

Deși, după părerea noastră, 
filmul nu pătrunde suficient 
în adîncimea dramelor pe care 
le descrie, el are meritul de 
a reaminti generațiilor care 
n-au cunoscut ororile războiu
lui și tragediile care i-au ur
mat că nimic nu este mai 
dezonorant pentru om decît 
cultul violenței.

A. T.

î
Scenă din piesa „Rădăcini" de Arnold 'Wesker, 

la Teatrul „Barbu Delavrancea’ din Capitală

leleviiiuiie
VINERI

3 DECEMBRIE

CINEMATOG
19,00 Jurnalul 

televiziunii (I). 
19,15 Emisiune 
pentru cei mici : 
Știti să desenați 
copii ? „Poveste 
de iarnă". —• 
Film : Calul Fu- 
ry — „Procesul“. 
20,00 Săptămina. 
21,00 Avanpre
miera. 21,15 Cînt 
și joc pe-ntregul 
plai — montaj 
folcloric. 22,00 
Mari poeți ai lu
mii, Horațiu. 
22,30 Jurnalul te
leviziunii (II). 
Buletinul meteo
rologic.

S ÎMBĂTA
4 DECEMBRIE

18,30 Campio
natul mondial de 
gimnastică artis
tică. Transmisiu
ne de la Praga. 
19,00 Jurnalul 
televiziunii (I). 
19,15 Emisiune 
pentru copii : 
Micile gospodi
ne. Transmisiune 
de la Palatul 
pionierilor din 
București. 20,00 

Teleenciclope- 
die. 21.00 Micro
antologie TV. 
„Nenorocirile u- 
nui slujnicar sau 
gentilomii de 
mahala" de Nico- 
lae Filimon. 
21,40 Film : Sfîn- 
tul. 22,35 Jurna
lul televiziunii

OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic) 

rulează la Patria (orele 9 ; 
11,301 14! 16,30; 19 ; 21,30).

DINCOLO DE BARIERA
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,30; 14| 16,30; 18,45; 
21).

ULTIMA VACANȚA
rulează la Grivița (orele 10; 
12; 14; 16,15; 20,15).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează la Luceafărul (orele 
9| 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) , Festival (orele 9,45;
12; 14,15; 16,45; 19; 21), To- 
mis (orele 8,15; 10,15; 14,45; 
17, 19,15; 21,15). Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Flamura (orele 10; 
12; 14; 16t 18; 20), Excelsior 
(orele 10; 12,15; 14,30; 16.45; 
19i 21,15) Feroviar (orele 
9, 11,15; 13,30; 15,45, 18;
20,15).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval — 

rulează la București (orele 
9; 11; 13; 15, 17; 19, 21), 
Floreasca (orele 10, 12, 14;
16, 18,15; 20,30), Modern 
(orele 10; 12; 14, 16; 18,15; 
20,30 — completare — Sport 
nr. 5/1965).

CAMERA ÎN FORMA DE „L" 
rulează la Central (orele 9; 
11.30, 14, 16.30, 19; 21.15).

VESELIE LA ACAPULCO — 
Sport nr. 5/1965

rulează la Doina (orele 
11.30, 13.45, 16, 18,15;
20.30) .

RUNDA 6 — completare —
Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Cluj 

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30), Cosmos 
(Orele 16; 18; 20).

A FOST ODATA UN MOȘ ȘI 
O BABĂ

rulează la Victoria (orele 
9,45; 14,15; 16,30; 18,45;
21).

WINNETOU — cinemascop, 
COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop

rulează la Arta (9,15; 12,45, 
16,30; 20,15).

JUDEX — Sport nr. 5/1965 
rulează la Rahova (orele 
10,30; 16; 18.15, 20.30).

CĂLĂTORIE ÎN PARADISUL 
PĂSĂRILOR — O CĂLĂTO
RIE EXPERIMENTALĂ ÎN 
MAREA ROȘIE — cinemascop
— CÎNTECUL YMEI SUMAR
— VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 
40 — UN CROS NEOBIȘNUIT

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare).

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18i 20,30 — duminică 
ora 12), Dacia (orele 9; 
13,30 în continuare — 15,45, 
18,15; 20,45).

FURTUNĂ DEASUPRA ASI
EI — completate — Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș 

rulează la înfrățirea Intre 
popoare (orele 10; 12, 14;
16, 18,15, 20,30).

FEMEIA NECUNOSCUTA — 
completare — Călătorie în pa
radisul păsărilor

rulează la Cultural (orele 
10,30; 15, 17,45; 20,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Buzești (orele 12; 
14) 16,15; 18,30; 20,30).

LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop — completare — Vezi 
rindunelele se duc

rulează la Bucegi (orele 10; 
12,30; 15; 17,45, 20,30).

R A F E
MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop

rulează la Unirea (orele 
11; 16; 18,15; 20,30).

BOCCELUȚA — completare 
Poveste despre ceasuri

rulează la Flacăra (orela 
10; 15,30; 17,45; 20).

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZA 
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30).

MARILYN — cinemascop — 
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Maramureș

rulează la Miorița (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Volga (orele
9,45, 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21).

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DEPAR
TE — completare — Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj

rulează la Munca (orele 16, 
18; 20).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE — completare — Anul 
nașterii: 1805

rulează la Popular (orele
10,30; 16; 18,30; 21). Feren
tari (orele 10; 16; 18,15;
20,30 — completare Sport 
nr. 5/1965).

UNCHIUL MEU - Pionieria 
nr. 5/1965

rulează la Moșilor (orele 
13,30; 18, 20,30).

PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop — completare — 
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat In regiunea Cluj

rulează la Viitorul (orele 
16; 18,15; 20,30).

Poșta elevilor
Scurte, dar nu mal puțin 

edificatoare Informații cu 
privire la învățătură, bilan
țuri de realizări, colective 
ori personale, acum cînd 
trimestrul I se află spre 
sfîrșit, viața in organi
zațiile U.T.C. din licee, 
acțiuni ți inițiative menite 
să umple interesant și cu 
folos timpul liber al elevi
lor — iată sumarul tema
tic al corespondențelor pri
mite în ultimele zile. Se 
disting, fie prin concretețea 
lor, fie prin profunzimea 
unor analize, fie prin ope
rativitatea cu care au fost 
redactate, scrisorile mai 
multor elevi și ne bucură 
să putem cita în acest sens 
numele Ioanei Dobrin, Li
ceul din Balintești, Galați, 
al Janei Bucătaru, Liceul 
„A. T. Laurian", Botoșani, 
al lui C. Jantă, Liceul „Di- 
nicu Golescu", Cîmpulung- 
Muscel, al Floricăi Avram, 
Liceul „G. Coșbuc", comu
na Olteni, regiunea Bucu
rești.

în poșta de astăzi ne vom 
ocupa Insă de o singură 
corespondență, distingîn- 
du-se ți ea prin ceva, dar 
prin ceva cu totul aparte.
Ne referim la scrisoa
rea semnată de M. P. 
elev fn clasa a X-a. După 
o introducere in care ne
mărturisește motivul ce-I
îndeamnă să ne scrie și 
care este... „faptul că mi-ar 
place să-mi văd și eu nu
mele în ziar", M. P„ ne 
prezintă astfel situația la 
învățătură a clasei sale : 
„Majoritatea elevilor în
vață bine. Notele mari nu 
sînt rare in catalogul no
stru. Mai sînt însă și elevi 
care ne dau încă de furcă". 
Trece apoi la capitolul 
„disciplină" și notează : 
„Cei mai mulți elevi de la 
noi sînt disciplinați, res
pectă liniștea orelor, sînt 
punctuali, nu au absente 
nemotivate. Dar mai avem 
și oîtiva nedisciplinatl...' O

(Continuare In pag. a IV-a)

Mulți dintre elevii Liceului Nr. 1 din Tg. Mureș sînt sportivi 
pasionați

Foto: O. PLECAN

CE măli ImăBMRILE 6BIBÌAIE ALE VJ.C. ?
(Urmare din 

pag. I)

slabe la limba română, 
istorie, limbile străine. 
Am socotit că o aseme
nea situație merită să 
fie pusă în discuția 
adunării generale la 
care am invitat toți 
elevii. Adunarea a fost 
interesantă și folositoa
re nu numai pentru că 
a atras atenția asupra 
însușirii unor discipline 
la care vom da examen, 
la sfîrșitul anului șco
lar ; uteciștii au arătat 
că nu ne este permis 
să absolvim liceul fără 
a cunoaște profund is
toria patriei, limba și 
literatura română.

Pregătim acum o 
adunare despre com
portarea în afara școlii.

La ancheta noastră 
au răspuns 17 secre
tari. Nu numai eco
nomia de spațiu ne 
reține să le dăm tutu
ror cuvîntul. Dar răs
punsurile celor mai 
mulți dintre ei sînt 
asemănătoare, pentru 
că adunările generale 
seamănă de la o orga
nizație la alta de parcă 
temele stabilite ar fi 
fost trase la șapirograf. 
„Atît în luna octombrie 
cît și în adunarea din

noiembrie am discutat 
despre învățătură“, 
ne-au răspuns Radu 
Nicolae — clasa a 
IX-a J, Otllia Papa — 
clasa a IX-a E. Euge
nia Pîrliteanu ■— clasa 
a X-a F, Rodica Nico- 
lescu — clasa a IX-a B, 
Daniela Stănescu — 
clasa a IX-a C, ți alții.

Desigur și proble
mele învățăturii pot fi 
tratate în fel și chip, 
în funcție de aspectele 
concrete care se ridică 
într-un colectiv ori al
tul, făcînd din aduna
rea generală nu un 
banal proces al note
lor, ci o tribună de la 
care să se discute des
pre răspunderea perso
nală, despre necesita
tea de a acumula un 
volum mare de cuno
ștințe în anii de școală 
în care să se facă sim
țită opinia colectivă 
împotriva nepăsării, 
chiulului, indisciplinei, 
în loc de aceasta, în 
adunările la care ne 
referim s-a vorbit des
pre modul în care se 
scriu temele acasă, 
cum se pregătesc ele
vii pentru teze, au fost, 
muștruluiți cei care au 
obținut note mici. Cu 
alte cuvinte, s-au re
produs — mai mult

sau mai puțin exact — 
obișnuitele ore de diri- 
genție în care se face 
bilanțul situației la în
vățătură. De ce a fost 
necesară o asemenea 
suprapunere ?

— Nu prea ne gîn- 
dim nici noi și nici nu 
ne sfătuim cu uteciștii 
asupra problemelor pe 
care avem de gînd să 
le aducem în discuția 
adunării generale — 
recunoaște Rodica Teo- 
dorescu, secretara 
U.T.C. a organizației 
clasei a IX-a A.

îndeosebi în organi
zațiile claselor a IX-a, 
dar nu numai aici, se 
observă pe de o parte 
tendința de a limita te
matica adunărilor ge
nerale la aspectele în
vățăturii, iar pe de 
altă parte nesiguranță 
și chiar stângăcie atun
ci cînd se încearcă pu
nerea în discuție a u- 
nor teine care ating 
alte sfere de preocu
pări. O adunare a or
ganizației clasei a 
IX-a G s-a intitulat 
„Ultimele știri“. S-a 
vorbit într-adevăr des
pre cîteva evenimente 
petrecute în viața po
litică internațională și 
s-a sfîrșit prin a se 
face... abonamente la

ziare și reviste. Ute
ciștii altei clase au 
hotărît ca adunarea din 
luna octombrie să se 
desfășoare mai origi
nal : au făcut o vizită 
la Muzeul „I. L. Ca- 
ragiale" după care au 
discutat despre opera 
marelui scriitor. Lău
dabilă inițiativa de a 
vizita împreună muzeul 
și de a se discuta des
pre Caragiale ; dar ce 
legătură există între 
această acțiune și adu
narea generală ?

Sînt ușor de recunos
cut în aceste neajun
suri atît lipsa de ex
periență a comitetelor 
U.T.C. respective (for
mate din uteciști de 
puțină vreme membri 
ai organizației, inves
tiți de curind cu răs
punderea de a conduce 
un colectiv) dar și slă
biciunile comitetului 
U.T.C. pe școală. Este 
adevărat că imediat 
după adunările de ale
geri s-a făcut o in
struire a comitetelor 
organizațiilor de clasă. 
De asemenea, comite
tul U.T.C. a analizat 
într-una din primele 
sale ședințe conținutul 
adunărilor generale. 
Dar măsurile acestea 
s-au dovedit insufi

ciente. Firesc ar fi fost 
ca de îndrumarea or
ganizațiilor U.T.C. ale 
claselor a IX-a să se 
ocupe acei membri ai 
comitetului care au mai 
multă experiență, (în 
prezent acest lucru se 
realizează tot de ute
ciști din clasele a IX-a 
care sînt membri ai 
comitetului U.T.C. pe 
școală și care n-au mai 
multă experiență decît 
cei pe care îi îndrumă). 
De asemenea, secretarii 
organizațiilor claselor 
a IX-a puteau fi invi
tați la adunări ale cla
selor mai mari, se pu
tea realiza un schimb 
de experiență între se
cretarii realeși în acest 
an și cei care și-au în
ceput acum activitatea, 
se putea consacra o 
„zi a secretarului“ ex
clusiv discutării conți
nutului adunărilor ge
nerale, aspectelor orga
nizatorice legate de 
buna lor desfășurare 
pentru a se realiza o 
mai mare eficacitate a 
lor. Sînt măsuri pe 
care comitetul U.T.C. 
pe școală va trebui să 
le ia neîntîrziat pentru 
a ridica nivelul adună
rilor generale la acela 
de școală de educare 
comunistă a elevilor.
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ARTICOLE PUBLICATE

„i)ypă legile frumosului,

; „scînteia tineretului^.

Grupul de scafandri condus de Nlcolae Dincă, de la sectorul 
de căi navigabile-Brăilâ, se pregătește pentru o nouă imer- 
siune. Din adlncurile Dunării va fi scoasă în curind la supra

față epava unei nave scufundată in anul 1877

Foto: AGERPRES

INFORMAȚII
Delegația parlamentară a R. P. 

Mongole condusă de acad. B. 
Șirendîb care se află în țara 
noastră, a luat joi cunoștință de 
o parte din realizări ale oame
nilor muncii din regiunea Plo
iești.

Oaspeții mongoli au fost pri
miți de tov. Gheorghe Stan, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular regional. A 
fost apoi vizitată rafinăria Te- 
leajen, unde tov. Nicolae Ionescu, 
adjunct al ministrului petrolului 
și V.asile Juncu, directorul gene
ral al rafinăriei, au dat explicații 
în legătură cu procesele de 
producție. Tov. Gheorghe Stan 
a oferit în cinstea oaspeților un 
dejun.

★
Delegația Academiei Chine

ze de Științe, condusă de

acad. Ien Tzi-țî, șeful secției 
tehnico-științifice a acestei 
academii, care a semnat noul 
plan de colaborare științifică 
cu Academia Republicii So
cialiste România, a plecat joi 
la amiază din țară.

Pe aeroportul Băneasa oas
peții au fost conduși de acad. 
Ștefan Nădășan, vicepreședin
te al Academiei, și Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

★
Joi dimineața s-a înapoiat 

în Capitală, delegația Consiliului 
Național al “ 
de Suzana 
Consiliului, 
Conferinței 
ciale a femeilor din R.S.F. Iu
goslavia, ă făcut o Vizită în a- 
ceastă țară.

Femeilor, condusă 
Gîdea, președinta 
care, la invitația . 

pentru activități so-

(Agerpres)

ce?

După 9 runde in turneul fi
nal al compionatului republi
can masculin de șah continuă 
să fie lider Florin Gheorghiu 
care totalizează în prezent 8,5 
puncte. El este urmat în clasa
ment de 
Ciocîltea 
puncte.

Joi au 
mătoarele rezultate : Szabo.- 
Reicher 1—0 ; Rădulescu-Ghe- 
orghiu 0—1 ; Georgescu-Bon- 
doc 1—0 ; Voiculescu-Nacu
0—1 ; Moisini-Pavlov 0—1. 
S-au încheiat cu un rezultat 
de remiză partidele : Droszd- 
Ghițescu ; Nacht-Soos ; Cio- 
cîltea-Neamțu; Ungureanu- 
Mititelu și Botez-Șuta. A fost 
întreruptă partida Veisman- 
Partoș.

Continuîndu-și turneul în 
țara noastră echipa cehoslovacă 
de hochei pe gheață Slezan 
Opava a jucat ieri pe patinoa
rul artificial „23 August“ în 
compania echipei orașului 
București. Hocheiștii ceho
slovaci au terminat învingători 
cu scorul de 4—1 (0—0 ; 0—1 ; 
4—0). Revanșa va avea loc 
astăzi de la ora 18,30.

★

Echipa mascu
lină de 
Știința 
iești a obținut 
un nou 
în turneul 
care-1 întreprin
de în R. F. Ger
mană. După ce 

au cîștigat turneul de la Essen, 
sportivii români au participat 
alături de cele mai bune for
mații vest-germane la un turneu 
organizat în localitatea Lintfort. 
In cadrul meciurilor din grupe, 
handbaliștii de la Știința Bucu
rești au învins pe campioana 
R. F. Germane de anul trecut, 
T.U.S. Dortmund Welinghofen, 
cu scorul de 11—7 (4—3) și pe 
Phoenix Essen cu 14—5 (7—0).

handbal
Bucu-

sùcces
pe

în ziarul nr. 5018 din 4 iulie 
a.c. a apărut în cadrul paginii 
cu titlul de mai sus, articolul 
,Cum organizam organizarea 
șantierelor“ sub semnătura
tovarășului ing. Spiridon Con- 
stantineșcu, director general 
la D.G.'C.M. din cadrul Sfatu
lui popular al Capitalei, Arti
colul se referea la unele mă
suri pe care Institutul de 
proiectare „Proiect București“ 
să le adopte în activitatea sa 
pentru înlăturarea deficiențe
lor semnalate la realizarea lu
crărilor edilitare.

în legătură cu necesitatea 
reducerii mijloacelor de trans
port pentru mișcările de tera
samente s-a stabilit, împreună 
cu Direcția Generală Cons
trucții Montaj, Secțiunea Teh
nică de Investiții și Secțiunea 
Gospodăriei Comunale din 
cadrul Sfatului popular al 
Capitalei, încă din luna mai 
1965, un plan comun de mă
suri tehnico-orgianizatorice, 
privind reducerea volumului 
de terasamente, prin folosi
rea rațională, în cadrul an- 
samblelor de locuințe, a con
figurației naturale a terenu
lui și a utilizării raționale atît 
a pămîntului rezultat din să
păturile fundațiilor cît și a 
pămîntului vegetal. în acest 
sens, la proiectele ce se elabo
rează în institut se urmărește 
respectarea acestor prevederi.

redueîndu-se la minimum 
mișcările de terasamente.

— în privința necesității 
devansării execuției lucrări
lor edilitare față de lucrările 
de bază, vă informăm că a- 
ceastă problemă este în mod 
deosebit în atenția institutu
lui și s-au făcut eforturi din 
partea proiectanților, pentru 
a se asigura șantierelor în

cest lucru de către construc
tori din diverse motive : am
plasamente neeliberate, lipsă 
de forțe de muncă și utilaje 
etc.

în această privință, conside
răm că trebuie depuse în 
continuare eforturi de către 
toti factorii care concură 
realizarea construcțiilor 
locuințe pentru realizarea

prima etapă documentația 
pentru lucrările edilitare.

Așa cum se arată și în ar
ticol, datorită însă unor întîr- 
zieri în avizarea proiectelor 
cit și a termenelor de dare în 
folosință a construcțiilor, 
practic pe șantiere nu s-a pu
tut realiza în bune condiții a- 
ceastă devansare.

Sînt însă și cazuri cînd, deși 
sînt asigurate condiții pentru 
realizarea acestei devansări, 
din punct de vedere al docu
mentației nu se realizează a-

bune condiții a acestui de-, 
calaj între lucrările edilitare 
și execuția lucrărilor de bază.

— In privința posturilor de 
transformare, sîntem de acord 
cu propunerea făcută în arti
col de reducere a numărului 
lor și amplasarea lor pe cît 
posibil suprateran, grupate cu
alte construcții. Sînt însă ca- . 
zuri cînd din necesități- teh
nologice unele posturi de 
transformare amplasate izolat 
în zone de circulație, sau în 
zone în care dăunează aspec-

tului arhitectonic .— urbanis
tic al ansamblului ' respectiv 
— în aceste cazuri, nu putem 
fi de acord cu realizarea lor 
la suprafață ci numai subte
rane. Și în această problemă 
s-au dat instrucțiuni proiec
tanților de a studia cu atenție 
împreună cu IDEB ampla
sarea posturilor . de transfor
mare pe lingă diverse cons
trucții. și în zone adosate pen
tru a putea fi executate su- 
prateran.

în privința ' tipizării prin 
proiectare ■ a diferitelor ele
mente și subansamble, sîntem 
întrutotul de acord și în acest . 
sens în institut s-au tipizat o 
serie de elemente de cons
trucții (trepte, noduri sanita
re, parapete, rafturi cămări, 
cutii de scrisori, tîmplărie 
metalică etc.) și vom continua 
cu tipizarea și a altor ele
mente comune, diverselor con
strucții.

Vă mulțumim pentru ajuto
rul dat în munca institutului 
nostru, prin ridicarea. ; unor 
probleme tehnice, și sesizarea 
unor deficiențe ale. proiectelor 
elaborate de institut, în co
loanele ziarului dumneavoas
tră.

INSTITUTUL
DE PROIECTARE 
„Proieet București"

director
ing. POP SIMION

POTRIVIȚI-VĂ CEASORNICELE !
(Urmare din pag. 1)

Oare chiar nu știu ei — . 
sau se prefac — că ne
socotirea timpului duce, 
implicit, la nesocotirea 
unor obligații pe care e 
normal 
aibă, fie 
nic ?

Nu-mi
.— se pling unii . dintre 
acești tineri. E posibil. 
Dar ca să ajungi tocmai 
la o bună gospodărire a 
lui, soluția nu e să um
bli fără ceas or să te pă
călești pe tine Însuti, pu-

ca omul să le 
tinăr, lie virst-

ajunge timpul !

„Asta nu-i o notă pentru mine!“j In vizită
la colegi

să meargă cu 
minute . Înainte, 
merită să fie so-

nindu-1 
zece 
Timpul 
cotit I

lată o dovadă simplă : 
după cifrele anului șco
lar 1964—65 am avut, pe 
țară, un număr 
4 100 000 elevi și 
denți. Dacă fiecare
tre aceștia ar fi pierdut 
pe zi ci te o singură oră, 
ar fi 
zăm 
„ore 
mate 
de „via(ă irosită 
mai pentru o singură oră

de 
stu
dia

Însemnat să totali- 
zi Inie : 4 100 000 de 
irosite". Transfor- 
în ani ; 468 de ani 

nu-

pierdută zilnic de fieca
re elev și student.

tn miini/e omului —• 
ale tineretului se află un 
uriaș depozit de timp și 
energie. Oamenii au 
utat dintotdeauna să 
de rostul timpului, 
măsoare cu precizie, 
dea „considerația“ ce 
se cuvine. Nu mai 
parte decif în București, 
Ia Observatorul astrono
mic, pe fațada clădirii se 
află pendula fundamen
tală, un instrument care 
indică ora exactă după 
rotația Pămintului in ra
port cu Soarele, cu o e- 
xactitate de sutimi de se
cundă. Dacă oamenii de 
știință au considerat ne
cesar să realizeze un ast
fel de instrument de ma
ximă precizie, Înseamnă 
că ei știu bine cită aco
perire in aur are cea mai 
puternică valută a ome
nirii: TIMPUL 1

Potriviți-vă ceasorni
cele, tineri I — sună 
că Îndemnul lor.

că- 
dea 
să-l 
să-i 
; i 
de-

După ce a apărut 
articolul în ziarul 
„Scînteia tineretului“ 
nr. 5112 intitulat „De 
ce” organele noastre 
de resort au verificat 
la Cofetăria „Meta
lul“ problemele'' sem- 

" nalate în articol.
Împreună cu vîn- 

■ zătoarea de la raionul 
ie dulciuri, s-au scos 
din vînzare toate sor
timentele de biscuiți 
și produse zaharoase 
cu termen de. garan
ție expirat și necores
punzătoare din punct 
de vedere calitativ.

S-au dat indicații 
obligatorii personalu
lui din această unita
te de a fi mai exi
geați la recepționarea 
produselor zaharoase 
livrate < 
Deva și 
timp, 
mărfurile cu 

: de garanție 
care nu sînt 
de buletine de anali
ză cu prelungirea ■ 
termenului respectiv;.

de I.C.R.A. 
i tn 

de a
același 
refuza 

termen 
depășit 
însoțite

FLORESCU 
ȘTEFAN 

secretar al Sfatului 
popular ■ al orașului, 
regional Hunedoara

Barometrul organizării oscilează

(Urmare 'din pag. I)

urmează exemplul acestui èomii-

’ Cam in același timp — ou cîteva săptămîni 
în urmă — și în același oraș — Bacău — două 
întîmplări ai căror eroi sînt colegi de-ai noștri 
pi-au sugerat rîndurile de față; mai exact: 
m-au îndemnat ca, scriind despre ele, să le 
așez față in față.

Prima s-a consumat pe scena teatrului, cu 
prilejul participării artiștilor amatori din regi
unea Bacău la popularul spectacbl-concurs or
ganizat periodic de televiziune „Dialog de la 
distanță". Unul dintre numerele programului 
ne-a făcut cunoștință cu o foartp tînără violo
nistă, aplaudată minute în șir pentru arta sa 
interpretativă. Și aplauzele nu i le-a dăruit 
numai publicul, ci și juriul. Majoritatea mem
brilor juriului, personalități ale vieții noastre 
artistice, i-au acordat nota maximă, iar doi i-au 

, dat-o pe . cea imediat următoare. Camera de 
luat vederi, panoramînd sala, poposește cîte
va clipe și pe scena. Aici, solista plînge. Pre
zentatorul ne înfățișează motivul acestor la
crimi. Colega noastră e nemulțumită. Ar fi 
vrut să cînte și mai bine. O doare că n-a iz
butit să cucerească din partea tuturor mem- ■ 

„brilor juriului nota 10. Pentru ea bucuria nu-i 
deplină. Puteam să mă pregătesc și mai bine, 
aveam datoria s-o fac! N-a rostit aceste cu
vinte, dar noi toți am simțit că ele sînt sin
gurele pe care dorea să le spună. I-am reți
nut numele: Silvia Oprișan.

A doua întîmplare a avut loc într-o clasă 
. băcăuană: a Xl-a B de la liceul nr. 4. Urlul 
dintre elevii socotiți printre fruntașii clasei, 

. Dan I., a primit la matematică o notă slabă. 
Era conștient pentru ce de data aceasta nu fu
sese, notat ca de obicei. Pur și simplu, nu în-, 
vățase. N-are importanță cauza pentru care 
nu învățase; Dan era deci convins că nota 
slabă i se dăduse pe merit. Și totuși...

îmi vine greu, stimați colegi, să vă relatez 
atitudinea lui Dan. Dacă as califica-o drept 
ireverențioasă față de tovarășa profesoară, 
drept lipsită de respect față de colectivul cla
sei, încă aș apune prea puțin.

nu suportă orice, am să aleg din cuvintele sale, 
rostite pe un ton nervos și însoțite de gesturi 
teatrale, doar cele care, în aparentă, alcătuiesc 
fraza cea mai nevinovată:

— Asta e o notă pentru mine ?
Din bancă mea, a treia, m-am întrebat: ce 

anume îl nemulțumește ? Faptul că nu învățase? 
Că era de datoria lui să învețe și nu izbutise ? 
Că prin nota slabă primită de el suferea în
treaga clasă? Nu. Dacă ar fi gîndit astfel, alta 
i-ar fi fost atitudinea. Dar, așa cum a reieșit 
foarte clar mai tîrziu, într-o adunare U.T.C., 
Dan se simțise... jignit. Nu-și putea imagina că 
tocmai el, elevul pasionat de carte, mereu infor
mat, mereu dat de exemplu pentru modul crea
tor în care se .pregătește, poate primi, o notă 
proastă. „Trebuia să se țină seama de meritele 
mele. Asta nu-i o notă pentru mine!"

în adunarea despre care pomeneam, colegii 
i-au demonstrat însă că nota primită era tocmai 
cea meritată, că tovarășa profesoară a apreciat 
judicios, că de obicei. Asta a fost simplu. In fond 
Dan nu avea obiecții la adevărul că cine nu știe 
trebuie notat în consecință. Nu avea obiecții, 
ca să zic așa, în principiu. Dorea însă ca prin
cipiul să nu i se aplice și lui. Pentru că el nu-i 
un elev oarecare. El s-a obișnuit să primească 
numai note mari. Dar, ca să-i explice lui Dan 
cit de departe este un asemenea mod de a 
gîndi de ceea ce numim profilul etic al unui, 
elev de azi. și de la noi, a fost mâi complicat. 
Dan a Înțeles cu greu. Mai precis, un timp a 
făcut totul ca să nu înțeleagă. Argumentul său 
pe care îl socotea infailibil era că asta nu-i o 
notă pentru el I

Colectivul de 
fost unanim de 
soară cunoștințe 
neral.

Ce părere ai astăzi, Dan ? Ce părere aveți 
voi toți, stimați colegi ?

uteciști al clasei Iul Dan a 
acord că, fiecare . notă mă- 
precise și nu merite, în ge-

Pentru că hîrtia ELEVUL DIN BANCA A TREIA

încă de la începutul 
anului școlar, ne-am gîndit 
că, fiind în clasa a Xl-a, 
ar fi interesant și util un 
schimb de experiență cu 
elevii unei clase a Xl-a 
din alt oraș cu tema : „Cum 
ne pregătim pentru exa
menul de maturitate“.

Așa s-a născut ideea or
ganizării unei excursii la 
Lipova.

întîlnirea cu colegii cla
sei a Xl-a B reală a li
ceului din localitate a 
avut loc după-amiază. 
După ce am făcut cunoștin
ță, eleva Mariana Rîniceru 
din Lipova ne-a informat 
că au început pregătirea 
examenelor. La rîndul nos
tru le-am relatat cum ne 
pregătim noi pentru matu
ritate : studiul temeinic al 
materiei de clasa a Xl-a și 
recapitulări. A urmat un 
rodnic schimb de experien
ță asupra felului în care 
ne folosim timpul de stu
diu.

Treptat, însă, discuțiile 
noastre au depășit cadrul 
propus alunecînd spre un 
domeniu care ne preocupă 
pe toți: alegerea viitoarei 
profesiuni.

A urmat apoi surpriza 
gazdelor : reuniunea tovă
rășească. Ne-am cunoscut 
repede și am legat priete
nii, ne-am distrat frumos, 
ca între colegi.
ADRIANA DUMITRAȘCU 
clasa a Xl-a B Liceul nr. 4 

Arad

In așteptarea 
vacanței

(Urmare din pag. I)

populare, scenete vesele, reci
tări.

Cei dintr-a Xl-a au pregă
tit un „Plugușor", cu urări de 
Anul Nou pentru viitorii ab
solvenți, pentru elevii școlii 
care în anul ce vine, în viito
rul cincinal vor fi în cîmpul 
muncii, în fabrici și uzine, 
sau pe băncile facultăților...

Din programul revelionului 
nu vor lipsi tradiționalele 
concursuri și jocuri distracti- 

inimioarelor“, 
mai 

„Plă-

ve: „Dansul 
concursurile pentru cel 
bun dansator, recitator, 
cinta cu răvașe“ etc. 
. Am anticipat, pe 
cîteva file din agenda vacan
ței pe care o așteptăm. Spe
răm că ea se Va îmbogăți cu 
numeroase alte activități pro
puse și realizate de elevii li
ceului nostru, oferindu-le zile 
de neuitat.

scurt,

Magdalena Tibold și Ladislau Mezey— elevi în clasa a Xl-a a Liceului nr. 10 din Cluj — 
sint doi dintre membrii activi ai cercului foto din școală

FotO : O. PLEC AN

Un colectiv da specialiști

Grădinile cu flori multicolore 
ale G.A.S. Popești se Întind pe 
o suprafață de 22 000 m.p. sere 
moderne. Se lucrează la recol

tatul garoafelor
Polo: AGERPRES

O nouă tehnologie 
de sudare 

a oțelurilor

Un colectiv de specialiști de 
la catedra de tehnologia metale
lor din cadrul Institutului poli
tehnic Brașov a elaborat o nouă 
tehnologie de sudare a oțelurilor 
speciale termorezistente, folosite 
la confecționarea paletelor de la 
turbosuflanta de 350-700 c.p. 
Experimentările făcute în labo
rator și în producție au arătat că 
rezistența paletelor a crescut asi- 
gurînd o bună funcționare a in
stalațiilor de foraj.

Tot pentru oțelurile ternio- 
rezistente folosite la echipamen
tele sudate s-a elaborat o me
todă de tratament termic de su
dare a acestora cu ajutorul unei 
instalații concepută în laborato
rul catedrei. Folosind flacăra de 
gaz metan metoda s-a dovedit 
mai eficientă decît tratamentul 
termic prin inducție cu curenți 
de înaltă frecvență. Această me
todă se aplică cu rezultate bune 
la tratamentul termic al țevilor 
cu diametru mic.

(Agerprea)

în fetfruarie. La hala de granulare, 
același lucru.

Care sînt adevăratele cauze ale aces
tor rămîneri în urmă ?

In primul rînd, pe acest șantier nu 
există grafice de urmărire a stadiilor 
fizice, această „busolă“ folosită pe" 
șantiere . pentru .coordonarea lucrărilor 
la toate subantreprizele. în. locul lor 
au fost folosite . niște planuri calen
daristice cii începutul, și . sfîxșitul 
lucrărilor, care nu pot arăta mare lu
cru. Abia lă 12 noiembrie au fo.s,t. pre
date beneficiarului spre avizare primele

tineri 
nist.

Am 
mai multe discuții între șeful șantie
rului, inginerul șef Gh. Voinescu, mon- 
torul Octavian Barbu — secretarul bi
roului de partid și membrii' comitetu
lui U.T.C.

— Așa procedăm mereu, ne-a expli
cat inginerul Alexandru. Organizația 
U.T.C. a avut multe inițiative' valoroa
se, unele răspîndite la toate loturile de 
pe acest șantier și totdeauna a cerut patru grafice, de execuție. Eu.: fin prim 
părerea conducerii. Iată un exemplu: « - . . ----- :
noi efectuăm de obicei control cu raze 
gamma doar la sudurile importante, 
mai ales la conducte sub presiune. Co
mitetul U.T.C. a propus să facem un 
control și Ia alte lucrări. Și am făcut o 
fotografiere a sudurilor de la o conduc
tă de apă executată de una dintre cele 
mai bune brigăzi de sudori — a lui 
Dumitru Popescu. Uteciștii au avut 
dreptate. Considerînd lucrarea mai pu
țin importantă, sudorii o executaseră 
mai neatent. A urmat o analiză foarte 
serioasă a calității, o întreagă discu
ție despre conștiinciozitate și acest e- 
xemplu a fost dat în toate adunările de 
grupe ale U.T.C., tocmai pentru a Ie 
arăta sudorilor că trebuie să lucreze 
bine, indiferent de destinația obiectului 
respectiv. Urmarea ? Zilele trecute am 
mai efectuat un sondaj și am găsit nu
mai suduri bine executate.

Sau alt exemplu. Multă bătaie de 
cap dădea conducerii șantierului de 
construcții risipa de materiale de la 
loturile conduse de maistrul Tudor Stan 
și inginerul Stelian Babian. neglijența 
constructorilor din brigăzile lui Uie 
Cîrstea. Gheorghe Bădulescu și Vasile 
Recu. La aceste locuri de muncă gă
seai oricînd material lemnos în dezor
dine, panouri de cofraje aruncate în 
drum, mortar nefolosit, materiale pen
tru zidărie îngropat în pămînt. Comi
tetul U.T.C. a mobilizat tineri de la 
alte loturi — de la montaj, de la in
stalații — care s-au apucat să strîngă 
materialele risipite și se „pregăteau“ să 
le ducă în altă parte. „Dar sînt mate
rialele noastre, unde vă duceți cu ele ? 
— au sărit constructorii. „Acum sînt 
ale noastre, conducerea șantierului ne-a 
permis să le ridicăm și să Ie valorifi
căm ca deșeuri. Punem și afișe în oraș: 
cine are nevoie de mortar, lemn și 
cărămidă să vină la noi, că avem des
tule. Nu cumva credeți că le strîngem 
ca să vă facem vouă ordine ? 1 Con
structorii au primit lecția și au tre
cut ei la treabă. Zilele trecute, doar în 
spațiul dintre atelierul mecanic și cen
trala electrică mai erau cărămizi îm
prăștiate. în rest, materialele — chiar 
dacă nu sînt „aliniate“ — stau în stive' 
în apropierea punctelor de lucru.

Dar, cu toate eforturile constructori
lor de a ridica repede clădirile și de a 
preda la montaj cît mai multe spații 
închise, pe șantierul Uzinei chimice din 
Pitești sînt și lucrări rămase în urmă 
mai ales la alimentarea cu apă, condi
ționată în proporție de 90 la sută der 
starea timpului. Vina acestei întîrzieri 
o poartă în primul rînd Institutul de 
proiectări, amenajări și construcții hi
drotehnice din București (I.P.A.C.H.). 
Proiectul lucrării a fost predat șantie
rului destul de tîrziu, 
septembrie. Pînă acum, 
incintei nu au fost 
jumătate din 
De ce ? Pentru 
rile vor începe 
șura în plină 
execută priza pe apă (I.S.C.M.-Popești 
Leordeni din Capitală) nu a luat totuși 
măsuri să aducă din timp utilaje adec
vate acestor lucrări. Chiar vibrosonete- 
le — sosite cu întîrziere — au fost puse 
„pe picioare“ numai cu ajutorul meta- 
lurgiștilor din Colibași.

Lucrările sînt rămase în urmă' 
și la hala de granulare și la centrala 
electrotermică. Justificarea : „nu am 
avut la timp documentația de la In
stitutul de proiectări pentru chimia an
organică“. Este drept, proiectantul a 
predat o parte din documentație „în 
rate“. Dar, de exemplu la centrala e- 
lectrică, constructorul a primit la 11 
februarie documentația pentru lucrări 
în valoare ’ 
pletată apoi 
La sfîrșitul

asistat cît am stat pe șantier la

abiä la 17 
la închiderea 
bătute decîtau

palplanșele necesare, 
că deși știa că lucră- 
tîrziu și se vor desfă- 
toamnă, unitatea care

2 717000 lèi' com- 
încă 6000 000 lei. 

trei trimestre va-

de
cu
a ...

loarea lucrărilor la acest obiectiv în
suma însă doar 2 427 000 lei, deci nici 
măcar cît să acopere valoarea proiec
tului de construcție predat de lPRAN . timpului.

...păs. par ce .arată, . ele?,...Că. . toate 
lucrările vor fi gata în ziua punerii în 
funcțiune. ,ȘTâ făcut ,o eșalonar'e,„-;-care 
à îngrămădit toate lucrările în ultimele 

.„zile, cînd normal ar fi fost ca obijgcțive- 
le să fie terminate fază cu fază-țea să 
poată începe pe rînd rodajul mecanic și 
probele tehnologice. Șantierul de <con- 
strucții-montaj de la Pitești — ca an
treprenor general al lucrării —.-.este o 
unitate a I.S,C,M< Brazi din regiunea 
Ploiești. Asistența tehnică din partea 
întreprinderii lipsește aproape cu-de- 
șăvîrșire. Pe șantier se deplasează doar 
inginerul șef, tovarășul Ion Cornino. De 
la serviciile tehnic și producție'nu au 
venit specialiști decît o dată, la în
ceputul anului, iar de la aprovizionare 
și mecanizare — o dată pe trimestru.

Lipsa de sprijin din partea între
prinderii din Brazi a dus apoi la ab
sența acută, în unele perioade, a unor 
materiale atît de obișnuite pe șanti
ere ca ciment, schele metalice, cofraje 
•de inventar- Iar cînd au existat mate
riale, nu a funcționat stația de be
toane. Bunăoară, în septembrie din 
1100 de ore—program de lucru al be
tonierelor de 450 și 500 de litri — nu 
au fost folosite efectiv decît... 650 de 
ore. Din cauza opririlor repetate, 

. stația de betonare a rămas datoare lo
turilorcu mai mult de 3 000 m e de be
tòn, de la ìndeputùl anului. - • -'

Nici sarcina . de creștere' a . pro
ductivității muncii nu a fost, înde
plinită decît în prop.orfiè de 87 lă'lsută- 
Productivitatea, scăzută sg dătorește 

. șj fluctuației, muncitorilor pă șantier. 
Stînd de vorbă cu Cîțiva tineri, care 
au cerut să pièce. .înapoi pe șantierele 
de unde veniseră, am aflat că Tn co
lonia muncitorească de pe șantier nu 

. .sînt. ...asigurate toate condițiile nece- 
*sare.

— Nu ne putem plînge de casă și 
căldură, ne-au spus tinerii, . Dar aceasta 
nu-i totul. Sîntem departe de oraș — 
10 kilometri. Mijloacele de transport 
sînt insuficiente ~ doar 4 curse .pe zi. 
Aici nu există un club dotat -cu cele 
necesare unde să ne recreem. Ce să 
facem după ce terminăm lucrul.?

Tînărul șofer Marin Trandafir, loc
țiitorul secretarului comitetului- -U.T.C. 

, al complexului de șantiere, a confir
mat cele spuse de tineri.

— Aici, în colonia muncitorească, 
locuiesc peste 200 de tineri. Conduce
rea IMB-uIui ne-a trimis un televizor, 
dar nu s-a găsit un loc pentiti el. 
Comitetul U.T.C. a luat în vară iniția
tiva de a amenaja un teren de sport și 
o estradă pe o platformă cedată de Con
ducerea șantierului. Personal, tovarășul 
inginer Zoltan Katona. șeful - ^șan
tierului I.S.C.M. Brazi, ne-a dat 
un buldozer ca să nivelăm terenul. 
Am organizat apoi întreceri sportive 
între loturi, am invitat formații ar
tistice ale întreprinderilor din oraș, și 
tinerii erau mulțumiți. Dar to
tul a durat... 3 săptămîni pentru că, 
tot din dispoziția tovarășului Katona, 
pe terenul amenajat de uteciști, au 
fost amplasate niște construcții provi
zorii. Acum nu mai avem nici teren — 
de altfel a și venit iarna •— nici club...

Considerăm că este necesar ca efor
turile tinerilor, ale tuturor muncito
rilor de pe șantierul Uzinei chimice 
din Pitești să fie stimulate de condu
cerea întreprinderii constructoare atît 
prin organizarea măi temeinică â t ac
tivității pe șantier cît și printr-o 
atenție inai mare față de felul’ cum își 
Petrec Oamenii timpul în afara pro
gramului. După cum se prezintă vre
mea, este posibil să avem ó iarnă tim
purie și capricioasă. Toate eforturile 
trebuie îndreptate acum spre încheie
rea cît mai multor lucrări exferîoâre, 

■ să se asigure funcționarea perfectă a 
stației termice provizorii, astfel ca lu
crările de montaj și instalații să’seMes. 
fășoare din plin, indiferent de starea
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FMTD solidară
cu lupta poporului

vietnamez
Declarația președintelui

F.M.T.D.

upă vizita făcută în R. D. 
Vietnam, a sosit la Mos
cova o delegație a Fede

rației Mondiale a Tineretului 
Democrat, în frunte cu Rodolfo 
Mecini, președintele F.M.T.D. 
Cu acest prilej a avut loc o con
ferință de presă la care Mecini 
a declarat că F.M.T.D. intențio
nează. să organizeze la începutul 
anului viitor o Conferință inter
națională de solidaritate cu Viet
namul. El a arătat că „o sarcină 
de prim ordin a Federației este 
sprijinirea multilaterală a acțiu
nilor care au ca scop întărirea 
solidarității cu lupta poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
imperialiștilor americani“.

Atacuri ale partizanilor
la 5 km de Saigon

După cum relatea- 
~ corespondentul 

France 
districtul 
., situat

za 
agenției 
Presse, 
Binh Chanh 
Ia 5 km sud-vesi de 
Saigon, a fost hăr
țuit in cursul nopții 
de miercuri, timp de 
mai bine de trei ore 
de detașamentele de 
patrioți. Mai multe 
obuze de mortiere 
au fost aruncate a- 
supra taberei forțe
lor armate guverna
mentale și america
ne din district.

Același corespondent sem
nalează acțiuni asemănătoare în 
delta fluviului Mekong. Peste 30 
de obuze au fost lansate asupra 
taberei de instruire a forțelor 
guvernamentale de la Dua Tho, 
din provincia Ba Xuyen.

Agenția de presă „Eliberarea" 
a dat publicității textul unei 
conferințe de presă a șefului di
recției operative a armatei de eli-

® Intîlnirea de la New York • Aprecieri elogioase

la adresa dezvoltării economice a țării noastre

La 1 decembrie a avut loc la 
New York o întîlnire, organizată 
de Departamentul comerțului al 
S1U.A., între reprezentanți ai 
oamenilor de afaceri din Statele 
Unite și membrii misiunii co
merciale care a întreprins recent 
o călătorie în România și Polo
nia. Interesul stîrnit de această 
manifestare este atestat de fap
tul că la ea au participat peste 
700 de industriași și oameni de 
afaceri americani, precum 
meroși ziariști.

. într-o scurtă cuvîntare, 
în deschiderea discuțiilor, 
sadorul James Roosevelt, 
zentantul S.U.A. în Consiliul 
Economic și Social al O.N.U. 
(fiul fostului președinte), a sub
liniat, printre altele, că misiunea 
a urmărit realizarea de noi legă
turi cu țările din Europa răsă
riteană, pentru înțelegere reci
procă. Făcînd aceasta, a spus el, 
considerăm că comerțul de pro
duse fără destinație strategică cu 
țările socialiste din Europa este 
pe de-a întregul compatibil cu 
interesele noastre naționale“.

în continuare, cei șapte mem
bri ai misiunii comerciale care 
au întreprins amintita călătorie 
au împărtășit din impresiile și 
concluziile lor. Ei au declarat că 
au avut convorbiri cu miniștri, 
cu conducători ai întreprinderi
lor de comerț exterior și ai unor 
fabrici și uzine, și că au avut 
posibilitatea să viziteze numeroa
se uzine și localități.

Referindu-se la România, 
membrii misiunii au declarat că 
au' constatat existența posibili
tăților pe care le âu 
americane de a face 
avantajoase cu partenerii români.

Au fost subliniate posibilitățile 
economice însemnate ale Româ
niei,-s-au făcut dese referiri la 
nivelul atins de industria chimi
că, subliniindu-se dotarea aces-

și nu-

rostită 
amba- 
repre-

firmele 
afaceri

teia cu mașini din cele mai mo
deme. A fost, de asemenea, a- 
preciată pozitiv industria side
rurgică, amintindu-se de contri
buția pe care o va aduce la 
aceasta combinatul de la Galați. 
Membrii misiunii au afirmat că 
în numeroase domenii, România 
poate să se prezinte pe piața 
mondială cu produse competiti
ve. și au amintit de ritmul de 
dezvoltare ridicat al țării.

O mare parte din relatările 
membrilor misiunii comerciale a 
fost consacrată expunerii amă
nunțite și analizei multilaterale 
a economiei României.

Cadrele de specialiști din Ro
mânia au produs o impresie 
foarte bună și vorbitorii au sub
liniat că, deși au întîlnit mulți 
specialiști tineri, aceștia s-au do
vedit extrem de bine pregătiți. 
Au fost relevate, de asemenea, 
frumusețile și posibilitățile de 
dezvoltare a turismului pe care 
le are România.

Concluziile la care au ajuns 
toți membrii delegației sînt că 
există mari posibilități de dez
voltare a relațiilor economice cu 
România, că trebuie sădită în 
rîndul oamenilor de afaceri ame- 

■ rieani ideea lărgirii comerțului 
cu această țară, că guvernul 

, trebuie să sprijine această orien
tare prin acordarea mai multor 
licențe de export.

Toți vorbitorii au arătat în 
repetate rînduri că o condiție 
pentru dezvoltarea comerțului 
cu România este acordarea clau
zei națiunii celei mai favorizate 
acestei țări. .Altfel, au subliniat 
ei, România nu va putea să-și 
desfacă produsele la noi din 
cauza taxelor vamale ridicate ale 
S.U.A. Ei au amintit că Polonia 
se bucură de această clauză.

NIC. IONESCU
Trimisul special Agerpres

berare sud-vietnameze, referitoa
re la operațiunile desfășurate în 
lunile octombrie și noiembrie? 
Armata de eliberare, se arată în 
conferință, a distrus totalmente 
în această perioadă 19 batalioa
ne dușmane, printre care 4 bata
lioane de infanterie și 4 bata
lioane motorizate americane. 
Numai în luna octombrie au fost 
scoși din luptă peste 3 000 de 
soldați americani. în luna noiem
brie, ale cărei cifre exacte nu 
sînt încă cunoscute, numai în 
luptele de la Piei Me, patrioții 
au scos din luptă peste 1 700 de 
soldați americani. După cum s-a 
mai anunțat, între 15 octombrie 
și 15 noiembrie, aproape 309 de 
avioane americane au fost dobo- 
rîte. Și aceasta, se subliniază în 
continuare în conferința de pre
să, în timp ce toate comunicatele 
militare americane sau sud-viet
nameze anunțau, în termeni 
vagi, pierderi „ușoare“ sau „mo
derate“.

Agenția de presă „Eliberarea“ 
a transmis, de asemenea, un ma
terial referitor la asasinatele, ja
furile și actele ilegale comise de 
trupele americane, aproape zil
nic, în provinciile sud-vietname
ze. Agenția citează, în acest 
sens, provincia Gia Dinii, unde, 
în luna noiembrie, în districtele 
Tang Nhon Phu și Thu Duc au 
staționat trupe americane. Ele 
au ucis cetățeni pașnici, nevino- 
vați și au „confiscat“ bunuri.

•Ar
După cum informează agen

țiile de presă, nava portavion cu 
propulsie nucleară „Enterprise“ 
a S.U.A. a intrat marți pentru 
prima dată în acțiune împotriva 
forțelor patriotice sud-vietna
meze. Avioanele care au deco
lat de pe „Enterprise" au primit 
însă riposta patrioților sud- 
vietnamezi. Agenția Reuter in
forma că două aparate din 
formația aeriană nu s-au mai 
întors la bază.

AGENDA

VIZITA DELEGAȚIEI U.T.C.
IN R. P. BULGARIA

Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist condusă de Ele
na Poparad. secretară a C.C. 
al U.T.C. care se află în vizi
tă în Republica Populară 
Bulgaria, a depus o coroană 
la Mausoleul lui Gheorghi 
mitrov.

Acorduri

I j

V

Di-

ß '■

Ex- 
fost

ungaro-italiene
La Ministerul Comerțului 

terior al R. P. Ungare a 
semnat primul acord comercial
pe termen de 4 ani și un acord 
cu privire la colaborarea indus
trială. economică și tehnică în
tre Ungaria și Italia.

VIETNAMUL DE SUD: Soldați din tiupele inlervenționiste 
americane acoperind cu frunze corpurile camarazilor lor 

intr-o ambuscadă

Complicații in problema cipriotă
în ajunul dezbaterii conflictului cipriot 

de către O.N.U. în această mult contro 
versată problemă au intervenit o serie 
de noi elemente care vin s-o complice și 
mai mult.

In primul rînd, este vorba de 
precizarea poziției S.U.A. făcută 
de subsecretarul de stat, George 
Ball, într-un articol publicat în 
presa americană, prin care acea
sta se pronunță deschis pentru 
ocuparea 
N.A.T.O.. 
atlantice 
chipurile, un război

Presa ateniană de toate 
.dințele își exprimă uimirea față 
de o astfel de soluție propusă 
de către aliatul Greciei. Astfel, 
ziarul de dreapta, „KATHIME- 
RINI“ relevă că Ball „pare să 
nu țină seama nici de istorie și 
nici de realitățile schimbate de 
astăzi", în timp ce ziarul guver
namental „ELEFTERIA“ critică 
„incapacitatea politicii externe

insulei de către 
în numele alianței 

și pentru a preveni, 
greco-turc. 

ten-

americane de a se adapta la si
tuația actuală". Cotidianul „AV- 
GHI“ arată, la rindul său, că „pen
tru prima dată Washingtonul își 
mărturisește deschis intențiile". 
Ziarul de centru „ATHINAIKI“ 
consideră că în cazul cînd acest 
plan se va pune totuși în apli
care „ciprioții vor lupta pentru 
apărarea patriei lor și întreaga 
Grecie ta fi de partea lor“.

Această ultimă precizare a po
ziției S.U.A. față de chestiunea 
cipriotă intervine în cel mai 
critic impas diplomatic al con
flictului cipriot și este apreciată 
de observatorii politici din capi
tala greacă drept un act care 
depășește cu mult tactica presiu
nilor. Turcia cere oficial reîn
toarcerea'insulei la regimul acor-

morti

Zürich, 
a celor

Cuvîntarea
Waldeck Rochet

(Agerpres). — Luind cuvintul ia 
(suburbie a Parisului) în cadrul cam- 

pentru alegerile prezidențiale,

PARIS 2 
Aubervillers 
paniei electorale 
Waldeck Rochet, secretar general al P.C. Francez, 
a criticat cuvîntarea rostită mărfi seara la tele
viziune de generalul de Gâulle.

Din 1957 — a arătat Waldeck Rochet — produc
ția industrială a sporit cu peste 45 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 35 la sută, dar puterea 
de cumpărare a salariului a rămas simțitor aceeași. 
El a spus că pentru masele de oameni ai muncii 
francezi, situația este mai puțin strălucitoare decît 
a fost expusă în această cuvîntare.

Referindu-se Ia politica externă a Franței, secre
tarul general al P.C. Francez a arătat că „aici,, ca 
și în celelalte domenii, aspectele negative nu lip
sesc". El a expus apoi , cauzele pentru care comu
niștii sprijină candidatura lui Mitterand.

scurt
• PREȘEDINTELE guvernului, provizoriu al Repu

blicii Dominicane, Hector Garcia Godoy,- a. fixat 
miercuri seara data de 1 iunie 1966 .pentru, alegeri . 
generale în această țară. ,La viitoarele alegeri ur-, 
mează să fie desemnați președintele și vicepreședin
tele republicii, membrii Camerei deputaților și ai 
Senatului, precum și cei" ai municipalităților.

A

în comitetul juridic al Adună
rii Generale continuă discuțiile 
asupra unuia din principalele 
puncte aflate pe ordinea sa de 
zi și anume : „Principiile de 
drept internațional privind rela
țiile între state“.

Luînd cuvîntul, delegatul ro
mân, Constantin Flitan, vicepre
ședinte al Comitetului a subli
niat că egalitatea suverană a sta
telor reprezintă piatra de încer
care în relațiile internaționale, 
cerință sine qua non a dreptului 
internațional contemporan și 
condiția pentru ca relațiile inter
naționale să se desfășoare în

Incidente
m

După cum anunță agenția 
France Presse, în întreaga re
giune de vest a Nigeriei se men
tine o situație încordată ca ur
mare .a incidentelor intervenite 
între partizanii partidelor Alian
ța națională nigeriana (N.N.A.) și 
Marea alianță progresistă unită 
(U.P.G.A.).

Direcția poliției din Ibadan 
anunță că in timpul unor ase
menea. incidente au fost omorîte 
alte 10 persoane și s-au înregis
trat niai mulți răniți. Au fost in
cendiate mai multe clădiri apar- 
ținînd unor personalități poli
tice.

In orașul Ijebu, anunță aceeași 
agenție, au fost ucise alte 4 per
soane.

spiritul prieteniei și colaborării 
între state. în concepția guver
nului român, dezvoltarea multi
laterală a colaborării internațio
nale are însă ca premiză asigu
rarea dreptului fiecărui popor 
de a-și afirma ființa și persona
litatea, de a se bucura nestinghe
rit de toate condițiile necesare 
progresului său material și spi
ritual. Pe planul dreptului inter
național aceasta își găsește ex
presia în principiul egalității su
verane a statelor, conform căruia 
toate statele trebuie să aibă, în 
i apotrurile lor reciproce, o pozi
ție juridică egală.

★
In Comitetul Politic al Adu

nării Generale a fost supus 
la vot miercuri după-amiază 
proiectul de rezoluție privind 
denuclearizarea Africii, pre
zentat de un grup de 28 de 
țări africane. în acest docu
ment este sprijinită declarația 
Conferinței șefilor de state 
africane privind, denucleariza
rea Africii. Rezoluția a fost 
adoptată cu 105 voturi pentru, 
printre care și cel al delega- 

..ției Republicii. Socialiste Ro
mânia.

In Comitetul administrativ 
și bugetar s-au încheiat 
miercuri seara dezbaterile a- 
supra proiectului de rezoluție, 
prezentat de delegația fran
ceză, care prevede crearea u- 

mui comitet de experți pentru 
a studia situația financiară a 
O.N.U. și a prezenta recoman
dări.

Supus la 
fost adoptat 
pentru, nici 
abținere.

vot, proiectul a 
cu 92 de voturi 

unul contra și o

durilor de la Londra și 
evacuarea din Cipru 
10 000 de militari greci, abando
narea definitivă a ideii medierii 
lui Piaza și a raportului său. 
Grecia adoptă însă oficial cel 
puțin, o poziție contrară.

Cotitura făcută de S.U.A. în 
chestiunea cipriotă, potrivit ob
servatorilor politici, a determi
nat forțele de dreapta din Cipru 
să dezlănțuie acum un atac di
rect împotriva președintelui Ci
prului, Makarios. Ziarul „PA- 
TRIS", favorabil comandantului 
forțelor militare cipriote, general 
Grivas, cere demisia imediată a 
lui Makarios și începerea convor
birilor greco-turce.

Intensificarea atacurilor drep
tei împotriva lui Makarios coin
cide și cu plecarea lui Grivas la 
Atena, unde urmează să aibă în
trevederi cu personalități de stat 
și militare.

Lună, despre care 
poieții scriu de mile
nii, care este marto
ra multor iubiri îm
părtășite sau nu, ca
re provoacă mareele, 
și va servi drept 
prim popas al omu
lui ce se avîntă în 
Cosmos, produce încă 
multe efecte necu
noscute pînă acum.

O serie de studii 
au confirmat că 
ploaia ce cade în di
verse regiuni 
aproximativ

• întrevedere Kosîghin — Stewart

• LA 2 DECEMBRIE, AleXei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S. a primit ia 
Kremlin pe M. Stewart, ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, care se află în Uniunea Sovietică 
intr-o vizită oficială.

• COMISIA de relații externe a Congresului 
brazilian a primit spre analiză și aprobare un pro
iect în baza cărpia cunoscutul, jucător de fotbal, 
Pele, (sau Edson Arantes do Nascimento, pe nu
mele său adevărat) ar trebui să beneficieze de 
onorurile ce se acordă numai șefilor de stat și de 
posibilitatea de a-și schimba clubul de care apar
ține în orice moment ar dori. Terminîndu-și cariera 
sportivă strălucită, Pele ar trece sub auspiciile 
Serviciului național de protecție. Argumentarea 
proiectului conține, de asemenea, un protest con
tra absenței lui Pele din selecționata Braziliei care 
a -jucat recent un îneci cu echipa britanică Arsenal 
la Londra. Se știe că clubul Santos (de care. apar
ține Pele) a invocat atunci necesitatea, prezenței 
lui Pele pentru disputarea unor întîlniri în cadrul 
campionatului statului Sao Paulo și s-a opus ple
cării sale la Londra, care a provocat un veritabil 
incident diplomatic, întrucît conform protocolului 
fixat, Pele urma să înmîneze un dar reginei Angliei 
din partea Federației braziliene de sport. Proiectul 
înaintat Comisiei de relații externe a Congresului 
brazilian își propune să evite pe viitor asemenea 
cazuri neplăcute.

• IN CADRUL planului. de colaborare dintre 
Uniunile ziariștilor din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă, Ia Varșovia a 
sosit o delegație de ziariști români din domeniul 
economic condusă de Constantin Amariței, redactor 
șel-adjunct al ziarului „România Liberă“.

@ Demonstrație studențească la Quito

• CORESPONDENTUL agenției Prensa Latina 
din Quito anunță că studenții din capitala ecuado- 
riănă' au organizat miercuri o demonstrație sub 
lozinca „Jos dictatura". Detașamente înarmate-ale 
poliției i-au împrăștiat pe demonstranți folosind 
gaze lacrimogene.

• LA 2 DECEMBRIE, o navă de război americană 
a pătruns de două ori in apele teritoriale ale R. P. 
Chineze, în largul coastei provinciei Fufzien. In 
aceeași zi, un avion militar american a pătruns în 
spațiul aerian al insulelor Iunsin și Dun, în largul 
coastei provinciei Guandun. Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P- 
Chineze a fost autorizat-să protesteze ' in legătură 
cit violarea spațiului derian al Chinei.

Pe scurt

O s c o

atrule de infanterie înarmate parcurg străzile orașu*

P
iui; parașutiștii percheziționează vehiculele la 
rierele ridicate pe străzi; autoritățile britanice cane 
iintiă campania de arestări împotrica persoanelor 
suspectate (le a fi membri ale Frontului Național dt

Acest tablou zugrăvit din „Sunday Telegraph“ sa 
referă la Aden care, cu două luni în urmă, avea o 
constituție și un guvern, dar care în prezent nu mai 

are decît comisar britanic și trupe britanice. Se știe că în oc
tombrie „pentru a preveni tulburările“, guvernul englez a suspen
dat constituția acestei colonii și a demis guvernul local condus 
de Abdul Kawee Meckawee. în realitate, prin aceste operațiuni au
toritățile britanice urmăreau limitarea extinderii acțiunilor forțe
lor patriotice în acest teritoriu și, totodată, dizolvarea forțelor po
litice care se pronunțau pentru independență.

In timp ce înaltul comisar britanic din Aden prelua guvernarea 
directă a țării, într-un alt teritoriu aflat sub administrație brita
nică, Rhodesia, guvernul minoritar, condus de Ian Smith, era pe 
punctul de a declara unilateral independența țării. Punerea în 
practică a acestei vechi amenințări devenise pentru toți observa
torii o chestiune de zile și de aceea îngrijorarea creștea în fața 
perspectivei de apariție pe continentul african a unui nou stat ra
sist de tipul Republicii Sud-Africane. O dată cu îngrijorarea se 
înmulțeau și solicitările adresate Marii Britanii de a interveni, de 
a împiedica pe Smith să-și pună planul în aplicare.

Dar dacă în Aden, unde nu amenință nimeni cu declararea 
unilaterală a independenței, Londra n-a ezitat să intervină cu forța 
armată, în Rhodesia, guvernul britanic s-a arătat,, brusc, foarte 
scrupulos. Fraze ca „să nu ne pripim“, „să nu creăm un prece
dent“, „să nu ne amestecăm în treburile interne ale Rhodesiei“ 
etc. erau foarte des pronunțate de oficialitățile britanice. Rezulta
tul ? Smith a declarat unilateral independența.

Marea Brita- 
nie a trecut a- 
tunci la aplica
rea cunoscutelor 
măsuri economi
ce a căror efica
citate este tot 
mai mult pusă 
la îndoială în 
cercurile politi
ce internațio
nale. în ceea ce 
privește utili
zarea forței, gu
vernul englez 
s-a opus categoric. Iată însă că o țară vecină cu Rhodesia, 
Zambia s-a adresat Londrei cerîndu-i ajutor militar pentru a îm
piedica guvernul de la Salisbury să întrerupă curentul electric de 
la centrala Kariba. Această cerere a pus guvernul lui Wilson 
într-o situație „delicată“, deoarece potrivit agenției France 
Presse, acesta nu dorea „nici să se angajase împotriva guvernului 
de la Salisbury, dar nici să refuze 'Zambiei ajutorul cerut“. A- 
ceeași agenție transmitea că primul ministru Wilson se teme că 
„astfel de inițiative (trimiterile de trupe în Zambia n.n.) ar putea 
fi interpretate ca o provocare la adresa autorităților de la 
Salisbury".

Așadar, autoritățile britanice se tem ca nu cumva Smith să se 
supere, să se simtă „provocat“. Dar, după cîte se vede, au fost ui
tate complet unele acțiuni britanice întreprinse cu numai doua 
luni în urmă. Atunci trupele britanice au înlăturat guvernul Ade- 
nului iar constituția țării a fost, după cum am văzut, suspendată. 
E curios că atunci Londra n-a considerat aceste acțiuni ca o pro
vocare, deși, în fapt, ele sfidau aspirațiile la independență ale 
poporului adenit. Acum însă, în Rhodesia autoritățile britanice 
au devenit foarte atente la respectarea codului manierelor ele
gante.

în cele din urmă Smith a dat, el însuși, dezlegarea. Premierul 
rhodesian a declarat că nu are nimic împotrivă ca așa numita 
„forță militară simbolică“ — alcătuită din 8 avioane militare cu 
reacție și 8 avioane care să transporte tehnicieni și personal mi
litar — să fie trimisă în Zambia, unde să rămînă de-a lungul flu
viului Zambezi, eu singura condiție ca ea să nu încalce terito
riul rhodesian. Abia după .această declarație Camera Comunelor 
a aprobat trimiterea contingentului respectiv în Zambia, precizîn- 

du-se încă o dată că e vorba de o „forță de descurajare“ care 
are „un rol pur defensiv“.

Observatorii apreciază că numeroase țări africane, care și-au 
exprimat deschis intenția de a întreprinde o acțiune ofensivă îm
potriva regimului de la Salisbury, îșj vor manifesta nemulțumirea 
față de felul în care Londra, cu aprobarea lui Smith, a răspuns 
cererii de ajutor a Zambiei.

de la... Smith

ION D. GOIA

este CU
10 la

Cea

sută mai abundentă 
timp de cîteva zile, 
după apariția Lunii 
noi, în primul pătrar 
ca și în ultimul pă
trar cînd Luna este 
plină. Se presupune 
că fenomenul ar fi 
produs de unele ma
ree provocate de Lu
nă în atmosferă, a- 
asemănător maree- 
lor marine.

Prin urmare, Luna, 
astrul 
miliarde de 
decursul

mai

petrolieră
a se

urmărit de 
ochi în 

existenței

omenirii, mai 
multe taine, legate 
chiar de viața de pe 
Terra.

mare navă

din lume...
de 318 m 
de 49 m.

și lățimea 
Partea de

... urmează 
construi în Japonia. 
Ea va putea încărca deasupra apei va fi 
190 000 tone de pro
duse petroliere. Va- ceea imersată în apă 
sul va avea lungimea va avea 23,2 m.

Ce legătură poate 
fi între ciuperci și 
mine.?. Toată lumea ■ 
știe că există ciu
perci. comestibile și 
ciuperci otrăvitoare. 
In general, ciupercile 
otrăvitoare . sînt fru
moase -ca . aspect, fi
ind viu colorate. Ele 
nu ș-au găsit însă 
întrebuințare -în de
cursul timpului. Dar,. 
de curind s-a con
statat că aceste ciu
perci constituie a- 
devărate 
toare de 
lemente 
chiar

înaltă de 17 m iar a-

Viteza de circula
ție a navei va atinge 
30 km pe oră, fiind 
acționată cu o turbi
nă 
de mii cai

gigantică, de 32 
putere.

industria

acumula- 
anumite e- 
ce nu ' sînt

atît de răs-

minieră
acestui 

in con-

pindite. Astfel, tipul 
de ciupercă cunos
cut sub denumirea 
de Amanita Musca- 
ria, conține o canti
tate apreciabilă de 
vanadiu, cină este 
cultivată pe un te
ren în care se găsesc

săruri ale 
metal, chiar 
centrații foarte re
duse. De asemenea, 
același gen de ciu
percă acumulează 
mult seleniu, dacă 
solul conține combi
nații de seleniu chiar 
în concentrații re
duse. Cultivarea cu 
asfel de ciuperci a 
unor terenuri în care 
se găsesc concentra
ții reduse de elemen
te utile neexplorabile 
pe alte căi ar putea 
duce la folosirea ciu
percilor 
tragerea 
mente.

Bolile și mirosul

In decursul timpu
lui au fost imaginate 
diverse metode pen
tru diagnosticarea 
bolilor. Mirosul s-a

utilizat destul de pu
țin în acest scop, însă 
in curind, se pare 
că, își va găsi o largă 
întrebuințare, pentru 
astfel de probleme. 
Pacientul va fi in
trodus într-o cameră 
cilindrică, etanșe, în 
care se pompează 
aer condiționat și 
pur. Aerul, împreună 
cu expirația bolna
vului și substanțele

pentru ex- 
acelor ele-

volatile 
corp, se 
apoi și este supus u- 
nor analize speciale. 
In urma cercetărilor, 
au fost descoperite 
pînă acum 24 de 
substanțe. Nu s-a 
stabilit însă dacă 
există substanțe co
mune tuturor 
zilor și dacă 
sînt specifice 
anumite boli.

emanate de 
colectează

indivi- 
altele 
unor
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1. Ce fel de ceasuri să folosim într-un mediu 
unde există cîmpuri magnetice ?

Este recomandabil numai ceasul de oțel inoxi
dabil, întrucît capacele sale îl protejează de posi
bilitatea magnetizării pieselor interioare, ceea ce 
ar duce la dereglarea funcționării.

2. De ce nu se electrocutează păsările care se 
odihnesc pe conductoare prin care trece curent 
de înaltă tensiune ?

Oamenii pot fi în pericol de electrocutare 
dacă atunci cînd ating cablurile prin care trece 
curentul electric păstrează contactul cu pămîntul. 
Păsările nu se electrocutează fiind izolate de 
pămînt.

3. De ce la lumina unui trăznet se creează im
presia că oamenii și vehicolele aflate în mers, 
stau pe Ioc ?

La lumina produsă de trăznet, care durează în 
general cam a mia parte dintr-o secundă, ilumi
narea este atît de rapidă față de viteza de depla
sare a pietonilor sau vehicolelor obișnuite încît 
acestea par a sta pe loc.

4. Cit costă energia electrică a unui trăsnet ?
Trebuie calculată puterea electrică dezvoltată 

de trăsnet admițînd un potențial mediu de circa 
25 milioane de volți. Ținînd seama și de timp, 
rezultă 1 400 kiloxvolți-ore, care multiplicați cu 
0,30 Iei, duc la valoarea de 420 lei. într-adevăr e- 
nergia electrică a unui trăsnet nu costă prea 
mult însă, în schimb, uneori pagubele pe care le 
poate aduce, depășesc milioane Iei.

N.R. Am primit răspunsuri bune la întrebările 
de mai sus de la numeroși elevi printre care : 
Alexandru Dinisoaie — Roșiori de Vede ; Dănuț 
Olteanu — Comănești; Victor Bîrzilă — Cîm- 
pina : Petru Boancă — Oprișani Turda : Stelian 
Lozneanu — Dorohoi; Gheorghe Miertoiu — Tr. 
Măgurele; Jana Văduva — Drăgănești Vlașca și 
alții.

Poșta
(Urmare din pag. 

a II-a)

sfirșit și capi-
„disciplină",

dată 
toiul 
M. P. nu uită că și 
felul în care își pe
trec timpul liber co
legii lui ne-ar putea 
interesa. Și scrie: 
„Citim cărți, mergem 
la cinema, vizionăm 
filme la televizor. 
Unii, din păcate, își 
pierd încă prea 
multă vreme cu 
plimbările pe bule
vard. înainte de a 
încheia, M. 
întreabă : 
scris atitea, despre 
ce oare să vă mai 
scriu ?“

A ti corespondent 
presupune un strop 
de pasiune pentru 
treaba asta — și o 
dovedește cu priso
sință maldărul de co
respondente pe care 
îl primim zilnic. Co-

P. se 
„V-am

elevilor
respondenții ne scriu 
pentru că au ceva de 
spus: viața lor, a co
lectivului lor le ofe
ră subiecte suficien
te și interesante soli- 
citjndu-le o relatare 
concretă, o atitudi
ne Faptul că „ma
joritatea elevilor în
vață bine, dar că u- 
nii se mai lasă pe 
tinjala..." nu poate 
constitui o informa
ție decit dacă ni se 
arată cine și. cum 
învață bine, cine și 
de ce nu învață și, 
mai ales, ce atitudi
ne ia colectivul în 
privința acestora din 
urmă. Altfel, cores
pondenta nu-și 
ge scopul, nu 
poate oferi mai 
..decit o carte 
tală expediată 
bit.

ațin- 
ne 

mult 
poș- 
gră-

O. P. I.


