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U.J.M.
I ncepe un nou an 

de învățămînt po
litic U.T.M. Inte
resul cu care sute 
de mii de tineri 

așteaptă deschide
rea învățămîntu-

lui politic este rezultatul firesc 
al faptului că în anii prece
dent, in cadrul acestuia, tine
rii au învățat multe lucruri 
care au răspuns cerințelor, 
preocupărilor lor pentru o 
continuă pregătire politico-i- 
deologică. Studiul în cercurile 
și cursurile politice U.T.M., 
audierea ciclurilor de confe
rințe, răspund dorinței tinere
tului de a cunoaște și a-și în
suși politica partidului, de a 
munci cu entuziasm pentru 
îndeplinirea sarcinilor stabi
lite de Congresul al III-lea al 
P.M.R. Educarea patriotică a 
tineretului, formarea și dez
voltarea mîndriei față de rea
lizările obținute de poporul 
nostru sub conducerea parti
dului, educarea internaționa- 
listă a acestuia — constituie 
sarcini importante ale învăță- 
mîntului politic U.T.M.

Lecțiile, expunerile, semina
riile contribuie la educarea 
politică și ideologică a tinerilor, 
la formarea trăsăturilor mo
ralei socialiste, la creșterea 
combativității lor față de in
fluențele ideologiei și moralei 
burgheze.

Organele și organizațiile 
U.T.M. au dobîndit, din prac
tica muncii, o experiență bo
gată în organizarea și condu
cerea învățămîntului politic 
U.T.M. Este necesar ca și în 
acest an experiența acumula
tă să fie bine folosită, pentru 
ca încă de la deschiderea 
anului de învățămînt să fie a- 
sigurate toate condițiile pentru 
însușirea de către tineri a unor 
temeinice cunoștințe politice.

In buna desfășurare a învă
țămîntului politie propagan
distului îi revin sarcini de 
mare răspundere. El este cel 
care îi ajută pe tineri cu pri
ceperea sa să-și însușească cu
noștințele politice, să-și for
meze profunde convingeri co
muniste. Iată de ce pregătirii

continue a propagandiștilor, 
perfecționării metodelor de 
conducere a activității cercu
rilor trebuie să-i fie acordată 
o mare atenție. Mulți propa
gandiști au fost ajutați prin 
participarea Ia cursuri specia
le să-și adincească cunoștințe
le politice și ideologice. In a- 
ceastă perioadă urmează a fi 
încheiată pregătirea propagan
diștilor de la sate. Se înțelege 
însă că odată cu încheierea a- 
cestor cursuri nu se termină 
procesul de pregătire a propa
gandiștilor. Comitetele regio
nale, raionale și orășenești 
U.T.M., avînd sprijinul cabine
telor de partid, trebuie să se 
ocupe în continuare de pregă
tirea sistematică a propagan
diștilor, de ridicarea continuă 
a nivelului lor ideologic. Pen
tru aceasta trebuie mai 
bine folosite zilele de pre
gătire a propagandiștilor. 
Răspunzînd necesității de a-i 
înarma pe propagandiști cu 
cunoștințe temeinice și multi
laterale care să le dea posi
bilitatea de a explica tinerilor 
științific, competent sarcinile 
care stau în fața întreprinde
rilor, G.A.C. S.M.T., G.A.S. 
din raionul lor, obiectivele 
spre care trebuie să-și în
drepte în primul rînd atenția, 
este bine ca, în acest scop, 
la pregătirea propagandiștilor 
de la cabinetele de partid să 
fie invitați să vorbească acti
viști de partid și de stat. în 
felul acesta au procedat multe 
comitete raionale U.T.M. din 
orașul București, regiunile 
Iași, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Galați, Cluj etc.

In cadrul pregătirilor de la 
(cabinetele de partid trebuie, 

asemenea, organizate

schimburi de experiență prin 
care să fie popularizate cele 
mai bune metode de expunere 
a lecțiilor, de organizare a 
dezbaterilor în cerc, de le
gare a cunoștințelor teoretice 
cu sarcinile concrete ce re
vin tinerilor la locurile lor 
de muncă și învățătură. De o 
mare importanță pentru acti
vitatea propagandiștilor este 
sprijinul pe care pot să-l dea 
la aceste schimburi de expe
riență propagandiștii de la în
vățămîntul de partid care în
totdeauna au împărtășit cu 
dragoste din bogata lor expe
riență în propagarea politicii 
partidului nostru.

Se cere însă și din partea 
fiecărui propagandist să pri
vească eu toată răspunderea 
propria sa pregătire, să parti
cipe la toate seminariile orga
nizate la cabinetele de partid 
care îi sînt de un real folos în 
lărgirea cunoștințelor sale po
litice și ideologice. De la pro
pagandist tinerii așteaptă în
totdeauna răspuns la cele mai 
felurite întrebări. De aceea 
propagandistul trebuie să fie 
bine pregătit, să studieze în 
permanență și în profunzime 
documentele de partid, să fie 
la curent cu cele mai impor
tante evenimente interne și in
ternaționale, cu noutățile cul- 
tural-artistice. Propriul lui e- 
xemplu va fi atunci un în
demn pentru toți ceilalți tineri 
de a studia cu pasiune și per
severență, de a-și lărgi conti
nuu orizontul politic și cultu
ral. Neîndoielnic că in cercul 
politic condus <lc un asemenea

PLOIEȘTI. — In cadrul adunărilor ce au 
avut loc în regiunea Ploiești, petroliștii au a- 
nunțat că în primele trei trimestre din acest 
an au forat în plus aproape 3 000 m., au reali
zat însemnate cantități de țiței și produse pe
troliere de bună calitate, iar în primele 8 luni 
ale anului au obținut economii suplimentare la 
prețul de cost de 46 milioane lei.

PITEȘTI.— Adunările consacrate „Zilei pe
trolistului'', care au avut loc în regiunea Argeș 
au întrunit mii de petroliști. Ele au constituit 
un prilej do trecere în revistă a realizărilor ob
ținute în această parto a țării. Printre altele 
s-a arătat că în regiunea Argeș s-au obținut 
succese în extinderea forajului cu turbina, e- 
lectroburul, turboburul și în aplicarea metode
lor noi în tehnologia exploatării de țiței și gaze.

Tinerii Vasile Dascălu, Ște
fan Butnaru și Ioan Ghera- 
sim, fac parte din brigada a 
Vlll-a de exlrac/ie de Ia 
parcul 880 al schelei Moi
nești. Brigada lor se află in 
rindul colectivelor eviden
țiate în întrecerea socialistă 

pe schelă.

BACĂU. — La adunarea care a avut loc la 
clubul „23 August" din Moinești au participat 
pesto 750 de petroliști și alți oameni ai muncii 
din raion. S-au trecut în revistă realizările do- 
bîndito de sondorii moldoveni de la trusturile 
de foraj $i extracție, de rafinorii de la Dărmă- 
nești, lucrătorii din întreprinderile de transpor
turi și carotaje,

(Agerpres)

slăzl, întregul nostru popor 
sărbătorește „Ziua petrolis
tului”, cinstind cu dragoste 
pe cei care smulg pământu
lui comoara aurului negru. 
Sărbătoarea aceasta are în
scrisă în agenda sa succese

însemnate, prilejuind un bilanț todnic, 
anticipînd perspectiva unor realizări și 
mai mari.

Petrolul — una din bogățiile tării noas
tre — a trecut în anii puterii populare 
în mîinile puternice și pricepute ale ade
văratului stăpîn al bogățiilor tării, de
venind un bun al poporului muncitor. 
Statul nostru a alocat și alocă fonduri 
importante pentru punerea în valoare a 
noi zăcăminte petroliere, pentru înzes
trarea acestei ramuri cu instalqfii mo
derne. Introducerea instalațiilor de foraj 
de înaltă productivitate fabricate în (ară, 
extinderea forajului cu turbina și electro- 
burul, mărirea capacităților de prelucra
re prin reconstruirea și modernizarea ve
chilor rafinării, prin intrarea în funcțiune 
a noi obiective și instalații de mare ca
pacitate, permit extragerea unei mari 
cantități de {iței și prelucrarea integrală 
în rafinăriile din fără, ob[inîndu-se o 
gamă largă de produse. In toate sectoa
rele muncii din petrol, la foraj, la extrac
ție, sau prelucrare în rafinării, realiză
rile sînt deosebit de importante, în toate 
sectoarele îndeplinindu-se sarcinile deFoto: N. STELORIAN

I
In unitățile agricole 

șocialiste din Butcoi in- 
sămlnțările de toamnă 
sint in toi. Mecanizatorii 
folosesc întreaga capa
citate de lucru a trac
toarelor în scopul înca
drării lucrării in epoca 

optimă.
Foto: Agerpre»
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Dincolo de capul scării

plan, reducerea prețului de cost și conti
nua îmbunătățire a calității prin aplicarea 
celor mai avansate metode tehnice de 
lucru. Toate aceste realizări izvorăsc din 
dorința lucrătorilor din petrol de a tra
duce în viață sarcinile trasate de cel de 
al III-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn.

Din întreaga țară petroliștii raportează 
succesele cu care și-au întîmpinat săr
bătoarea. De Ia colectivul de foraj Moi
nești se raportează îndeplinirea sarcini
lor de plan pe 9 luni ale anului înainte 
de termen, terminarea forării a 5 sonde 
cu o săptămînă mai devreme, creșterea 
vitezei medii de foraj cu 12,5 m. în aceas
tă perioadă, economii la prețul de cost 
în valoare de 4 255 000 lei prin introdu
cerea unor procedee și metode de lucru 
moderne, și mărirea duratei de funcțio
nare a instalațiilor de foraj.

Din Oltenia, puternică regiune petro
lieră (în trecut nu exista aici nici mă
car o sondă) cifrele, datele statistice 
anunță succese însemnate în muncă. Să 
consemnăm doar : creșterea productivi
tății muncii față de plan pe 8 luni, cu 
1,6 Ia sută, noi sonde date în producție 
înainte de termenul planificat, depășirea 
planului de foraj, numai în cei de al trei
lea trimestru cu 3 000 metri. Explicația 
acestor realizări ? Aplicarea metodelor 
moderne de foraj: peste 75 Ia sută din 
totalul metrilor au fost forați cu turbina; 
introducerea cleștelui automat și a pe
nelor automate; introducerea turbinei 
după prima coloană de ancoraj. De cu- 
rînd a fost dată în exploatare în Oltenia 
prima sondă la care s-a aplicat forajul cu 
electroburul, la care viteza de înaintare, 
comparativ cu cele mai bune sonde fo
rate cu turbina, este cu aproape 70 la 
sută mai mare. Evident, că pentru viitor 
se prevede extinderea acestei metode, 
iar pentru mărirea eficacității se preco-

(Continuare în pag. a Vl-a)

LA PANOUL
IDE ONOARE

Colectivul de muncă al schelei de extrac
ție Ticleni a întîmpinat „Ziua petrolistului" 
cu importante succese in muncă. Pe primele 
9 luni din acest an, petroliștii de aici au în
deplinii planul producției globale în proporție 
de 104,1 la sută, și au realizat eco
nomii suplimentare, Ia prețul de cost, în va
loare de 8 861 000 lei. Vă prezentăm mai jos 
cîțiva dintre muncitorii și tehnicienii schelei 
care, alături de întregul colectiv, au contri
buit la obținerea acestor realizări.

VALENTIN GAVRIL1ȚÂ. — inginer șef. Re
zultatele obținute de schelă se datoresc și 
introducerii consecvente a tehnicii noi. Colec
tivul de cadre tehnice, sub conducerea ingi
nerului șef, a luat o serie de măsuri tehnolo
gice care au contribuit la sporirea producției 
de thei. Dintre acestea amintim : injecția cu 
nisip cuar/os în straturile cu viituri de nisip ,- 
tratamente la sonde cu substanfe tensio-active 
pentru mărirea debitului la extracție ; urmă
rirea și trecerea sondelor din erupție în 
gazlift și în special din gazlill în pompaj.

ALEXANDRU GRECU — sondor șef — re
parații. I se spune omul celor mai rapide și 
mai bune reparații. N-a fost sondă la care să 
intervină brigada sa și care, datorită calității 
reparațiilor, să nu dea rezultatele cele mai 
bune. Brigada pe care o conduce își depă
șește lunar sarcinile de plan cu 10 Ia sută.

ION GR. ȘERBAN — distilor Ia stafia de 
dezbenzinare. Meseria Iui cere cunoștințe pro
fesionale bogate. Terminînd anul acesta școala 
medie, el stăpînește acum cu mai multă sigu
ranță aparatele modernei instalații la care 
lucrează.
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Un nou produs

din beton

se

di-

(Agerpres)

l/n secol de la înființarea

G. Cosbuc“ din Năsăud

La semănatul griului

cu
480

V. PORUMBOIU 
tehnician agronom

scolii medii

cantitate de 
beton pentru 
blocurilor de 

echivalentă 
pentru

La întreprinderea de 
prefabricate și mate
riale de construcții din 
Constanta s-a introdus 
zilele acestea în fabri
cație un nou produs 
din beton : jgheabu
rile pentru conductele 
de alimentare ale sis
temelor de irigație. 
Prin folosirea lor
înlătură pierderile de 
apă, asigurîndu-se 
rijarea întregii canti
tăți pe suprafețele iri
gate. Cu acesta, nu
mărul sortimentelor de 
prefabricate din beton 
ce se produc aici se

Pentru 
buna aprovizionare 
de iarnă cu legume 

și fructe
Aprovizionarea de iarnă a popu

lației bucureștene este în plină 
desfășurare. Zilnic se îndreaptă 
spre piețe și unitățile de desfacere 
„Aprozar" cantități mereu sporite 
de legume, zarzavaturi și fructe. 
Pînă în prezent s-au livrat pentru 
aprovizionarea de iarnă a Bucureș- 
tiului peste 20 000 tone cartofi, în
semnate cantități de ceapă și al
tele. De asemenea, sînt asigurate 
cantități mari de legume și fructe 
conservate. In acest trimestru vor 
fi desfăcute prin unitățile comer
țului local cu 20 la sută mai multe 
conserve de legume față de ace
eași perioadă a anului trecut și cu 
peste 45 la sută mai multe conser
ve de fructe.

Tot pentru această iarnă au fost 
pregătite bazinele și butoaiele ne
cesare preparării a peste 4 000 tone 
de produse semiindustrializate.

ridică la 56. Amintim 
flșiile din beton pen
tru planșeele construc
țiilor de locuințe, slîl- 
pii pentru rețelele 
electrice, tuburile pen
tru canalizare etc.

în primele trei tri
mestre ale acestui an, 
întreprinderea constăn- 
țeană a produs peste 
plan o 
fîșii din 
planșeele 
locuințe 

necesarul 
de apartamente.

DE PREGĂTIRE A TERENULUI
• INTENSIFICAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

Pe tot cuprinsul țării, mecanizatorii și colectiviștii lucrează 
intens la recoltările de toamnă și la însămînțări. Deși în 
această perioadă în agricultură se execută lucrări diferite 
care necesită un mare volum de muncă, unitățile agricole 
socialiste, printr-o bună organizare a muncii și folosirea de
plină a mașinilor, au strîns de pe mari suprafețe recolta 
culturilor tîrzii și au început din plin însămînțările de 
toamnă.

Din datele Consiliului Superior al Agriculturii rezultă că, 
pînă la 3 octombrie, porumbul a fost cules de pe aproape 
75 la sută din suprafața cultivată, floarea-soarelui de pe 95 
la sută, orezul de pe 85 la sută, cartofii de toamnă de pe 
aproape 60 la sută, iar sfecla de zahăr de pe aproape jumă
tate din suprafața cultivată. Strîngerea recoltei de porumb 
se apropie de sfîrșit în regiunile București și Argeș, iar în 
regiunile Iași, Suceava, Ploiești și Oltenia a fost realizată în 
proporție de 80—90 la sută.

în ultima săptămînă s-a intensificat recoltarea porumbului 
și în regiunile Banat, Bacău și Crișana. Această acțiune este 
încă în întîrziere în regiunile Brașov, Cluj, Mureș-Âutonomă 
Maghiară, Maramureș, Dobrogea și Galați.

Culesul strugurilor a fost efectuat pînă în prezent pe 45 
la sută din suprafața viilor pe rod, lucrarea fiind realizată 
în proporție mai mare în regiunile București, Dobrogea și 
Galați.

Ploile căzute în ultima săptămînă în regiunile din sudul

și vestul țării au îmbunătățit condițiile de pregătire a tere
nului pentru însămînțări. Pînă în present, aceste lucrări au 
fost efectuate pe mai mult de jumătate din suprafața ce va 
fi însămînțată în toamna aceasta. în unele regiuni, printre 
care Dobrogea, Suceava și București, unde mijloacele me
canizate sînt folosite cu întreaga lor capacitate, pregătirea 
terenului pentru semănat a fost făcută pe aproape 70 la sută 
din suprafața ce urmează a se însămînța.

Odată cu arăturile au fost încorporate în sol însemnate 
cantități de îngrășăminte naturale și chimice.

în prezent, în toate regiunile se desfășoară intens însămîn
țările de toamnă. Au fost însămînțate cu grîu, secară, orz 
și secară furajeră 20 la sută din suprafețele prevăzute. în 
regiunea Suceava s-a însămînțat mai mult de 50 la sută din 
suprafața planificată pentru grîu și secară, iar în regiunile 
Bacău, Iași, Brașov, Maramureș și Galați între 20 și 35 la 
sută.

Pentru executarea însămînțărilor pe întreaga suprafață 
planificată în perioada optimă, Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă terminarea în săptămînă viitoare a re- 

. coltărilor pe terenurile destinate însămînțărilor de toamnă 
ca și a lucrărilor de pregătire a solului. Se recomandă, de ase
menea, să se continue cu toate mijloacele însămînțările, 
acordîndu-se toată grija efectuării lucrărilor de bună calitate 
în vederea asigurării în anul viitor a unor recolte sporite.

(Agerpres)

CLUJ (de la co
respondentul nostru).

Sîmbătă după ma
să la Năsăud, în să
lile Muzeului, a fost 
deschisă o expozi
ție închinată împli
nirii a unui secol de 
Ia înființarea Școlii 
medii „George Coș- 
buc" din localitate. 
Expoziția cuprinde 
peste 300 de expona
te, fotocopii, mate
riale documentare, 
materiale originale, 
fotografii care pre
zintă aspecte din

dezvoltarea acestei 
școli în timpul celor 
100 de ani de exis
tență. In cadrul ex
poziției sînt expuse 
numeroase lucrări 
ale foștilor elevi ai 
liceului din Năsăud. 
George Coșbuc, Li- 
viu Rebreanu, și ale 
altora.

Încă în primele 
ore de după deschi
dere, expoziția a fost 
vizitată de un nu
măr însemnat de oa
meni din localitate 
și din regiune.

Paralel cu re
coltatul porum
bului, care se des
fășoară în ritm 
rapid, colectiviștii 
din G.A.C. „Uni
rea", comuna Băl- 
tița, raionul Plo
iești, se preocupă 
în mod deosebit 
de pregătirea re
coltei anului vii
tor. Pînă la data 
de 2 octombrie 
grîul a fost semă
nat pe mai bine de 
jumătate din su
prafața planifi
cată.

Trebuie mențio
nat faptul că te
renul care va fi

însămînțat cu grîu 
a fost fertilizat, 
iar lucrările de 
pregătire a solu
lui au primit ca
lificativul „Foarte 
bine".

Tractoriștii Mu- 
scălescu Nicolae, 
Cristea Ștefan, lu
crează cu mult 
spor. Cu sprijinul 
colectiviștilor și al 
cadrelor de spe
cialitate, mecani
zatorii vor ca în 
următoarele 3—4 
zile să termine se
mănatul griului.



pînă-n Smirdan

ce minuni pot să fie 7

pre-

Tovarășul Gheorghe PS- 
duroiu din Piatra Neamț ca 
și Ghiocel Constantinescu 
din București ca și alfi citi
tori ne-au semnalat că din- 
ir-o neglijentă de aprovi
zionare la magazinele de 
specialitate și la cooperati
vele de reparații radio nu 
se găsesc unele piese sim
ple de schimb (butoane 
ele) pentru aparatele de 
radio portative „Turist".

Cinta! — Ascultam o roman
ță...

Și deodată tăcu. Ce păcat! 
Ca să-l văd insfîrșit reparat 
Am parcurs la-nceput o 

distanță...

Apoi alta... Și iar am pornit 
La alt magazin ?i Ia 
Unitate din
Insă piesă de

strada 
schimb

altă 
cealaltă 
n-am 

găsit...

Din Rahovei
Pe Grivita, apoi Aristide... 
Și tot
Acum,

circuitul se-nchide 
după-aproape un an.

FIECARE
CE FEMERILE LEI

spune 
spiritul pedagogic a1! 
părintelui trebuie să 
fie treaz zi și noapte. 
In orice situație s-ar 
afla, un părinte res
ponsabil trebuie să 
fie în stare flă-i țină 
fiului eău o lecție de 
înalta competență ți 
tact pedagogic. De 
aceea, reproducem cu 
grijă de a nu scăpa 
nici uu cuvînt, lecția 
unui brav părinte, 
©are, deși se afla în
tr-o situație, am pu
tea spune, mai mult 
decit critică... și-a 
descoperit inepuizabi
le resurse pentru a-i 
servi fiului său, care 
hoinărea pe etrazi la 
o oră scandalos de 
tîrzie a nopții, o lec
ție strașnică.

Ața cum am văzut 
scena pe unul din 
bulevardele Bucurcț-

tiuluî, așa v-o 
zentărn.

— Ascultă 
(spunea tatăl 
făcea vizibile și im
presionante eforturi 
pentru a se exprima 
cit mai cursiv, cit mai 
convingător și cu cît 
mai multă „prestan
ță") să-ți fie rușine... 
sînt indignat, da... 
ăsta e cuvîntul... sînt 
indignat..- (Urma aici 
o scurtă pauza, bine
înțeles, semnificativă, 
6jmultan cu mișcarea 
sugestivă a mîinii 
Și-)

Ia mina după mine, 
măgarule 1 Pot să stau 
în picioare și singur. 
Te învăț eu minte să 
hoinărești... Ești un 
destrăbălat... Da, asta 
ești... Șterge-o acasă... 
Te spun eu la mai- 
că-ta... Ei și ce dacă 
sînt beat ? Cum în-

drăznești ? Cum în
drăznești ? Cefc adică 
eu n-am voie... n-am 
voie nici să beau un 
pahar de vin ? Ai no
roc că... asta... ei 
bine .. Ți-aș arăta eu 
ție, haimana... la or» 
la care... oamenii 
dorm. Uite, pînă și 
mie mi s-a făcut 
somn... Cu toate că-ți 
sînt tata. Da... somn... 
aș vrea să mergem 
acasă... acasă la noi... 
unde e cald. Da’uite 
că am uitat pe ce 
stradă stăm... De-a- 
seară mă gîndesc la 
ea... la stradă. Bine, 
că te-am întîlnit. Poa
te tu o țji minte... că 
doar așa te învață la 
școală să ai memorie. 
Da, să nu uiți... Că 
nu-i frumos... băiețași 
ca tine... Nu știu de 
la cine ai învățat să 
fii așa ?...

Vedeți
Lipsind doar un singur buton 
Un radio devine cutie 
Iar eu... un turist campion.

riMPUi
O 
o 

punte întinsă peste prăpastie — 
și „muzica" Începe. Toba sg bate 
cu pumnul în piept, timpanele se 
ceartă, toate alămurile transpiră. 
Melodia e In primul rînd energică, 
în al doilea rînd bine ritmată și 
abia in al treilea rînd e melodie. 

Solistul vuiește ca o cascadă. 
Unii tineri ascultători sînt tentați 
să stea cu gura deschisă de admi
rație, dar nu reușesc decit într-o 
mică măsură, pentru că dinții le*au 
intrat In rezonanță, scoțînd și ei 
niște sunete particulare, neprevă
zute pe portativ. Lumina clipește 
în globuri, are parcă momente de 
lapsus, membrana subțire de sticlă 
a ferestrelor pocnește, desolidari- 
zîndu-se de această muzică, rujul 

desprinde de pe buzele fetelor, 
tencuiala de pe ziduri.

Dirijorul a ridicat bagheta, 
clipă de tăcere Încordată, ca

se 
ca

'Acum după deschiderea anului școlar se Intlmplă 
ca unii elevi să nu Inve/e In primele săptămlni pe 
motiv că ie e necesari o perioadă de acomodare, 
părere pe care o Împărtășesc din păcate și unii 

proiesorl.

Comuna Smeieni din raionul Buzău are acum un cămin 
cultural nou. S-a reamenajat, de asemenea și localul pentru 
circa sanitată. In același an, dar mai prin noiembrie, fiind 
frig au făcut focul in soba căminului.

Pînă și soba pe roate a lui Nastratin Hogea avea un 
lucru bun; scotea fumul pe coș. Noi am făcut focul 
o zi întreagă Și fum pe coș tot nu ieșea. Am anunțat 
T.R.C.L. Buzău care a făcut lucrarea, să ne ex
plice misterul. „Se face", a fost răspunsul și... s-a făcut. S-au 
făcut niște intervenții prin pod și prin pereți, apoi iar am 
făcut focul. O mulțime de oameni priveau la coșul căminu
lui ca la spectacolul brigăzii artistice de agitație, dar nici o 
pală de fum nu și-a făcut apariția. în schimb fumul ieșea 
acum prin doze și pe lingă întrerupătoarele electrice. Să știi 
că e vreo nouă inovație a T.R.C.L. Buzău, ne-am zis noi, fu
mul circulă pe aceeași instalație a curentului electric. Ce se 
întimpla însă în acest timp la dispensarul comunei, mai 
exact, la bucătăria dispensarului ? S-au tăiat lemne, și mai 
mici și mai mari, așa cum se face un foc. S-a pus puțin pe
trol și... Dar iar ghinion; nu ieșea fumul decit prin bucătă
rie. Am studiat noi atent soba să vedem ce fel de model o 
fi și am constatat că era un model... fără coș.

Imediat am făcut o adresă la T.R.C.L. Asta s-a întimplat 
în 1958. A trebuit să mai facem una în 1959, alta în 1960 și 
tot așa pină în zilele 
fumul nu vrea deloc

noastre. Cu toate insistențele noastre 
să iasă pe coș.

C. BERESCU
— corespondent voluntar —

VIORII.. A
„Vai, ce frumos I" — oitează de 

entuziasm dirijorul, Întări tind și 
mai tare, cu gesturi de dresor in 
arenă, jungla de sunete. E fericit 
că i-a venit ideea să renunțe Ia 
vioară. Vioara din orchestră îl in

elcurca. Timpul viorii — gîndește 
— a expirat.

Momsnt satiric

Și maestrul dă înainte din coa
te parcă ar vrea să-și facă astfel 
drum spre inima tineretului. Stu
poare ? Sala se golește treptat, 
băieții și fetele pleacă cu dege- 
tele în urechi. Duc cu ei regre
tul unei seri pierdute și posibili"

La secția laminoare a Combinatului siderurgic din 
Hunedoara în tunctia de controlor de calitate la la
minoare se află un furnalist pe cită vreme la furnale 
unul dintre controlorii de calitate este de meserie... 

croitor.

tatea nerealizată a aplauzelor, ca 
niște bilete de spectacol ce n-au 
putut ii Întrebuințate. Au mai ră
mas numai vreo cîfiva. Au panta
loni cu nituri, cămăși cu nituri, și 
desigur idei cu nituri. Șireturile 
de la pantofi le slnt prevăzute cu 
cite un ștecher, și pot face ori- 
cind contactul cu o chitară elec
trică.

Dacă șl vioara trecea examenul 
de „modernizare" la care a fost 
supusă în vederea transferării sale 
într-o vioară mecanică, era, desi
gur, cu totul altceva. N-ar ii mai 
fost acum aruncată, cine știe unde, 
ca o jucărie stricată. Dar așa... 
1-auzifi ce bine se descurcă or
chestra fără viori... Dar tocmai 
clnd entuziasmul lor era mai mare 
se petrecu ceva cu totul neaștep
tat. Pe fereastra spartă apăru capul 
și o parte din gltul unei girafe. 
Se vede că muzica aceasta răzbă
tuse plnă la grădina zoologică — 
Girafei — mare melomană — li 
crescuse plnă aici gîtul de atlla 
extaz. Dirijorul iu înșfăcat și trans
portat Intr-o clipă, prin aer, ca 
purtat de o macara, plnă în pă
durea Băneasa, Se spune însă că 
— spre cinstea sa — acest faimos 
maestru, nu s-a pierdut cu firea. 
S-a urcat solemn pe cușca leilor 
ca pe un podium și a ridicat ba
gheta și toată fauna pămîntului, a 
început să zbiere nrin reprezen
tanții ei din grădina zoologică.

Concertul a continuat astfel fără 
prea mari deosebiri melodice.

(Agerpres)

mai 
acă- 
eînt 
cu

MARIN SORESCU

pentru iernat

din Cluj

bananierii, colecția de 
etc., oare în timpul verii 
sub cerul liber, sînt in- 
în aera. Alte plante.

Profesorul: — Cîte săptămîni are anul ?
Elevul: — 51 că prima săptămînă de școală n-o punem 

la socoteală !...

Desene de : MIHAI CARANFIL

Le primavara își vor găsi puii mari...
Desen : V. VASILIU

„CONTROLORUL": — Nu-i bună fonta voastră. Unde-s șlițurile, 
manșetele, buzunarele ?...

— Mînca-l-ar mama, leit taică-su ! 
Desen : V. VASILIU

„Instrumentul de fabricat nori“
Recent, pe platoul de la Lan- 

nemezan, în sudul Franței. Ia poa
lele munților Pirinei, 60 de fizici
eni veniți din 12 țări au asistat la 
experimentarea Meleotronulul, apa
rat conceput șl realizat de prof. 
Dessens. Autorul își denumește 
aparatul „instrument de fabricat 
nori", iar metoda, „a face ploaie 
cu ajutorul focului".

Esențialul Ia Meteotron 11 repre
zintă bateria de arzătoare. La În
ceput, acestea au fost așezate in 
jurul unui pătrat cu latura de 
125 m.

Focul crește cu furie transior- 
mindu-se Într-un vlrteț de fum ne
gru. Apoi, foarte repede, flăcările 
înalte de 4 m scad și se sting. Este 
siirșitul incendiului, iar pentru 
specialiștii francezi și străini care 
au asistat Ia experiență, momentul 
cel mai important : sus, deasupra 
fumului, care mai acoperă încă ori

zontul, pe cerul pină atunci perfect 
senin, s-a format un nor cumulus. 
Și aceasta în mai puțin de cinci 
minute.

Experiențele au dovedit că prof. 
Dessens creează nori. Prof. Des
sens a ajuns la ideea meteotronului 
observlnd un obicei din Congo, și 
anume de a se da ioc tufișurilor 
pentru a se obține ploaie.

Pentru ca să se formeze un nor 
de ploaie este nevoie să lie întru
nite două condiții : un curent as
cendent de aer cald care antrenea
ză vaporii de apă spre înălțimi 
unde ei se condensează în picături 
mici și o atmosferă încărcată cu 
„capcane pentru molecule", mici 
părticele de materii (fum, praf 
etc), adică în termeni științifici — 
„germeni de condensare".

Din aceste două condiții, mai im
portantă este prezența unui curent 
de aer cald. Căldura în sine nu

este suficientă, altminteri Sahara 
ar fi în mod permanent acoperită 
de nori. Ceea Ce importă este „în
călzirea diferențială", cu alte cu
vinte încălzirea unei zone înguste 
deasupra căreia se produce un 
adevărat „tiraj", ca într-o sobă.

Cele 100 de arzătoare ale meteo
tronului, care dezvoltă o putere 
termică de 700 000 kW, de peste 
100 ori mai mult decit puterea pri
mită de la Soare pe platoul de la 
Lannemezan, creează un fel de sobă 
stabilă pentru a conduce curentii 
ascendenți. Fără a mai socoti fap
tul că funinginea și praful luat de 
fum din aer constituie excelente 
„capcane pentru molecule".

Pro!, Dessens se străduiește In 
prezent ca „prețul de cost" al unui 
nor să revină cit mai ieftin posibil. 
De pe acum, el a reușit să creeze 
un nor în cinci minute cu ajuto
rul a numai cinei arzătoare.

O relație 
interesantă

Pe baza unei serii de obser
vații și studii, efectuate în anii 
1956—1956 într-o clinică din 
Erevan, cercetătorul sovietic 
V. S. Kamalian a stabilit că 
vîrsta părinților influențează 
asupra sexului urmașilor în 
sensul că la părinți' mai în 
etate predomină urmași de sex 
masculin. Dacă media este de 
105 băieți la 100 de fete, în ca
zul cînd mama are mai mult de 
30 de ani proporția crește la 
137 băieți la 100 de fete, iar 
dacă tatăl a trecut de 49 de 
ani se ajunge la 65 băieți, față 
de 37 de fete. Numărul fetelor 
este mai mare atunci cînd la 
nașterea lor părinții au 25—35 
de ani, adică sînt la apogeul 
dezvoltării din punct de vedere 
biologic.

Pregătiri

la Grădina Botanică

Din Cluj, corespondentul Ager- 
pres relatează despre pregătirile 
pe care Je fac lucrătorii Grădinii 
Botanice în scopul protejării 
plantelor împotriva frigului. Pal
mierii, 
cactuși 
au stat 
troduși
rezistente la temperaturile 
zute, și care vor ierna afară, 
,,îmbrăcate" cu rogojini sau 
casete de sticlă.

Concomitent cu aceste lucrări, 
cercetătorii de aici lucrează la 
strîngerea semințelor în vederea 
editării catalogului de semințe 
pe 1964, care va fi trimis la 
peste 520 de instituții similare 
din mai mult de 70 de țări din 

lume, cu care Grădina Botanică 
întreține relații. Pînă acum, au 

fost culese semințe de la circa 
2 400 specii de plante. Mai mult 

de 400 probe de semințe, repre- 

zentînd flora țării noastre, au 

fost culese cu ocazia deplasări" 
lor făcute în diverse regiuni.

In anul acesta, Grădina Bota

nică din Cluj a expediat H 000 
probe de semințe ți a primit 
7 500.

Formația corală de artiști amatori din comuna Peretu. regiunea București, prezentînd mon
tajul literar muzical „Pămînturile s-au făcut ca marea".

„Comedia erorilor^
de William Shakespeare

Pe sceaa Teatrului „lucia Sturdza Bulandra“

n
 cronologie a ope

rei shakeaspearie- 
ne ne arată „Co
media erorilor" 
drept cea dinții co
medie a marelui 
Will șj una dintre 

primele lucrări — din cele 37 
care alcătuiesc edificiul inega
labilei sale dramaturgii. Come
dia a fost scrisă in 1592, în ace
lași an cu tragedia „Richard al 
lll-lea" și a văzut lumina tipa
rului „în folio" abia în 1623. 
Specialiștii consemnează, apoi, 
data de 28 decembrie 1594 cind 
această comedie s-a reprezen
tat la Gray’S Inn din Londra, 
după cum, încă de atunci, se 
menționează și filiația ei, amin- 
tindu-se. în sensul acesta, piesa 
lui Flaut „Menechmus" din 
care, de altfel, s-au inspirat și 
alti dramaturgi, de pildă Mo- 
liere.

Motivul inspirației este evi
dent, iar Shakespeare n-a pre
luat doar ideea construcției cu 
nenumărate și pline de surpri
ze încurcături. Și lotuși, deși 
mai minoră, in ansamblul dra
maturgiei sale, „Comedia ero
rilor" afirmă prin multe date 
geniul scriitorului. De relevat, 
îndeosebi, fantezia poetică 
prodigioasă, acele note de li
rism duios și gingaș cu rezo
nanțe comice atît de fine, apoi 
accentele tragice care înnobi
lează și fac emoționant glasul 
lui Aegeon din Siracuza, cind 
acesta își povestește, în fața 
ducelui din Eles, și sub securea 
călăului, trista spartă a pierde
rii familiei intr-un ingrozitoi 
naufragiu. (Reține atenția re
marca lui Mihnea Gheorghiu 
cu privire la faptul că „atunci 
cind Antipholus din Efes nu-și 
recunoaște părintele, acesta din 
urmă rostește cuvinte demne

de bătrînul Lear“). Apoi, sînt 
în replicile lui Antipholus din 
Siracuza elemente vizibile, sub
liniate de cercetători, care pre
figurează lirismul lui Romeo. 
Așa dar, această comedie de 
tinerețe reunește destule ele
mente care, dincolo de comicul 
de situații, împrumutat, afirmă 
sau măcar sugerează evoluția 
ulterioară a celui care avea să 
devină ce! mai de seamă popt 
al teatrului universal. In sfîrșit 
— și aceasta constituie o tră
sătură cu deosebire esențială a 
comediei — acțiunea ei lumi
nează filozofia Renașterii : op-

timismul care se află la baza 
tuturor faptelor și întîmplărilor.

Subiectul, poate cel mai greu 
de povestit, e țesut cu o rară 
îndemînare a „ițelor încurcate" 
și izvorîte, cum spuneam, din- 
tr-o tristă întîmplare- Un anu
me Aegeon din Siracuza își 
pierde, într-un naufragiu, soția 
și cei doi fii gemeni, cu servi
torii lor, de asemenea gemeni. 
Perechile de gemeni semănau 
într-atît de uimitor, îneît atunci 
cind destinul îi aduce în ace
lași oraș, încurcăturile care se 
ivesc sînt de un mare comic, 
uneori gros și grotesc, de care 
Shakespeare nu se sfiește ci tuși 
de puțin, dar nu mai puțin în- 
valuindu-l într-o splendidă hai
nă poetică.

Elementele unui astfel de co
mic permit actorului improvi
zația (pe acea vreme, se și juca 
astfel, cu actori comici prin ex-

Reprezentație de fulgere înain tea unei furtuni pe Marea 
Nordului

Ploaia și zăpada au miros
Un om de știință 

german a descoperit 
că unii locuitori de la 
munte din Elveția sau 
din țările din Extremul 
^ord, pot „mirosi" cu 
anticipație venirea 
ploii sau a zăpezii. Ei

afirmă că ploaia are 
miros de nuci proas
pete, iar zăpada — un 
miros asemănător cu 
al fierului. în ciuda 
dezvoltării meteorolo
giei, în Suedia șl Fin
landa sînt căutați și

bine plătiți și în 2ilele 
noastre oamenii cu mi
rosul fin. Aceștia pot 
prevedea aproape fără 
greș apropierea ploii 
sau a zăpezii cu 24 de 
ore și uneori chiar cu 
48 de ore înainte.

Regăsirea unor tablouri

furate de hitleriști

Ministerul Afacerilor Externe al 
Italiei a anunțat că trei tablouri 
datină din timpul Renașterii, care 
fuseseră furate din Florența de 
soldați din trupele hitleriste în 
cursul ultimului război mondial, au 
fost regăsite, două in S.U.A. și ce

lălalt într-o țară europeană. Guver
nul italian a cerut restituirea lor.

Este vorba de „Madona și prun
cul" de Van Dyck, „Christos pe 
cruce" de Bronzino și „Flori" de 
pictorul flamand Van Hujssen.

celență, care improvizau cu de
zinvoltură). Aceasta presupune 
și un ritm de joc îndrăcit, me
nit să susțină copiosul haz, să-l 
alimenteze continuu.

Lucian Giurchescu a Înțeles 
acest lucru și spectacolul său, 
cu o distribuție bine gîndită șl 
sensibil îndrumată are o vervă 
savuroasă și subliniază cu bune 
efecte arta dramaturgului și în 
deosebi poezia bogată, sucu
lentă a replicilor, date de -ma
joritatea actorilor cu o dicție 
care le face și lor cinste, după 
cum atrage atenția și asupra 
sporului de exigență pe care 
regizorul l-a acordat acestui ca
pitol, de multe ori deficitar la 
noi, în teatru, în versuri.

Întregul eșafodaj al situațiilor 
complicate și încurcate sta pe 
umerii „gemenilor" : Antipho
lus și Dromio — respectiv 
George Carabin și Paul Sava. 
George Carabin este și de data 
aceasta actorul aplecat cu sîr- 
guință asupra rolului său, preo
cupat de sublinierea fină a 
nuanțelor, astfel incit persona
jul dublu creat de el răspunde 
cu certitudine datelor oferite 
de text. Poate că o mai preg
nantă dezinvoltură ar fi fost 
binevenită, făcînd și mai vie, 
prin contraste, prezența celor 
doi Antipholus.

Cei doi Dromio creați de 
Paul Sava sînt admirabili și 
cuceritori, de un umor plin de 
culoare și fantezie. E o perfor
manță actoricească acest rol și 
Paul Sava va rămîne multă 
vreme titularul ei. Individuali
zarea celor doi Dromio este cu 
totul remarcabilă, actorul dis
pune de o paletă de nuanțe mai 
mult decit bogată, iar ideea lui 
Giurchescu de a-1 aduce în sce
nă, cîteva momente, pe geamă
nul lui Paul Sava (ce rară coin
cidență !) nu face decit să sub
linieze creația actorului, pe 
care îl felicităm.

Adriana, sofia lui Atipholus 
din Efes, și sora ei sînt două 
apariții pline de culoare. Rodi- 
ca Tăpălagă (Adriana), al cărei 
text e și cel mai bogat, creio
nează cu umor chipul unei a- 
prige, dar pline de farmec tinere 
soții, și actrița face viziblă dis
ponibilitatea ei pentru drama
turgia „comediei dell’ arte". 
Accentuînd lirismul suav al 
personajului. Aurelia Sorescu 
dă rolului său o notă de farmec 
aparte.

Dintr-o distribuție bogată, în 
care fiecare interpret e con- 
semnabil, se desprind, datorită 
și textului, curtezana (Mihaela 
Juvara), Solinus (Dinu Dumi
trescu), Angelo (Gheorghe O- 
prina) și, evident Aegeon (Vili 
Ronea) pe care totuși l-am fi 
vrut mai patetic în relatarea 
destinului său.

Despre scenografia Sandei 
Mușatescu am spune că e inge
nioasă și exprimă, evident, 
punctul de vedere al direcției 
de scenă care a dorit, și a iz
butit, să facă complicata acțiu
ne cît mai limpede; dar, amplifi
cată pînă la simbol, nu știm 
dacă răspunde genului come
diei respective. Evident, în ju
rul unei astfel de întrebări se 
poate discuta. Ceea ce e însă 
indiscutabil e că spre final 
spectacolul scade ușor și direc
ția de scenă ar putea evita cu 
puțin efort o anume dezlînare.

DINU SĂRARU
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Melci — sursă de apă potabilă
în pustiu, la o căldură de peste 

40° C. omul poate trăi timp de 4 
zile fără apă, după care piere în 
mod inevitabil. Oamenii care tra
versează pustiurile neavînd apă 
sînt gata să facă orice pentru a-și 
procura prețiosul lichid necesar 
vieții. Sînt cunoscute cazuri cînd 
călătorii în deșert au încercat să 
bea sîngele animalelor de povară 
dar această băutură nu făcea decit 
să le sporească setea.

Mult mai folositoare s-a dovedit 
consumarea în acest caz a unor 
melci care se găsesc în deșerturi. 

în deșertul din nordul Libiei tră
iește o varietate de melci de cu
loare albă „Eremina", care se adu
nă pe tufișurile uscate pe care le 
acoperă aproape în întregime cu 
un strat gros, alb ca de zăpadă. 
Melcii aceștia se hrănesc cu liche
nii care cresc pe aceste tufișuri, 
iar apa și-o procură din rouă.

S-a pus întrebarea dacă lichidul 
secretat de melcii ,,Ermina“ și 
care umple partea centrală a 
corpului (hemolimfa) nu ar putea 
înlocui apa atit de necesară vieții. 
Cercetătorul englez J. Billingham 
a făcut o serie de cercetări în le

gătură cu această problemă. El a 
stabilit că lichidul secretat de melc
are o compoziție chimică foarte 
apropiată cu aceea a apei de 
băut și nu conține nici un fel de 
paraziți sau microbi dăunători 
omului. Cercetătorul a experimen
tat aceasta băutură asupra unor 
animale. .

S-a trecut apoi la experiențe
asupra omului. 

Omul supus 
închis într-o

experienței a fost 
cameră, unde în

timpul zilei era o căldură de 47°, 
umiditatea aerului 26% și un vînt
permanent de 1,5 m. pe secundă.
Noaptea căldura era sensibil scă
zută.

După patru zile de experiențe s-a 
constatat că nu a apărut nici un 
simptom de otrăvire. Omul supus 
experienței consuma zilnic 1 450 — 
2 470 mililitri de lichid obținut de 
la 700—1 200 de melci. Ușoara sen
zație de greață a fost remediată 
cu ajutorul acidului citric. Dacă 
n-ar fi avut însă acest lichid, în 
condițiile „deșertului" in care a 
trăit in aceste patru zile, el ar fi 
murit.
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— Care considerați că sint principa

lele îndatoriri ale studenților anilor I 
ai institutelor agronomice ?

c u

n

nouă serie de studenți a trecut pragul învă- 
țămintului universitar. Sînt 22 000, aproape 
tot atîția ciți învățau în școlile superioare ale 
Romîniei de pînă la 23 August 1944. 22 000 
de tineri, băieți și fete, care — bucurîndu-se 
de grija neprecupețită a patriei, a partidului 
și guvernului, a întregului popor — au asi

gurate toate condițiile spre a porni cu temei pe drumul 
însușirii viitoarei profesiuni, al cuceririi științei și cul
turii înaintate, al formării specialiștilor destoinici ce- 
ruți de avîntul dezvoltării economice și culturale a țării 
noastre. Cit de multe sînt întrebările pe care și le 
pun acum, la începutul activității universitare, stu
denții începători. Am adresat cîteva din aceste în
trebări conducătorilor unor institute de învățămînt 
superior din București.

Prof. ing. C. Oinculescu
membru corespondent 

al Academiei R. P. R„ rectorul 
Institutului politehnic

• »n Âbii

Î
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— Ce recomandări puteți face stu
denților primului an al institutelor po
litehnice în legătură cu activitatea lor 
profesională ?

— Studenții primului an al institute
lor politehnice trebuie să-și înțeleagă 
îndatoririle în lumina marilor exigențe 
pe care desăvîrșirea construcției socia
lismului și dezvoltarea impetuoasă a 
științei și tehnicii le pun în fața cadre
lor inginerești. Esențial pentru ei este 
să pornească bine pe drumul greu dar 
atît de minunat al însușirii unei pregă
tiri de nivel calitativ superior.

Aceasta înseamnă în primul rînd să 
conceapă însușirea unei juste metodici 
de muncă nu doar ca pe un factor indis
pensabil pentru succesul activității de 
studiu, dar și ca pe un element compo
nent foarte important al formației lor 
inginerești. Să explicăm această idee ! 
Primim în anul I 2 200 studenți. La în
ceputul politehnicii fiecare student își 
pune în mod firesc numeroase probleme 
(privind metoda de lucru, de studiu, de 
pregătire. De la metoda directă din în
vățămîntul mediu — în care elevul în
vață o anumită lecție și este controlat 
zi de zi de profesor — se trece în fa
cultate la metoda specifică ce constă 
în predarea unui vast material a cărui 
însușire se verifică prin examen abia 
la sfîrșitul a 1—3 semestre.

Desigur, studentul este îndrumat și 
verificat în toată perioada respectivă 
prin seminarii. ore de laborator, prin 
lucrări de control și proiecte. Hotărî
toare rămîne totuși străduința fiecărui 
student de a-și organiza astfel munca 
îneît asimilarea fiecărui capitol al vreu
nei discipline să constituie baza însuși
rii capitolului următor. In special în 
institutele tehnice în care predomină în 
mod categoric pregătirea la disciplinele 
de matematică — nici nu poate fi con
cepută o pregătire lipsită de înțelege
rea capitolelor anterioare. Ritmicitatea, 
organizarea studiului individual — pro
blemă deosebit de serioasă la anii I, 
II — este desigur și rezultatul influen
ței cadrelor didactice ; dar în miezul 
ei este o problemă de atitudine față de 
muncă și profesiune, de răspundere fa
ță de societate a studentului însuși.

Dar așa cum spuneam — aceasta nu 
este numai o problemă de tehnică și 
igienă a studiului, ci și de formație pro
fesională. Disciplina în muncă este u- 
nul din elementele fundamentale în 
pregătirea viitorului tehnician care tre
buie să îndeplinească o serie de sarcini 
precise, concrete, Ia termene fixe ce nu 
pot fi depășite sau amînate fără daune 
și perturbări.

Dar dacă disciplina personală și stu
diul individual sistematic au un rol a- 
tît de important, nu trebuie neglijate 
nici formele colective de studiu. Stu
denții din primul an trebuie îndrumați 
să folosească din plin orele de seminar, 
de lucrări practice, de consultații pen
tru clarificarea și adîncirea cunoștințe
lor. pentru sistematizarea și înlănțuirea 
lor, să tragă maximum de profit 
îndrumarea cadrelor didactice.

din
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In al doilea rînd, trebuie să recoman
dăm studenților din anul I să dea cea 
mai mare atenție însușirii materiilor de 
bază. Ținînd pasul cu dezvoltarea știin
ței, planurile de învățămînt și progra
mele se modernizează neîncetat; la in
stitutele, politehnice arc o .însemnătate 
deosebj^ . îmbunatațjrea raviicâla a pre
dării fizicii, lărgirea capitolelor de chi
mie fizică din cursul de chimie, perfec
ționările aduse și altor cursuri de pro
fil. Dar pentru temeinica lor însușire 
este absolut necesară pregătirea la un 
nivel superior a studenților anului I la 
matematici, mecanică etc.

— Care sînt principalele obiective ale 
muncii educative în rîndul studenților 
anului I ?

— Rezultat al activității cadrelor di
dactice, al organizațiilor U.T.M. și aso
ciațiilor studenților, desfășurată sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
munca educativă este menită să înche
ge colectivele, să stimuleze dragostea 
de muncă și spiritul de disciplină, pa
siunea pentru profesie, atitudinea îna
intată în viață încă din primul an de 
facultate. Oricît de importante sînt 
problemele strict profesionale, ele nu 
trebuie să ne conducă spre neglijarea 
activității educative; dimpotrivă, nu
mai o muncă susținută, realizată prin 
forme variate și convingătoare, pentru 
a educa studenții în spiritul noilor tră
sături ce caracterizează intelectualita
tea noastră socialistă — poate asigura 
baza trainică a succeselor muncii pro
fesionale. în acest scop trebuie folosită 
fiecare oră de curs și seminar, fiecare 
lucrare practică, studiul științelor so
ciale și învățămîntul politic, excursiile 
și simpozioanele, întîlnirile și activita
tea artistică, toate mijloacele ce le a- 
vem la îndemînă. Numai astfel vom 
putea pregăti specialiști stăpîni pe cu
noștințe, devotați poporului, capabili să 
ducă înainte, prin noi realizări demne 
de geniul tehnic creator al poporului 
nostru, reaU'fc'rile obținute pînă în pre
zent.

decan al Facultății de arte plastice, 
Institutul de arte plastice 

„N. Grigorescu“

— Ce loc ocupă anul I în ansamblul 
activității instructiv-educative din in
stitut ?

— Putem spune fără a greși că anul 
I este hotărîtor pentru întreaga forma
ție artistică, intelectuală și cetățenească 
a absolvenților institutului.

Iată de ce în concepția noastră anul I 
trebuie să dea studenților o pregătire în 
același timp unitară și multilaterală, să 
așeze temelia de cultură generală și de 
specialitate necesară aprofundării ulte
rioare a studiilor, să le formeze deprin
derile esențiale de învățătură și de 
muncă artistică pe care le vor dezvolta 
în anii următori.

— Care sînt clementele specifice in
stitutului dumneavoastră in ceea ce pri
vește planul de invățămint al anului I ?

— Să ne referim în primul rînd la 
disciplinele de bază în pregătirea teore- 
tică-ideologică, de exemplu: socialismul 

rectorul Universității 
din București

— Ce ne puteți spune despre actuala 
serie de studenți a anului I din Univer
sitate ?

— Pentru Universitatea din București 
deschiderea noului an coincide cu în
ceperea pregătirilor în vederea sărbă
toririi centenarului ei din octombrie 
1964. Cei din anul I constituie a suta 
serie de studenți care vine să se forme
ze în acest nobil lăcaș de învățătură cu 
o bogată tradiție științifică. înnoită și 
perfecționată pe baza principiilor și 
metodelor școlii socialiste.

Facultățile Universității noastre cu
prind în acest an aproape 9 000 studenți 
la cursurile de zi și aproape 3 000 la 
cursurile fără frecvență. Numai în anul 
I au intrat în Universitate la cursurile 
de zi 1 400 de tineri (selecționați cu 
grijă din peste 6 600 de candidați), iar 
în învățămîntul fără frecvență alți 630 
de studenți.

Alături de ajutorul competent, con
tinuu. pe care-1 dau cadrele didactice 
de toate gradele, principalul factor de 
care depind rezultatele la învățătură 
ale studenților îl constituie munca in
dividuală, efortul personal în însușirea 
cunoștințelor, a specializării alese. Stu
diul perseverent, ritmic, de calitate — 
care nu trebuie să se limiteze numai la 
cursurile audiate și tipărite, ci să îm- 
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B STUDENȚIEI
rectorul Institutului agronomic 

..N. Bălcescu

— Este cel de-al doilea an universitar 
ce începe după încheierea procesului de 
transformare socialistă a agriculturii. 
Aproape 800 de studenți (dintre care 
aproape 300 la agricultură, pesite 300 la 
medicină veterinară și cca 200 la horti
cultura) pășesc la studiul agrotehnicii 
și zootehnicii.

Munca în facultate reprezintă o etapă 
nouă în viața lor, o etapă pe drumul for
mării complexe și al pregătirii pentru 
activitatea practică a viitorului spe
cialist. Această . nouă etapă cere din 
partea fiecăruia mai mult efort, o ac
tivitate organizată, orientată către un 
scop precis, o înțelegere mai matură a 
obligațiilor cc-i revin în societate.

Esențială este cred adaptarea stu-

Acad prof. dr. Th. Burghde
rectorul Institutului 
medico-farmaceutic :

— Ce importanță are studiul mate
riilor de bază pentru buna pregătire 
profesională ?

— Studenților care trec pragul stu
diului medicinii le recomandăm îna
inte de toate aprofundarea materii
lor de bază al cărei nivel va condiționa 
ulterior pregătirea lor de specialitate. 
Ne referim în ceea ce privește facultă
țile de medicină generală, pediatrie și 
stomatologie la : anatomie, fiziologie, 
chimie generală și biochimie, bio
fizică (Ia stomatologie adăugîndu-se ca 
disciplină de profil propedeutica stoma
tologică) iar în ceea ce privește facul
tățile de farmacie la; matematică, fi
zică, chimie și îndeosebi botanică. Fie
cărui student al anului I trebuie să-i 
fie absolut limpede că fără însușirea 
aprofundată a cunoștințelor la aceste 
materii fundamentale nici nu este de 
conceput posibilitatea specializării la 
nivelul cerut de actuala dezvoltare a 
științei și practicii medicale. Mai mult, 
ritmul extrem de rapid de dezvoltare a 
științei pune problema perfecționării 
continue chiar a absolvenților : ori, ca
pacitatea de însușire și aplicare a celor 
mai noi tehnici operatorii, de pildă, 
depinde de profunzimea cu care stu
denții își însușesc în anii de facultate 
cunoștințele de anatomie, fiziologie etc.

științific, istoria* artei, care permit tu
turor studenților să înțeleagă sensul ge
neral al artei căreia i se dedică și să 
facă primii pași pe calea lărgirii ori
zontului de cultură generală. însușirea 
unei concepții înaintate despre lume, 
înțelegerea rolului artistului în socie
tate, nivelul superior de cultură sînt 
condiții absolut necesare pentru realiza
rea unei opere cu adevărat valoroase. 
Iată de ce în fața studentului din pri
mul an se pune problema considerării 
la valoarea lor reală a acestor disci
pline, a folosirii tuturor posibilităților 
pentru temeinica lor studiere. Și în- 
trucît aici este vorba de materiile teo
retice — se pune desigur problema în
sușirii de către studenți a unei metode 
adecvate de studiu. Menționînd doar 
împletirea strînsă a studiului acestor 
materii cu acela al specialității și adău
gind că programa anului I prevede, de 
asemenea, cursurile de perspectivă, cel 
de anatomie artistică, de limbi străine 
și educația fizică, precum și discipline 
de specialitate la noua secție de istorie 
și teoria artei — să ne oprim acum mai 
pe larg asupra disciplinelor de învăță- 
mint care dau studenților elementele de 
bază ale artelor plastice.

Concepția de la care pornim este 

brățișeze întreaga bibliografie recoman
dată, publicațiile si lucrările de spe
cialitate — este singurul în măsură să 
asigure ca în momentul absolvirii fie
care student să posede cunoștințe te
meinice, la nivelul dezvoltării științei.

O condiție de bază a ridicării nivelu
lui de cunoștințe al studenților o cons
tituie respectarea normelor vieții uni
versitare. Disciplina universitară tre
buie privită si respectată în ansamblul 
laturilor ei : nu numai prezența la o- 
rele de curs și seminar, ei și participa
rea activă la toate activitățile prevăzu
te în programul de studiu pe tot par
cursul anului, eliminarea muncii „în a- 
salt”. respectul fată de personalul di
dactic, comportarea civilizată între co
legi, băieți și fete, cu personalul admi
nistrativ si de serviciu, atitudinea pli
nă de grijă fată de bunurile obștești 
puse la dispoziția lor.

Dacă aceste recomandări sînt 
le pentru toți studenții, ele au 
semnătate deosebită mai ales 
cei din anul I. In primul rînd, 
că în fata acestora se ridică problema 
adaptării la noul spirit și stil de mun
că specific universitar unde baza acti
vității o constituie munca individuală, 
efortul personal.

— Care sînt după părerea d-voastră 
aceste probleme specifice ale pregăti
rii studenților anului I din Universi
tate ?

— Cred că un aspect specific esențial 
îl constituie munca cu bibliografia. Ca
racterul distinct al celor mai multe din
tre disciplinele ce se predau în Univer
sitate face ca munca individuală a stu

valabi- 
o în- 
pentru 
pentru

1

manifestarea 
este nou în

din acest an

denților la specificul muncii universi
tare, însușirea printr-o muncă organi
zată în mod sistematic a metodicii stu
diului universitar de la respectarea dis
ciplinei universitare pînă la studiul in
dividual, de la străduința pentru efec
tuarea în cît mai bune condiții a lu
crărilor practice pînă Ia 
interesului pentru tot ce 
știință.

Examenele de admitere 
au dovedit nivelul superior de pregăti
re a candidaților, îndeosebi la științele 
naturale : ele au soos la iveală totodată 
lipsa de omogenitate, faptul că unii au 
cunoștințe insuficiente mai ales la ma
tematică și chimie. Aceste concluzii 
subliniază importanța deosebită pentru 
studenții agronomi din primii ani de 
a-și însuși în mod temeinic disciplinele 
fundamentale : matematica, fizica, chi
mia, botanica, (la agricultură și horti
cultura). fizica, chimia, zoologia (la me
dicină veterinară). Fără o temeinică.în
sușire a acestor discipline' pe care se 
sprijină întreaga pregătire din anii II, 
III, IV și V nu este posibilă o formare 
completă și multilaterală a viitorului 
specialist în domeniul agriculturii. In
tr-adevăr, matematica este absolut ne
cesară pentru studiul și practica topo-

Dorim în acesfr-sens eă mai subliniem 
importanța ca fiecare student al anului 
I să înțeleagă în mod just noua propor
ționare a disciplinelor morfologice și 
fiziologice. Reducerea numărului de ore 
pentru unele materii descriptive — în
tre care anatomia — nu trebuie să ducă 
la o micșorare ci, dimpotrivă, la crește
rea eforturilor pentru temeinica însu
șire a acestora. Pe de altă parte, încă 
din anul I, studenții sînt desigur, da
tori să dea toată atenția studierii pro
blemelor de fiziologie.

— Care sînt după părerea dumnea
voastră principalele probleme de meto
dică a studiului ce se pun mediciniștilor 
începători ?

— Dacă vom considera de la sine în
țelese problemele generale ale tuturor 
studenților anului I (frecvență, muncă 
ritmică, studiu individual, autocontrol 
și exigență, însușirea metodelor de lu
cru specific universitare etc) atunci cred 
că am putea aminti următoarele pro
bleme specifice: în primul rînd însuși
rea terminologiei științifice: numai la 
anatomie trebuie învățați 5000 
termeni în doi ani; în acest scop stu
denții sînt datori să folosească la ma
ximum posibilitățile oferite de cursuri 
și seminarii precum și de lucrările prac
tice pentru a-și dobîndi treptat baga
jul necesar de termeni științifici; în al 
doilea rînd capacitatea de a împleti 
memorizarea cu gîndirea vie, însușirea 
deprinderii de a înțelege în profunzime 
fenomenele, de a folosi cunoștințele că
pătate la diferite discipline pentru a 
căpăta o viziune clară, în mișcare, a

de

aceea că în anul I studenții, indife
rent de secție, trebuie să realizeze în 
ateliere lucrări în toate disciplinele de 
bază ale artelor plastice. Căci ar fi de 
neconceput ca un viitor sculptor, grafi
cian, textilist să nu fie și un bun dese
nator. iar unui ceramist sau scenograf 
să-i l'ie întru totul străin modelajul. De 
altfel experiența celor mai valoroși 
creatori este un argument deosebit 
convingător în acest sens. De aceea 
anul I sint prevăzute ore de atelier 
desen, pictură, compoziție, modelaj 
decorativa generală. încă din primul an
— prin lucrări de atelier și din natură, 
viață — studentul intră în contact direct 
cu obiectul artei, își pune — și i se pun
— problemele complexe ale sesizării în
sușirilor plastice ale obiectelor încon
jurătoare și ale redării lor prin for
marea unui mod propriu, original de 
exprimare plastică.

Studentul din anul I trebuie ajutat să 
înțeleagă că cerințele însușirii măiestriei 
artistice fac imposibilă o ierarhizare pe 
ani de studii a temelor ce se impun a- 
bordate. Natura cu infinitatea sa de i- 
postaze, avînd în centrul său omul, 
munca și ideile sale —iată tema majoră 
de lucru a artiștilor și a studenților in
diferent de vîrsta sau anul de studiu.'

de 
în 
la 
și

semenea studii apare limpede nu numai 
datorită faptului că cunoștințele din- 
tr-un domeniu (de exemplu matemati
că) se dovedesc absolut necesare în al
tele (de exemplu fizică, chimie etc); dar 
și datorită faptului că știința timpuri
lor noastre — care în general trece 
printr-un proces de revoluționare — 
a dus la apariția, cu deosebire în zo
nele de interferență, a unor noi disci- 

cel mai adeseori cauza 'pline cum sînt: biofizica, economia ma
tematică, lingvistica matematică, dis
cipline în care se împletesc cunoștințele 
de matematică, respectiv fizică cu cele 
din alte domenii.

Am vrea să mai recomandăm studen
ților primilor ani ai universităților să 
dea o mare atenție însușirii cel puțin 
a unei limbi străine de mare circula
ție, pe care s-o poată vorbi curent și 
s-o poată folosi în studiile de speciali
tate. Sînt cunoscute măsurile luate 
recent pentru a asigura moderniza
rea metodologiei de studii și a 
accentua cunoașterea aspectelor ac
tuale ale limbilor străine. înființarea 
secției metodologice a Institutului pen
tru studierea limbilor și literaturilor 
străine, a cabinetului fonetic, folosirea 
metodelor audio-vizuale moderne, baza
te pe cuceririle lingvisticii aplicate, va 
duce la însușirea într-un timp mult mai 
scurt și la un nivel calitativ superior a 
limbilor străine. Pentru aceasta este 
desigur necesar și efortul corespunză
tor al studenților. Dorim să mai men
ționăm preocuparea rectoratului de a 
extinde folosirea metodelor audio-vi
zuale spre a spori „productivitatea” în
vățămîntului și la alte discipline.

dentului pentru studierea bibliografiei, 
pentru cercetarea unor izvoare cît mai 
bogate, pentru conspectarea și fixarea 
materialului să aibă o importanță ho
tărîtoare. Trebuie avut în vedere că în 
prezent, spre deosebire de trecut, a- 
proape în toate domeniile există o vas
tă bibliografie în limba romînă. Simpla 
citire a notițelor sau cursului, citirea 
superficială sau limitată a bibliografiei 
se dovedesc 
eșecului la examene sau a absolvirii cu 
note la limită.

In strînsă legătură cu această pro
blemă este și aceea a ritmului. Numai 
o muncă planificată, sistematică poate 
asigura studentului din primul an posi
bilitatea de a studia întregul material 
indicat, de a aprofunda problemele. Nu
mai astfel pîrghia esențială de însuși
re a cunoștințelor o poate constitui ju
decata și nu memorizarea mecanică, 
învățată repede, materia se uită la 
fel de repede, nel'olosind în cel mai 
„bun" caz decît la obținerea unei pro
movări marcată de stigmatul mediocri
tății.

O altă problemă avînd o mare în
semnătate la noi este, pe lîngă însuși
rea materiilor de bază, de care va de
pinde ulterior trăinicia cunoștințelor de 
specialitate, studierea temeinică în anul 
I a disciplinelor speciale care deși nu 
fac parte din profilul facultății au o 
mare valoare, îndeosebi în lumina 
dezvoltării actuale a științei. Este, de 
pildă, cazul cursului de matematică 
pentru studenții de la fizică, chimie, fi
lozofie, sau al cursului de fizică pentru 
studenții de la matematică, chimie, bio
logie sau filozofie. Necesitatea unor a- 

grafică, a îmbunătățirilor funciare, 
pentru studiul ameliorării solurilor; 
fizica se dovedește indispensabilă pen
tru însușirea cunoștințelor de meteoro
logie precum și pentru înțelegerea pro
fundă a problemelor studiate Ia ento
mologie, fiziologia plantelor etc ; chi
mia reprezintă baza științifică a cunoaș
terii celor mai diferite probleme ale fi
ziologiei vegetale și animale, a rolului 
îngrășămintelor în sporirea producției 
agricole etc. și totodată garanția folo
sirii în practică a celor mai potrivite 
metode de combatere a bolilor și dău
nătorilor ; în sfîrșit, nici nu mai tre
buie subliniată importanța cunoștințe
lor de botanică și zoologie ca fundament 
pe care se clădesc cunoștințele de spe
cialitate privind cultivarea plantelor și 
creșterea animalelor și sistemul de me
tode si lucrări care asigură creșterea 
producției agricole și sporirea șeptelu- 
lui.

— Căror alle exigențe considerați că 
trebuie să răspundă pregătirea studen
ților anului I ?

— Inginerul agronom, horticultor sau 
medic veterinar își desfășoară activita
tea în mediul sătesc. In condițiile so
cialismului satul — altădată oropsit — 

esenței proceselor vitale; în al treilea 
rînd formarea trăsăturilor morale, a 
conștiinței înaintate ce caracterizează 
medicul nou aflat în slujba omului orîn- 
duirii socialiste, luptător activ pentru 
prevenirea bolii, pentru apărarea sănă
tății celor ce muncesc; în acest sens are 
o deosebită importanță temeinica însu
șire a cunoștințelor din domeniul știin
țelor sociale, formarea unui orizont cul
tural general cît mai larg, aprofundarea 
încă din primele etape ale studiului me
dicinii a aspectelor deontologice; în 
sfîrșit — dar nu și în ultimul rînd — 
formarea primelor deprinderi practice 
care în anii specializării vor dobîndi o 
însemnătate hotărîtoare; cunoașterea 
anatomiei omului viu, a proiecției for
mațiilor nervoase, arteriale și al visce
relor pe omul viu, precum și studiile de 
disecție joacă un rol foarte important 
pentru a obișnui pe viitorul medic să 
mînuiască bisturiul, pensa, să facă in
jecții sau cum se spune îl ajută să-și 
însușească manualitatea. Sînt fără îndo
ială numai cîteva aspecte.

— Cum întîmpină pe studenții primu
lui an Institutul medico-farmaceutic din 
București ?

— Putem spune că au fost stabilite 
toate măsurile pentru a-i ajuta din pri
mele zile pe studenții anului I să-și în
sușească repede și temeinic stilul de 
muncă universitar. In anul univer
sitar pe care-1 începem rectoratul in
stitutului 
anii

va organiza consfătuiri cu 
I de la Facultățile de Medi

cină generală, 
gie și Farmacie,
brie, cu participarea decanului făcui-

Pecliatrie, Stomatolo- 
între 1—10 octom-

Ierarhizarea constă doar în gradul trep
tat tot mai profund al sesizării și înțe
legerii vieții și în gradul treptat tot mai 
deplin al posibilităților de a o reda cu 
mijloace plastice proprii, originale.

— In ce constă aspectele mai impor
tante ale îndrumării studenților primu
lui an de către cadrele didactice ?

—In primul rînd, în preocuparea de a 
educa artistul, pedagogul-cetățean, de a 
forma din fiecare absolvent un artist, 
capabil și doritor să slujească colectivi
tatea prin arta sa de înaltă măiestrie,- 
purtătoare a unui mesaj nobil.

In al doilea rînd, în străduința de a 
cunoaște și a dezvolta aptitudinile cre
atoare ale fiecărui student. Foarte ade
seori constatăm că unii studenți ai pri
mului an au tendința ca în contact cu 
opera unui creator—adeseori fără o în
țelegere profundă a acesteia — să devi
nă imitatori, copiști. Aceasta este o ten
dință extrem de dăunătoare, care îm
piedică structurarea unui adevărat ta
lent. Combaterea ei nu poate fi făcută 
decît prin stimularea eforturilor inde
pendente, prin îndrumarea atentă, in
dividuală, a dezvoltării personalității.

Apoi—și în strînsă legătură cu aceas
ta—educarea studenților în spiritul

s-a transformat în mod radical. In noile 
condiții rolul cadrelor cu pregătire 
agronomică superioară este acela de a 
fi în același timp buni specialiști în 
producție și participanți activi în mun
ca de ridicare continuă a satului, buni 
propagandiști și educatori. Toate aceste 
însușiri trebuie sădite încă din perioada 
de studenție, începînd din primul an, 
printr-o muncă de zi cu zi, în care 
dragostea pentru meseria aleasă să fie 
însuflețită în permanență prin toate 
mijloacele care ne stau la îndemînă.

O mare însemnătate are în acest sens 
studiul științelor sociale și activitatea 
desfășurată de organizația U.T.M. și 
asociația studenților, sub conducerea or
ganizației de partid, pentru ridicarea 
nivelului ideologic și politic al studen
ților. Importantă este, de asemenea, an
trenarea studenților din primul an în 
activitatea cultural-educativă, închega
rea colectivului printr-o activitate pro
fesională și extrauniversitară bogată. 
Cultivarea dragostei pentru profesiune 
prin conținutul cursurilor, activitatea 
în seminarii și la lucrările practice, 
prin întîlniri cu absolvenții etc. repre
zintă de asemenea una din laturile prin
cipale ale muncii educative desfășurată 
în rîndul studenților primului an.

tații, a decanilor, .de un, a cadrelorxdi- 
dactice din anul I și a studenților frun- 
tași din anii superiori. în aceste con
sfătuiri decanul va face un scurt istoric 
al facultății respective; prezentînd apoi 
disciplinele din planul de învățămînt, el 
va sublinia rolul fiecăreia în pregătirea 
specialistului de mîine în medicină, pe
diatrie, stomatologie sau farmacie, va 
explica rolul medicului în condițiile 
țării noastre. Vor fi arătate, de aseme
nea, obligațiile studenților ,insistînd 
asupra frecvenței la cursuri și lucrări 
practice, asupra respectului față de ca
drele didactice, a grijii pentru bunurile 
obștești și comportării lor în facultate 
și în afara facultății. în aceste consfă
tuiri va lua, de asemenea, cuvîntul un 
profesor de anatomie, respectiv de far- 
macognozie, care va vorbi despre con
ținutul disciplinei sale, insistînd asupra 
termenilor noi medicali, a limbajului 
nou cu care trebuie să se acomodeze 
și care constituie baza învățămîntului 
medical din anii superiori. Profesorul 
va prezenta, în continuare, cursurile sau 
manualele principale, precum și labo
ratoarele, insistînd asupra legăturii din
tre teorie și practică. Un student frun
taș din anul II va arăta studenților din 
anul I cum trebuie să ia notițe, cum se 
consultă un curs sau manual, cum tre
buie organizat timpul liber etc.

Sîntem convinși că sub îndrumarea 
cadrelor didactice, răspunzînd cu entu
ziasm inițiativelor și acțiunilor organi
zate în sprijinul lor de conducerea in
stitutului și de organizațiile de tineret, 
studenții primului an se vor dovedi la 
înălțimea răspunderii mari ce le revine.

justei înțelegeri a raportului — talent 
— pasiune — muncă spre a-i învăța să 
nu creadă în atotputernicia „talentului" 
ci. apreciindu-1 la adevărata Iul va
loare, să-1 înaripeze prin puterea 
muncii.

Ne preocupă, de asemenea. înarmarea 
studenților din primul an cu o metodă 
«adccvatA de studiu individual proprie 
învățămîntului superior îndeosebi pen- 
'"t* ^însușirea disciplinelor teoretice și 
dobîndirea deprinderilor de bază nece
sare. Laboratorul-școală îl reprezintă în 
institutul nostru atelierul. Aici, în pro
cesul studiului artistic însuși, al însuși
rii problemelor esențiale ale reprezen
tării artistice, se lămuresc treptat și 
problemele meșteșugului artistic, ale 
tehnologiei artistice, dacă putem spune 
astfel.

în sfîrșit, nu putem neglija necesita
tea de a ține seama în aplicarea 
tuturor acestor laturi ale complexului 
muncii instructiv-educative de necesi
tatea — deosebit de stringentă într-un 
institut de artă — de a trata totodată 
individual formele de muncă. Ținem 
seama în acest sens nu numai de parti
cularitățile fiecărui viitor artist, dar și 
de deosebirile existente între studenți 
dintre care unii, absolvind școlile medii 
de arte, au avut un contact mai strîns 
cu teoria și practica muncii artistice, în 
timp ce alții — proveniți din producție 
sau din școlile de cultură generală — 
au fost lipsiți, cu unele excepții, de 
îndrumare susținută.



FOTBAL
Vicepreședintele

F.I.F.A., Harry Ca
van, selecționer al 
echipei mondiale 
care va întîlni la 
23 octombrie la 
Londra reprezen
tativa Angliei a 

comunicat lista celor 18 jucă
tori din care vor fi aleși 11. Din 
lot fac parte: Iașin (U.R.S.S.), 
Soskici (Iugoslavia) portari; D. 
Santos (Brazilia), Eyzaguirre
(Chile), Novak (R. S. Ceho
slovacă). Schnelinger (R.F.G.) 
fundași ; Baxter (Scotia), Mal- 
dini (Italia), Pluskal, Maso- 
poust (R. S. Cehoslovacă) mij
locași: Garrincha (Brazilia), 
Kopa (Franța), Law (Scotia), 
Eusebio (Portugalia), Di Stefa
no (Spania), Rivera (Italia), 
Pele (Brazilia), Gento (Spa
nia).

Nu este certă participarea 
jucătorilor Iașin, Rivera și 
Maldini care în această peri
oadă sînt angajați în cadrul 
meciurilor Italia — U.R.S.S. 
pentru Cupa Europei și în 
campionatele naționale. Antre
norul echipei mondiale, chilia
nul Fernando Riera, cere ca 
toți jucătorii selecționați să 
fie prezenți la Londra cu o 
săptămînă înaintea meciului 
pentru a face antrenamente. 
Or, jucătorii citați mai sus tre
buie să se antreneze și în ca
drul echipelor naționale. De 
asemenea, brazilianul Pele a 
declarat că este bucuros de se
lecționarea sa, dar la 24 oc
tombrie F. C. Santos susține 
un meci important de campio
nat și, dacă clubul său nu va 
cere amînarea meciului, el nu 
va putea veni Ia Londra.

★
Ieri pe terenul „Timpuri 

Noi" din Capitală a avut loc 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipele Electronica 
București și Spartak Trebna 
Sofia. Fotbaliștii romîni au ob
ținut victoria cu scorul de 
6—1 (3—1).

$ A
Cel de al 11- 

lea tur al cam
pionatului mon
dial feminin d“ 
șah n-a adus 
clarificările aș
teptata pentru 
echipa R. F
Romîne care în meciul cu R.P. 
Polonă a întrerupt ambele 
partide (Nicolau-Konarkow- 
ska, Teodorescu-Litmanowicz). 
In celelalte întîlniri s-au în
registrat următoarele rezulta
te; U.R.S.S.-Austria 2—0; R.D. 
G'ermană-Scoția 2—0; R. P. 
Bulgaria-R.P. Mongolă 2—0; 
R.F. Germană-Monaco 2—0; 
Iugoslavia-S.U.A. 1—0 (1); R P. 
Ungară-Belgia 1—0 (1).

CICLI SM
„Cupa, U.R.S.S." 
competiția de 
închidere a se- 
sezonului ciclist 
pe velodrom, a 
reunit la Sim
feropol pe cei 
mai buni aler

gători sovietici. La viteză s-a 
impus din nou tinărul Omar 
Pakhadze, care l-a învins pe 
campionul țării Imants Bod- 
nieks, parcurgînd ultimii 200 
metri în ll”6,10. La urmărire 
pe echipe a ciștigat Dinamo 
Moscova — 4 000 m în 4’3S” 
2/10, iar la urmărire indivi
duală Terescenkov — 4 000 m 
în 5’ 04” 4/10. Proba de semi- 
fond (100 ture) a revenit lui 
Boris Arhipov, urmat de Sta
nislav Moskvin.

(Agerpres)

Rolurile s-au inversat. Bunicuța ascultă și nepoata povestește.
Numai că nepoata nu spune o poveste, ci repetă primele ei 

lecții din viața de școlar.

INFORMAȚ
Sîmbătă dimineața a avut 
c la Athenee Palace o con- 
spință de presă cu delegația 
» cineaști din R. D. Germană, 
>sită în țara noastră cu pri- 
jul galei filmului „Strict se-

Răspunzînd la întrebările 
ziariștilor, Harry Thurk, sce
narist, conducătorul delegației, 
Janos Veiczi, regizor, Eva Ma
ria Hagen și Werner Lierck, 
actori, au vorbit despre activi
tatea lor, despre felul cum au 
lucrat la 
film.

realizarea acestui

Oficiul
★

de spectacole și 
artistice „O.S.T.A." a 

oferit sîmbătă la amiază, la 
restaurantul „Băneasa" un 
cocteil cu prilejul turneului 
pe care-1 întreprinde în țara 
noastră „London’s Festival 
Ballet".

Ședința Consiliului General 
A. R. L. U. S.

Intre 7 octombrie și 7 no
iembrie a.c. se va organiza în 
țsra noastră „Luna prieteniei 
romîno-sovietice”. In legătură 
cu aceasta, sîmbătă la amiază

avut Ioc ședința Consiliului 
meral A.R.L.U.S.
Ședința a fost prezidată de 
:ad. Iorgu Iordan, vicepreșe- 
nte al Consiliului Generai
„R.L.U.S. Marin Florea Io- 
escu, vicepreședinte al Con- 
liului General A.R.L.U.S., 
informat despre activitatea

„R.L.U.S. și a făcut propuneri

In excursie, spre Ciucaș

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
prim-soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romî
ne, alți oameni de artă.

A fost de față J. I. McGhie, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Marii Britanii în R. P. 
Romînă, și membri ai legației.

★
Sîmbătă seara în sala Tea- 

trului popular „Republica" din 
Capitală a avut loc premiera 
comediei „Scurtă convorbire” 
de Valentina Levidova.

Rolurile principale au fost 
interpretate de muncitorii Va- 
sile Popescu, Șerban Ștefan, 
Ion Stoica. Tudor Duinea și 
alții.

Regia artistică aparține lui 
Cornel Elefterescu, iar regia 

privind participarea A.R.L.U.S. 
la manifestările din această 
lună.

Au avut loc apoi discuții la 
care au participat președinți 
și secretari ai consiliilor re
gionale A.R.L.U.S,. membri ai 
Consiliului G'eneral, oameni de 
știință, artă și cultură.

Consiliul General a aprobat 
măsurile privind participarea 
A.R.L.U.S. la Luna prieteniei 
romîno-sovietice.

(Agerpres)

Adunare festiva cu prilejul împlinirii 

a 15 ani de la înființarea Ministerului 

Comerțului Exterior

Sîmbătă a avut loc o aduna
re festivă cu prilejul împlinirii 
a 15 ani de la înființarea Mi
nisterului Comerțului Exterior.

A luat cuvîntul ministrul co
merțului exterior, Gogu Radu
lescu.

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire lucrătorii din co
merțul exterior au adresat o 
telegramă Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, personal tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cu prilejul împlinirii a 15 
ani de la înființarea Ministeru
lui Comerțului Exterior — se 
spune în telegramă — adresăm 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și dum
neavoastră personal iubite to
varășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej mulțumirile și recunoștința 
noastră pentru îndrumarea și 
sprijinul permanent pe care 
conducerea de partid și de stat 
le dă comerțului nostru exte
rior.

Sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn 
poporul nostru a obținut suc
cese mari în dezvoltarea eco
nomică a tării. Pe aceste suc
cese se întemeiază și creșterea 
volumului schimburilor noastre

I I
tehnică muncitorului Florin 
Panaitescu.

'*
Sîmbătă seara, publicul clu

jean s-a întîinit cu colectivul 
de artiști ai Teatrului Mare de 
dramă „Maxim Gorki” din Le
ningrad, care și-a început tur
neul în țara noastră cu un re
cital prezentat pe scena Tea
trului Național din Cluj.

Colectivul de actori leningră. 
deni a fost salutat și prezentat 
publicului de Dumitru Isac, di
rectorul Teatrului Național din 
Cluj.

Au fost prezentate fragmen
te din piesele „Barbarii” de 
Maxim Gorki . „Ascensiunea 
lui Arturo Ui poate fi oprită" 
de Bertolt Brecht, „Hamlet” de 
Shakespeare, „învierea” de Lev 
Tolstoi, „Sfîrșitul escadrei” de 
Al. Korneiciuk.

Măestria interpretativă a 
oaspeților a fost răsplătită de 
clujeni cu călduroase aplauze.

(Agerpres)
---- •-----

Sosirea unei delegații 
a Uniunii Tineretului 

Socialist Polonez
La invitația C.C. al U.T.M. 

ieri după amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Uniunii 
Tineretului Socialist Polonez, 
condusă de Stanislaw Metel- 
ski, adjunct de secție Ia C.C. 
al U.T.S.P. In cursul vizitei în 
tara noastră delegația va stu
dia experiența muncii Uniu
nii Tineretului Muncitor, in 
domeniul construcțiilor.

Foto : I. PITIȘ 
ajustor 

comerciale, precum și lărgirea 
relațiilor economice externe, 
potrivit politicii țării noastre 
de întărire a păcii și colaborării 
internaționale. Astăzi R. P. Ro
mînă, întreține relații comer
ciale cu peste 80 de state, față 
de 29 de țări în anul 1950. Vo
lumul schimburilor comerciale 
externe a crescut in aceeași 
perioadă de aproximativ 7 ori.

In activitatea pe plan extern 
ne călăuzim după principiile 
care stau la baza relațiilor 
noastre comerciale ex*erne: res
pectarea independenței și suve
ranității naționale, a avantaje
lor reciproce și egalității în 
drepturi.

Vă asigurăm iubite tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — se 
spune în încheierea telegramei 
— că vom munci și în viitor cu 
tot devotamentul, entuziasmul 
și priceperea noastră pentru 
realizarea sarcinilor ce ne sînt 
încredințate de partid și gu
vern.

(Agerpres)

Cei peste 200 de elevi care 
învață la școala horticolă 
din Diosig, raionul Oradea, 
au la dispoziție sâll de clasă 
spațioase, laboratoare bine 
înzestrate cu aparatele ne
cesare și un bogat și variat 
material didactic (după cum 
se vede și imaginea de iață), 
precum și o suprafață de 6 
ha de teren pentru lucrările 

practice.

„SÂPTÂMÎNA POEZIEI
In cea de a 5-a zi a Săptămî- 

nii poeziei, sîmbătă după-a- 
miază. a avut loc la clubul u- 
zinelor „Republica" din Ca
pitală, întîlnirea unor poeți cu 
muncitori ai acestei întreprin
deri și ai Uzinelor „23 August".

După ce Mihu Dragomir a 
vorbit despre importanța Săp- 
tămînii poeziei. Veronica Po- 
rumbacu și Traian Iancu au 
citit din creațiile lor literare.

GALAȚI. — Și în regiunea 
Galați oameni ai muncii s-au 
întîinit cu poeți care le-au ci
tit din lucrările lor. Apoi co
lectiviștii din comuna Tudor 
Vladimirescu au invitat pe 
poeții Maria Banuș. Petre So
lomon, Petre Stoica, Valeriu 
Gorunescu, Sebastian Costin și 
Ion Chirie să le viziteze gos
podăria colectivă, biblioteca, 
școala nouă, căminul cultural 
și locuințele, le-au vorbit des
pre viața lor, despre bucuria 
muncii. Elevii școlii medii din 
Panciu au întîmpinat Săptămî- 
na poeziei cu lucrări realiza
te de ei, iar focșănenii au par
ticipat la concursurile litera
re organizate de casele de ci
tit și la serile de poezie orga
nizate de biblioteca raională.

pGiuseppe Verdi ~

I
n 1888, Boldini a 
dăruit posterității 
una dintre cele mai 
interesante portrete 
ale lui Giuseppe 
Verdi. Chipul senin 
al compozitorului, 
profunzimea privirii sale contu

rează din plin dimensiunile cu 
totul deosebite ale geniului său, 
ardoarea cu care a slujit decenii 
iu șir poporul Italiei în marea 
sa luptă pentru libertate națio
nală.

De la „Oberto”, plită la „Ot
hello” și „l'alstaff” — culmi ale. 
expresiei muzicale verdiene, ză
mislite in amurgul vieții in do
rința de. a scrie o operă italiană 
la înălțimea cuceririlor artei 
wagneriene — creația lui Giu
seppe Verdi, cuprinde 31 de 
opere care in marea lor majori
tate au intrat în repertoriul 
permanent al tuturor teatrelor 
lirice ale lumii.

Se împlinesc zilele acestea 150 
de ani din ziua în care în ținutul 
Parmei, pe cursul inferior al Pu
dului, s-a născut compozitorul 
care va da nemurire creației li
rice italiene. Fiul unor simpli 
locuitori din Le Roncole își fău
rește cu greu drumul în viață, 
drumul spre muzică, spre creație. 
(,,.4in avut o tinerețe aspră” va 
mărturisi mai tîrziu compozito
rul). Curînd, cu toate opreliștile, 
talentul său triumfă. în 1838, 
„Oberto” îi aduce primul succes. 
Ochii miilor de iubitori ai ope
rei de pe meleagurile peninsulei 
se îndreaptă asupra sa. „Nahu- 
codonosor”, „Lombarzii”, „Alil- 
la”, „Maclieth” stîrnesc un entu
ziasm general.

tn miezul marilor lupte ale

TIMIȘOARA. — La bibliote
ca sindicatului lucrătorilor din 
învățămînt din Timișoara a a- 
vut loc o întilnire între cadre
le didactice, studenții și elevii 
din localitate cu scriitorii Mar
cel Breslașu, Ștefan Iureș, Ni- 
chita Stănescu. Alexandru .Te- 
beleanu și Zoltan Franyo. 
Scriitorii au citit din creațiile 
lor literare după care au vor
bit despre munca pentru rea
lizarea de noi lucrări inspira
te din viața nouă a patriei.

IAȘI. — Scriitorii Eusebiu 
Camitar, Alexandru Andrițoiu, 
Dumitru Costea, Florin-Mihai 
Petrescu, Comeliu Sturzu și

Premiere teatrale
Teatrul de stat „Alexandru 

Davilla" din Pitești a deschis 
noua stagiune cu premiera 
„Trei crai de la răsărit” de 
Bogdan Petriceicu Hașdeu. Re
gia artistică și scenografia sînt 
semnate de N. Al. Toscani.

+
Teatrul de stat din Ploiești 

și-a deschis sîmbătă seara sta- 

italienilor pentru dezrobire, Ver
di devine prin muzica sa un ani
mator al maselor. An de an, dă
ruind teatrelor, noi și noi lucrări 
lirice, Verdi caută cu curaj, cu 
perseverență drumurile spre po
por. In epoca „Rissorgimentului”, 
operele lui Verdi erau o armă de 
luptă împotriva cotropirii aus
triece, adresează maselor un înăl
țător mesaj revoluționar, devin

Avancronică la 
concertul programat 

cu prilejul aniversării 
mondiale a 150 de c ni 

de la nașterea 
marelui compozitor 

italian

purtătorul de cuvînt al Italiei. 
(„Ceea ce eu și Garibaldi facem 
în politică — ii scrie lui Verdi 
îrt 1848 Giuseppe Mazziuni con
ducătorul asociației revoluționa
re, „Tînăr a Italie” — Dvs. o 
faceți în muzică. Astăzi mai mult 
declt oriei nd, Italia are nevoie 
de muzica dumneavoastră”).

în 1848, compozitorul compune 
de altfel cîntecul revoluționar 
„Suona la tromba”, care devine 
imnul răscoalelor populare din 
Palermo și Neapole.

Combatant pentru cauza Italiei 
pritt muzica sa („Verdi este floa
rea pămintului său — scria în 
veacul trecut cunoscutul muzician 
rus Serov — Verdi este vocea 
Italiei care s-a trezit la conștiin
ță, a Italiei zguduite de furtunile 
politice, a Italiei curajoase și în

alții s-au întîinit șîmbițtii di
mineață cu elevi ai Școlii me
dii nr. 3 „Costache Negruzzi” 
din Iași. După amiază scriitorii 
s-au întîinit cu cititori din lo
calitate.

PLOIEȘTI. — Numeroși pe
troliști din Cîmpina și colec
tiviști din comuna Valea Că
lugărească s-au întîinit la clu
bul rafinăriei și la căminul 
cultural cu poeții Dimos Ren- 
d,is, Dragoș Vrînceanu, Ga
briela Meiinescu, Marin So- 
rescu și alții care au citit din 
versurile lor.

(Agerpres)

giunea prezentînd în premieră 
comedia „Grădina cu tranda
firi" de Andi Andrieș. Regia 
artistică și scenografia sînt 
semnate de G. Ionescu.

(Agerpres)

ft 

flăcărate”). Verdi a fost profund 
contemporan în teatrul său prin 
alegerea pentru lucrările sale fie 
a unor subiecte din epoca sa, fie 
a unor subiecte istorice cu rezo
nanțe contemporane.

Iu operele sale Verdi cintă 
cinstea, curajul, demnitatea uma
nă, combate prejudecățile, arbi- 
trariul, fățărnicia.

O artă de idei, legată de fră- 
mîntările epocii, accesibilă celor 
mai largi mase — iată bazele 
concepției estetice a autorului 
Trubadurului, Traviatei, Aidei, 
Balului mascat, Puterea desti
nului.

Inspirat de măreția unora din
tre marile lucrări dramaturgice 
ale lui Shakespeare, Hugo, Schil
ler, Giuseppe Verdi hrănit la iz
voarele cin tecului popular ita
lian, rămîne italian.

Forța expresiei cuceritoarelor 
sale melodii, uimitoarea vioiciune 
a liniilor sale melodice sint sor
bite din pămîntul Italiei muzi
cale.

„Italian prin structură — scria 
un comentator — Verdi a dat 
muzicii italiene un suflu nou, ac- 
centuindu-i specificul, subliniin- 
du-i autenticitatea. Artist auten
tic — Verdi i-a ridicat specificul 
pe un plan superior, dîndu-i tim
brul de universalitate”.

Peste decenii, muzica lui Verdi 
continuă să incinte, să farmece 
sute de iubitori ai artei de pe 
întregul glob.

Sărbătorindu-l pe marele ar
tist italian, Radioteleviziunea, a 
programat, joi 10 octombrie, la 
orele 19,50 in Studioul de con
certe, un Festival Verdi cu con
cursul corului și orchestrei de 
Studio a Radioteleviziunii. Sub 
conducerea artistului emerit Con
stantin Bobescu își vor da con
cursul o serie de soliști de 
frunte ai Teatrului de Operă și 
Balet -— Zenaida Pally, Arta Flo- 
rescu, Nicolae Herlea și Cornel 
Stavru.

în program figurează âteva 
arii, duete și coruri din unele 
dintre cele mai interesante opere 
verdiene : „Vecerniile siciliene”, 
„Rigoletto”, „Trubadurul”, „Tra- 
viata”, „Don Carlos”, „Othello” 
și „Aida”.

Șt acum cîteva amănunte bi
bliografice pentru acei care vor 
să înțeleagă întreaga semnifica
ție a creației compozitorului: 
monografia „Giuseppe Verdi” de 
Liubov Solovțova apărută acum 
cîțiva ani in traducere romî- 
nească în cadrul Editurii Muzi
cale și capitolul dedicat compo
zitorului în cel de-al doilea vo
lum al lucrării recent apărute 
..Romantismul în muzică” de A. 
Brumaru.

IOSIF SAVA

Modernizarea 
unor motoare Diesel

Prin reproiectarea unor repere 
grele, care necesită cantități mari 
de metal, și prin perfecționarea 
continuă a tehnologiei de fabri
cație, unele motoare Diesel cil 
combustie internă, produse de 
industria noastră constructoare 
de mașini, au fost recent moder
nizate. Așa, de exemplu, motoru
lui Diesel tip D. 15 i â-a mărit 
puterea de la 15 CP la 17 CP, 
Consumul de metal a fost redui1 
cu aproape 100 kg, iar durata de 
funcționare în mediul cu praf s 
fost mărită cu 20 la sută.

In aceeași proporție a fost mă
rită durata de funcționare și a 
motorului Diesel tip D. 6. Prin 
reproiectarea blocului motor și 
a cilindrului, îmbunătățirea sis
temului de distribuție și aspira
ție a fost redus consumul de me
tal și de ulei, iar puterea lui a 
crescut cu 2 CP.

La o serie de motoare, în urma 
modificărilor constructive, arbo
rii cotiți se execută acum prin 
matrițare, în locul forjării libe
re, realizîndu-se astfel însemnate 
economii de metal. De asemenea, 
la unele compresoare s-a înlocuit 
metoda de confecționare din la
minate a supapei și Iimitatoru- 
lui, prin turnarea acestor piese, 
mărindu-le gradul de durabili
tate.

(Agerpres)

începe un nou an școlar 
în învățămîntul politic

(Urmare din pag. I) 
propagandist lecțiile și dezba
terile vor avea de fiecare dată 
un caracter viu, antrenant, un 
conținut bogat.

La baza studiului în cercu
rile și cursurile politice U.T.M. 
se află operele clasicilor mar- 
xism-leninismului, documen
tele partidului nostru. C.C. al 
U.T.M. asigură editarea de 
manuale pentru toate cercu
rile politice U.T.M. Ele vor 
trebui mai bine folosite, tine
rii ajutați din vreme să-și 
procure și să parcurgă biblio
grafia indicată Ia sfîrșitul fie
cărei lecții din manual. In afa
ra lecțiilor, manualele pun la 
îndemnîa propagandiștilor, a 
cursanților, cîntece, poezii in
spirate din viața poporului 
nostru, fotografii care ilustrea
ză marile realizări obținute în 
anii regimului democrat-popu
lar. Invățind împreună un 
cîntec, o poezie, comentind o 
imagine nouă din viața po
porului și a țării, tinerii în
vață să prețuiască și mai

U. T. M.
mult oamenii, locurile in 
care trăiesc și muncesc.

Pentru a îmbogăți conținu
tul învățămintului politic 
U.T.M. și a-i mări eficacitatea 
este necesar să se acorde toată 
atenția legării lui strinse de 
viață. Aceasta înseamnă a-1 
ajuta pe fiecare tînăr, in tot 
cursul anului de invățămint, 
să aprecieze în spiritul învă
țăturii partidului nostru com
portarea sa și a tovarășilor săi 
in munca și viața de fiecare 
zi. Fiecare expunere și fiecare 
dezbatere din cerc trebuie să 
fie făcută în strinsă legătură 
cu sarcinile pe care le au ti
nerii Ia locul lor de muncă și 
învățătură. Tinerii trebuie a- 
jutați să înțeleagă problemele 
concrete ce se pun în între
prinderea, gospodăria colecti
vă, școală sau facultate, să 
tragă concluziile necesare pen
tru activitatea lor practică. 
Criteriul suprem al eficacității 
învățămintului politic U.T.M. 
il constituie îndeplinirea cu 
pasiune și pricepere, zi de zi, 
de către fiecare utemist, de 

fiecare tînăr, a sarcinilor ce-i 
revin la locul de muncă, în 
întreprinderea, G.A.S., S.M.T. 
G.A.C., în clasele și anii de 
studiu.

învățămîntul politic U.T.M. 
prin conținutul lecțiilor, prin 
activitățile ce se organizează 
în cadrul său este chemat 
să ducă la antrenarea și 
mai activă a tinerilor din 
industrie, la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la creșterea 
productivității muncii și redu
cerea prețului de cost, Ia îm
bunătățirea permanentă a ca
lității produselor și obținerea 
unor însemnate economii; să 
dezvolte la tineri conștiința că 
numai însușindu-și tehnica 
înaintată pot îndeplini cu suc
ces sarcinile care le stau în 
față, să determine o întărire 
continuă a disciplinei în mun
că, a grijii față de avutul ob
ștesc.

Cercurile politice U.T.M., ci
clurile de conferințe ce se vor 
ține în fața tinerilor de la sate 
au menirea de a cultiva la 
aceștia sentimentul răspunde

rii pentru realizarea sarcinilor 
puse de partid în fața agricul
turii noastre socialiste în ve
derea obținerii unor producții 
agricole vegetale și animale 
din ce în ce mai mari. Adu- 
cîndu-și o însemnată contribu
ție la dezvoltarea dragostei ti
nerilor față de G.A.C., în- 
vățămintul politic U.T.M. dez
voltă la tinerii colectiviști con
știința că locul lor este acolo 
unde gospodăria are mai mul
tă nevoie de ei, îi convinge de 
necesitatea de a-și însuși și a- 
plica în viață regulile agrozoo
tehnice, dragostea și grija față 
de avutul obștesc.

In școli și facultăți, partici
parea tinerilor în învățămîn
tul politic U.T.M. trebuie să 
aibă ca o consecință firească 
mobilizarea mai activă a elevi
lor și studenților la însușirea 
temeinică a tuturor cunoștin
țelor predate, dezvoltarea unei 
opinii colective puternice, să
nătoase împotriva mediocrită
ții, întărirea disciplinei școla
re și studențești.

îndeplinirea sarcinilor care 
stau în fața învățămintului 
politic U.T.M. depinde în marc 
măsură de modul în care or
ganele și organizațiile U.T.M. 
vor asigura o îndrumare per
manentă a activității cercurilor 
și cursurilor politice U.T.M. 
Munca de educație socialistă 
a tinerilor este atributul esen
țial al întregii activități a or
ganizației de bază U.T.M. De 
aceea este cît se poate de fi
resc ca întreaga răspundere 
pentru buna desfășurare a în- 
vățămintului politic U.T.M. să 
o poarte comitetul organizației 
de bază. Este greșită practica 

acelor organe și organizații 
U.T.M. care au lăsat totul pe 
seama propagandistului. Mem
brii comitetului U.T.M. sînt 
chemați să participe cu regu
laritate la cercurile și cursurile 
politice, să-i ajute pe propa
gandiști în organizarea între
gii activități a cercurilor pen
tru ca toate lecțiile și convor
birile să se țină cu regularitate 
și la un nivel corespunzător, 
iar pe cursanți în studierea 
temeinică a materialului bib
liografic indicat, in folosirea 
judicioasă a manualelor. A in
trat in practica muncii mul
tor organizații de bază U.T.M. 
preocuparea de a analiza pe
riodic felul în care se desfă
șoară învățămîntul politic, 
conținutul acestuia, modul in 
care participă și se pregătesc 
tinerii pentru convorbiri, acti
vitatea propagandistului, de a 
lua cele mai bune măsuri, iz- 
vorite din specificul muncii Ia 
fiecare cerc sau curs, care să 
ducă Ia o permanentă îmbună
tățire a activității cercurilor 
politice U.T.M. Experiența a- 
cumulată trebuie mai larg fo
losită, îmbogățită în acest nou 
an de învățămînt politic 
U.T.M.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. au 
datoria de a asigura in tot 
cursul anului de învățămînt 
o îndrumare permanentă, un 
control concret, practic asupra 
felului în care își desfășoară 
activitatea cercurile și cursu
rile politice U.T.M. Cel mai 
bun ajutor pe care îl pot da în 
această privință membrii bi
rourilor comitetelor regionale, 
raionale și orășenești U.T.M., 

fiftțante precis
activiștii U.T.M. îl constituie 
participarea lor directă la ac
tivitatea cercurilor politice 
U.T.M. Numai prin participa
rea fiecărui activist al U.T.M. 
alături de propagandist la via
ța cercului, se poate asigura 
un ajutor concret și eficace în 
pregătirea expunerii, a convor
birilor, în lămurirea tinerilor 
asupra problemelor dezbătute 
în cerc. Contactul nemijlo
cit cu viața acestor cercuri 
poate permite comitetelor re
gionale, raionale și orășenești 
U.T.M. să cunoască situația re
ală, nivelul la care se dezbat 
problemele puse în discuție și 
să ajute organizațiile U.T.M., 
propagandiștii în îmbunătăți
rea continuă a învățămintului 
politic. Experiența multor co
mitete raionale și orășenești 
U.T.M. (București, Constanța, 
Arad etc) a dovedit că analiza 
activității din cercuri, făcută 
pe o asemenea bază, duce tot
odată la creșterea răspunderii 
tuturor membrilor comitetului 
pentru buna desfășurare a în
vățămintului politic, la înlătu
rarea practicii greșite de a 
lăsa munca concretă de control 
și îndrumare doar pe seama 
activiștilor secțiilor sau comi
siilor de propagandă.

Organele și organizațiile 
U.T.M. sînt chemate să ia 
toate măsurile necesare pentru 
ca încă de la începutul anului 
să se asigure învățămintului 
politic U.T.M. un bogat conți
nut, o creștere a eficacității 
Iui în munca de formare și 
dezvoltare a conștiinței socia
liste a tinerilor, de mobilizare 
activă la înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate de partid.

rt.isunlc
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I Muzeul etnografic al Transilvaniei
Cluj, str. 30 Decembrie 21 telefon 23—44

j Muzeul este deschis pentru vizitatori in fiecare zi 
(afară de luni) intre orele 10—14 șl 16 — 19.

O
8 Asigurarea documentării pentru cercetători ștling
8 țificl, artiști creatori șl studenji — in fiecare zi
O

intre orele 8—14.
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Maistrul loan Pir joi de la secția „freze" a Fabricii
Mureș, acorda în permanentă muncitorilor din secție, asistenta tehnică necesară. Iată-l 

cutînd cu tinerii frezori Iuliu Kiss, Alexandru Clemer și Alexandru Bortiș despre felul 
trebuie prelucrat un nou reper introdus in fabricație

Foto: O. PLECAN

^^BLDACTIII
Smărăndoiu Elena — Vedea, 

Olaru Ion — tîmplar — Boc
șa, Mijloianu Ștefan — elev — 
Drăgășani, Chiocaru Petre — 
tractorist — comuna Topoău, 
raionul Hîrșova, Giurgiu Vio
rel — elev — Brad, Apostu 
Costică — Păucești, raionul 
Bacău.

In scrisorile trimise redacției 
vă exprimați dorința de a de
veni corespondenți voluntari 
ai „Scînteii tineretului". Oda
tă cu primirea primei scrisori 
noi vă și socotim printre co
respondenții noștri voluntari și 
sperăm că în scurt timp vom 
primi de la dumneavoastră 
vești interesante din viața și 
munca colectivului de tineri 
din care faceți parte. Nu uitați 
însă că un corespondent vo
luntar trebuie să fie el însuși 
exemplu la locul său de mun
că, să fie un participant activ 
la acțiunile colectivului despre 
care își propune 
asemenea, datele, 
mele de oameni 
rificate cu multă
tru a nu se strecura inexacti
tăți.

Un tînăr corespondent vo- 
rantar trebuie să militeze în 
permanentă pentru generaliza
rea experienței bune acumula
tă de către organizațiile U.T.M 
în munca de educare comunis
tă a tineretului. Așteptăm cu 
nerăbdare scrisorile dumnea
voastră.

menea, lucrări de Rubens, 
Van Dyck, Tizian, cît și de alți 
mari artiști flamanzi, olandezi, 
germani, francezii, spanioli. Es
te bine reprezentată si școala 
de pictură germană din seco
lele XVI—XIX ca si pictura 
transilvăneană din sec. XVIII 
—XIX. Muzeul cuprinde si o 
importantă secție de artă 
populară, de artă din epoca o- 
rinduirii feudale, secții de is
torie și de științele naturii, 
precum și o bibliotecă deose-

siunea următoare pentru clasa 
a IX-a)

Doru Tănase. Mihalcea Con
stantin — Băilești.

Desă scrie, 
faptele, nu- 
trebuie 
atenție pca-

ve-

bit de bogată in incurabile și 
alte tipărituri vechi.

Staicu Ion — Urziceni.

Gh. Dascălu — București, 
Ion Gheorghe — Caracal.

Muzeul Bruckenthal din Si- 
l?ju are la bază colecția iubito- 
nului de artă, Samuel Bruc
kenthal. Această colecție a fost 
organizată muzeistic si inau
gurată în anul 1790. In anii 
din urmă colecția a intrat în 
patrimoniul statului fiind îm
bogățită cu un important nu
măr de lucrări de artă romî- 
neasca din secolul XIX și XX. 
In muzeu se găsesc, de ase-

Deoarece ati absolvit în a- 
nul 1954 doi ani ai școlii ne- 
dagogice (care atunci era de 
patru afii) outeti susține exa
mene de .diferență pentru cla
sele a Vlîl-a și a-IX-ia ale șco
lii medii de cultură generală, 
urmînd să vă înscrieți in cla
să a X-a'. Examenele de dife
rență le puteți da pentru a- 
mîndoi anii intr-un singur an 
școlar, (adică într-tf sesiune 
dati examenele de diferență 
pentru clasa a VIII, iar in se-

La învătămîntu! agrozootehnic
cit mai

puțin 
timp pînă cînd co
lectiviștii — elevi 
disciplinați și sîrgii- 
incioși — vor ocupa 
locu,| in bănci. Rai

dul efectuat în raio
nul Negrești nc-a prilejuit cu
noașterea stadiului în care se 
află pregătirile pentru deschide
rea invațămîntului agrozootehnic 
de masa, precum și contribuția 
pe care o aduc organizațiile 
U.T.M. |a aceBte pregătiri.

Vineri seara, la hrigada Valea 
Mare a gospodăriei colective Du- 
mești a avut loc o adunare ge
nerală a organizației U.T.M. Se
cretara. Ana Mitan. a pregătit 
bine și din vreme adunarea. Au 
participat 26 din cei 31 de ute- 
miști existenți în brigadă. 14 
dintre aceștia au frecventat anul 
trecut cele 5 cercuri agrozooteh
nice. Au învățat hine și au pro
movat cu toții. îti adunare, fie
care și-a manifestat hotărîrca de 
a continua studiul în anul II. 
Alți 12 utemiști au cerut aă fie 
înscriși să urmeze cursurile anu
lui I. Cu cei 5 utemiști absenți 
din adunare — care vineri seara 
erau plecați sa aducă de la haza 
de recepție ultimele cantități de

o tineri colectiviști!

Honore de Balzac a scris a- 
proare 100 romane și nuvele 
grupate sub titlul „Comedia 
umană”. Opera lui este o vas
tă frescă a societății franceze 
din prima jumătate a secolului 
XIX, perioadă de afirmare a 
capitalismului. Enumerăm mai 
jos doar cîteva din scrierile 
lui : „Eugenie Grandet", ..Veri- 
șoara Bette”. „Iluzii pierdute", 
„Moș Goriot", „Țăranii" care 
sînt traduse și in limba ro- 
mină.

Chendea Florina — Bucu
rești .

In tara noastră sînt mai 
multe localități cu numele de 
Roșiori. Explicația stă în fap
tul că în trecut aici se organi
zau detașamente de roșiori. O- 
rașul Roșiorii de Vede se nu
mește așa pentru că este așe
zat lingă riul Vedea. In apro
piere de orașul Roșiorii de Ve
de se află comuna Scrio-aștea 
a cărei denumire vine de la 
„Scrie oastea”. Aici veneau ti
nerii să se inscrie la oaste

Ilie Mois 
cea.

— Rimnicu Vil-

Conform 
vigoare muncitorii trimiși 
alte localități pentru a 
școala tehnica de maiștri 
cursuri serale — vor fi înca
drați în întreprinderile din lo
calitatea in care funcționează 
școala in aceeași categorie de 
salarizare avută la întreprin
derea de la care provin. După 
absolvire vor fi încadrați din 
nou la întreprinderea care i-a 
recomandat.

instrucțiunilor în 
în 

urma

semințe de grîu — Ana Mitan a 
stat de vorbă înainte de adunare 
și bineînțeles că vor urnja și ei 
cursurile anului I. Deci, la Valea 
Mare nici un utemist nu va fi 
în afara învățămîntului agrozoo
tehnic de masă. Totodată, ute- 
miștii și tinerii de aici și-au luat 
angajamente concrete cu privire 
la contribuția pe care o vor adu
ce la pregătirea deschiderii 
cursurilor și au trecut îndată Ia 
îndeplinirea lor.

în aceeași seară 8-a ținut cîte 
o ședință cu activele comunale 
U.T.M. la Negrești și Mironeasa- 
La ordinea zilei, aceeași prohle- 
ma. în comuna Negrești vor 
funcționa anul acesta 8 cercuri 
anul II și 4 anul I. Din totalul 
de 175 de cursanți în ami] I, 50 
sint tineri (și înscrierile conti
nuă), iar în anul II vor continua 
studiile toți cei care au absolvit 
anul trecut. Ceilalți tineri, așa 
cum s-a stabilit în adunările ge
nerale ale organizațiilor U.T.M., 
vor frecventa ciclurile de confe
rințe care se vor organiza ]a că
minele culturale.

Am relatat cîteva 
Situații asemănătoare 
tîlnite în multe sate

exemple, 
pot fi in
și comune

Din noul peisaj al orașului

- r iu * r

Vară și fum — cinemascop: 
Patria bd. Magheru 12—14 (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,20). Strict 
secret — cinemascop — Repu
blica—bd. Magheru 2 (10; 12; 
14 ; 17; 19; 21). „Ipocriții”:
Capitol: bd. 6 Martie 16 (9.30; 
11,45; 14; ------
„Voi fi
— bd. 1 Mai 322
17; 19;
Carpați -
12; 14.,15; 16,30; 18,45; 21), Fes
tival — bd. 6 Martie 14 (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Feroviar — 
cal. Griviței 80 (10; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21), Modern — 
piața G Coșbuc 1 (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Codin: București 
bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13: 15; 17, 
19; 21). Grivița — cal. Griviței, 
lingă Podul Basarab (10; 12; 
14,15; 16.30; 18,45; 21). Melodia
— șos. Ștefan cel Mare, colț cu 
str. Lizeanu (10; 12; 15; 17; 19;

21). Babette pleacă la război
— cinemascop: Tineretului —
calea Victoriei 48 (9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,30), Bucegi
— bd. 1 Mai 57 (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Miorița — calea Moși
lor 127 (9,30; 11,45; 14; 16,15;

16,15; 18,30; 20,45). 
mamă" ‘ Excelsior 

(11; 15;
21). Ultima șansă : 
bd. Magheru 29 (10;

18.45; 21). Moartea in insula de 
zahăr — cinemascop: Victoria 
— bd. 6 Martie 5—7 (10;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
la stină: Central — bd. 6 
tie 2 (10,30; 12,30; 14,30;
18,30; 20,30). Balada steagului 
roșu: Lumina — bd. 6 Martie

12.15;
Lupii 
Mar- 
16,30;

a apărut

< In Editura Politică > 4

în aiuiorul 
celor care studiază

Cu egere 
de Secții

din raion. Biroul comitetului re
gional de partid Iași a trimis 
recent cîte o brigadă în fiecare 
raion, care a controlat și îndru
mat activitatea ce ae desfășoară 
în vederea deschiderii învățărnîn- 
ttiluî agrozootehnic de masa. La 
Negrești, brigada de la regiune, 
împreună cu alte 3 brigăzi de 
aici, au ajutat toate gospodăriile 
agricole colective din raion, sta
bilind concret masurile ce nece
sită să fie luate în continuare în 
fiecare sat și comună. Dezbate
rile și hotărî rile luate în adună
rile generale ale organizațiilor 
U.T.M despre care am vorbit, 
precum și cele care se vor ține 
zilele acestea în toate gospodă
riile colective, stabilesc contri
buția directă pe care organiza
țiile U.T.M. o aduc la înfăptuirea 
măsurilor luate. Pînă 
septembrie în raionul 
era definitivat numărul 
lor care vor funcționa 
an : 65 pentru anul I și 134 pen
tru anul II. De asemenea, erau 
stabiliți lectorii și se continua 
înscrierea cursanților. Din totalul 
de 4 924 curaanți din anul II 
2 400 sînt tineri ; din cei 3 000 
de cursanți care vor frecventa 
anul I, tineri sînt 1 400. Organi
zațiile U.T.M. ae preocupă în 
continuare. în aceste zile, de în
scrierea la învățămîntul agrozoo
tehnic a unui număr cît mai 
mare de tineri.

Dar pentru ca lecțiile și de
monstrațiile practice să se des
fășoare în cele mai hune condiții 
încă de la primele ore de curs 
se cer asigurate și o scama de 
condiții materiale. Trebuie stabi
lite și amenajate sălile, asigurat 
pretutindeni iluminatul și încăl
zitul. Trebuie procurate diferite 
materiale didactice. Toate aceste 
probleme au fost discutate la co
mitetul raional de partid într-o

la 29 
Negrești 
cercuri- 
în acest

ședință la care au luat parte 
peste 60 de ingineri și tehnicieni 
agronomi 3i zootehnici, tehnici
eni și medici veterinari- Discu
țiile au fost rodnice, constituind 
un valoros schimb de experiență 
șt un prilej pentru stabilirea 
unor măsuri concrete. Inginerii 
Filofîeia Dnniitrache, de la G.A.C. 
Negrești. Vasilr Lascar de Ia 
G.A.C. Drăgușeni, Nistor Mari
nescu de la G.A.C. Țibănețti și 
alții și-au procurat încă din pe
rioada verii mostre de semințe și 
plante, și-au alcătuit și au ame
najat. cu sprijinul consiliilor de 
conducere ale G.A.C. și prin 
contribuția tinerilor colectiviști, 
mici laboratoare pentru demon
strații practice și experiențe. în 
aceste comune au fost stabilite 
sălile în care se vor ține lecțiile, 
a fost asigurat iluminatul și este 
în curs de preluare cantitatea 
de lemne necesară pentru încăl
zit-

Au fost semnalate însă și o 
seamă de lipsuri, care pot fi re
pede înlăturate. în G A.C. Rafa- 
ila, de exemplu, pînă la aceeași 
dată încă nu se făcuse aproape 
nimic în ceea ce privește asigura
rea condițiilor materiale pentru 
buna desfășurare a învățămîntu
lui agrozootehnic. In unele locuri 
ca la Bozieni, de pildă, fusese
ră stabiliți lectori din rîndu] ca
drelor didactice cure prin pregă
tirea lor nu au o legătură directă 
cu problemele științifice ale a- 
griculturii în timp ce cadre de 
specialitate erau lăsate de o par
te. în a'lte gospodării colective 
ca, de exemplu, la Scînteia se 
manifestase mult formalism în 
înscrierea cursanților. Sînt defi
ciențe care, în urma măsurilor re
cent stabilite, se vor remedia. O 
problemă căreia este necesar să 
i se acorde cel puțin aceeași 
atenție este înfăptuirea inițiati-

vei ca în fiecare gospodărie co
lectivă aă ae amenajeze cîte o ca
meră laborator. O parte din ma
teriale ți le asigură specialiștii 
de aici, o parte trebuie să le pri
mească prin intermediul consiliu
lui agricol raional. La 
zooveterinar 
nefolosite de 
microscoape.
tărăgănată
aparate la gospodăriile colective.

Comitetul raional de partid a 
stabilit o serie de măsuri prac
tice pentru remedierea operativa 
a deficiențelor semnalate, pen
tru terminarea în cel mai scurt 
timp a pregătirilor necesare des
chiderii în hune condiții a învă- 
țămîntnlui agrozootehnic în toa
te unitățile agricole socialiste din 
raion.

Comitelui raional Negrești al 
U.T.M. are datoria să treacă fără 
întîrziere la mobilizarea tuturor 
tinerilor și în primul rînd a ute- 
miștiJor ]a înfăptuirea lor. Fie
care organizație de baza U.T.M- 
să fie îndrumată $i ajutată să-și 
stabilească obiective precise în 
această importantă acțiune — pe 
haza cunoașterii temeinice a si
tuației și a necesităților din 
S.M.T., G.A.S. sau gospodăria co
lectivă respectivă. In perioada 
actuală atenția trebuie îndrepta
tă în primul rînd spre intensifi
carea muncii politice de îndru
mare a cît mai multor tineri să 
se înscrie în anul I al învățămîn- 
tuhii agrozootehnic de trei ani și 
spre mobilizarea tineretului Ia 
amenajarea, prin muncă patrio
tică. a sălilor de cursuri, a ca
merelor laborator.

serviciul 
ui consiliului stau 
aproape doi ani 13 
Este bine să nu fie 
trimitere-a acestor

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Brașov ..... ............ •^?..-ti:nAMC

r E r c
12 (rulează în continuare de la 
orele 9,30 pină la orele 13,45, 
după-amiază 16; 18,15; 20,30). 
Luna de miere fără bărbat: 
Union — str. 13 Decembrie 
5—7 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Colentina — șos. Colentina 84 
(15; 17; 19; 21). Program spe
cial pentru copii la orele 10 la 
cinematograful Doina — str. 
Doamnei 9. între două iubiri: 
Doina — str. Doamnei 9 (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Fes
tivalul Chaplin — în lumea 
temperaturilor înalte: rulează 
în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi — bd. 6 Martie 
18. E permis să calci pe iarbă: 
Giulești — calea Giulești 56 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). To
mis — calea Văcărești 21 (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). înfră
țirea între popoare — bd. 
Bucureștii-Noi (16; 18,15;
20,30). Lira — calea 13 Septem
brie 186 (15,30; 18; 20,30). Moby 
Dick: Cultural — piața Ilie 
Pintilie 2 (11, 15,30; 18; 20,30). 
Escondida: Dacia — calea G-ri- 
viței 137 (9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,15; 21,15). Arta—calea Călă
rași 153 (15; 17; 19; 21). Tu 
ești minunată: Buzești — str. 
Buzești 9—11 (11; 16; 18,15;
20,30). Marele drum: Crîngași 
— șos. Crîngași 42 (16; 18,15; 
20,30). Ferentari — calea Fe
rentari 86 (16; 18,15; 20,30). Doi 
din alte lumi: Unirea — bd. 
1 Mai 143 (16; 18; 20). Cain al 
XVIII-lea: 
Dudești 22 
Aurora — 
(10; 12,15;
Tutunul: Vitan 
dești 97 (16.15; 
de aur: Munca 
Bravu 221 (15;

Flacăra
(16;
bd.

16;

calea 
18,15; 20,30).
Dimitrov 118 
18,15; 20,30).
— calea Du- 
19,30). Dintele
— șos. Mihai 

17; 19; 21).

In seefia „montaj" a Fabri
cii de mobilă din Iași

Foto: V. ORZA

îiincoto de capul scdili termometrii ;e
încercăm să vorbim în nu

mărul de astăzi despre tempe
raturile negative, despre tem
peraturile de... sub 0 absolut.

Vă veți pune desigur la în
ceput întrebarea : Cum adică 
sub zero absolut ? Doar se știe 
că principiul al treilea al 
termodinamicii, lege verificată 
de un număr foarte mare de 
fenomene, spune că este im
posibilă atingerea temperatu
rii de zero absolut. Or, tempe
raturile negative ar trebui să 
însemfte nu numai atingerea ci 
și „depășirea” scării termome- 
trice. De fapt așa ne-am obiș
nuit noi să înțelegem lucrurile 
și de aceea nj se pare să tem
peraturile (prin temperaturi 
vom înțelege întotdeauna tem
peraturi absolute) negative pa> 
ceva împotriva bunului simt 
științific. Da, atîta timp cît vom 
căuta să le obținem prin tre
cerea temperaturilor prin zero 
absolut. Se pare că există și 
o altă cale de a pătrunde în a- 
cest domeniu ciudat al termo
dinamicii cunoscut de peste 0 
jumătate de secol de teoreti
cieni. Cale care pare foarte cu
rioasă și se bazează pe comu
nicarea unei cantități supli
mentare de energie corpurilor 
(de acum înainte să le numim 
sisteme). Puțin ciudat, nu ? Se

șite doar că majoritatea siste
melor termodinamice cunoscute 
in natură au o proprietate cc- 
mună ■■ temperatura lor crește 
împreună cu energia internă 
(admițînd că condițiile exteri
oare — așa numiții parametri 
— nu se schimbă). Se știe că 
temperatura înseamnă energia 
mișcării dezordonate a parti
culelor. Plecind de la această 
ipoteză ar fi, intr-adevăr, im
posibilă atingerea temperatu
rilor negative. Și aici urmează 
acea „surpriză” pe care natura 
ne-o oferă cu atita larghețe la 
capetele scării termometrice. 
Ridicînd temperatura unor si
steme extrem de mult se con
stată că energia lor internă 
crește, însă nu va tinde spre 
infinit ci către o valoare mare, 
<lar finită. Așadar creșterea în 
continuare a energiei sistemu
lui pe calea ridicării tempera
turii este imposibila. Există to- 
uși o altă posibilitate de a se 

comunica energia sistemului 
(să zicem prin creșterea ener
giei particulelor în urma cioc
nirii lor cu alte extrem de ra
pide injectate din afară). Și a- 
tunci la un moment dat vom a- 
junge la situația cînd ridicînd 
treptat energia sistemului vom 
depăși temperaturile pozitive

infinite, și printr-un salt, vom 
trece în domeniul temperatu
rilor negative. Am ajuns din
colo de zero absolut pe calea 
ridicării temperaturii... peste 
infinit. Pare paradoxal, și to
tuși este adevărat.

Temperaturile negative azi 
nu mai constituie doar un do
meniu speculativ și teoretic, 
ele au fost realizate în instala
ții experimentale în care inge
niozitatea s-a completat cu ul
timele realizări ale tehnicii 
moderne. Pentru a înțelege 
cum se petrec lucrurile să în
locuim particulele dintr-un si
stem cu niște mici magneți. 
Dacă introducem magneții li
niștiți într-un cîmp magnetic 
exterior ei se vor orienta în 
sensul cîmpului. Comunicînd 
energie, magneții încep să se 
agite și să devieze din ce în ce 
mai mult de direcția cîmpului. 
La un moment dat vom ajunge 
la o situație de haos complet 
(aceasta corespunde tempera
turii infinite). Magneții dacă 
ma, primesc energie nu mai au 
cum să se agite și mai mult, 
doar această mișcare a lor a a- 
juns la limită, și atunci înce
tul cu încetul se vor orienta 
împotriva cîmpului. Starea lor 
extremă va li aceea cînd toți 
magneții sint din nou aliniați

însă de data aceasta invers. 
Este ușor de înțeles că dome
niul între situația de la început 
și agitația maximă este cel co
respunzător temperaturilor po
zitive, iar al doilea celor ne
gative.

Experimental ar fi greu, sau 
poate deocamdată imposibil, să 
treci în zona temperaturilor 
negative prin depășirea efec
tivă a unor temperaturi pozi
tive infinite. Dar ce ar fi dacă 
avînd o temperatură obișnuită 
apropiată de starea de li
niște (in apropierea zero- 
ului absolut) a substanței, 
am inversa instantaneu 
cîmpul exterior atît de re
pede incit magneții să nu reu
șească să se întoarcă. Am a- 
juns să realizăm o stare iden
tică cu acea care se creează 
prin orientarea magneților. A- 
ceastă idee i-a ajutat pe fizi
cieni să atingă temperaturi ne
gative. Și acum mai rămîne 
înlocuirea din nou a magneți
lor cu particule. Lichidul de 
data aceasta nu mai corespun
de deoarece particulele ei, mo
leculele. deobicei nu sint mag
netice. De minune se potrivește 
însă un corp solid, cum ar fi 
de exemplu cristalele de flo- 
rură de litiu. Atomii (mai pre

cis ionii) acestuia joacă rolul 
de mici magneți. Introduse în
tr-un cîmp magnetic de 
6 000—7 000 gauși și răcite la 
temperaturi foarte joase în 
clipa cînd chnpul exterior 
se inversează (lucru foarte 
complicat chiar din cauza a- 
cestej viteze aproape instanta
nee cu care trebuie „dat peste 
cap" cîmpul magnetic) ionii se 
trezesc în lumea temperaturi
lor negative. Intr-o linie care 
este puțin pe... dos. Intr-adevăr 
la temperaturi negative alia
jele feromagnetice își pierd 
această calitate, iar căldura 
trece de la sine de pe un corp 
mai rece la unul mai cald — 
deci și principiile termodina
mice sînt oarecum „pe dos"

S-a ajuns deci dincolo de 
zero absolut pe căi puțin oco
lite fără a supăra principiul al 
treilea al termodinamicei, pe 
căi indicate de inventivitatea 
și spiritul experimentator al 
omului, care minat de veșnica 
sete a cunoașterii, a reușit să 
dezlege o serie de mistere și 
dincolo de capătul scării ter- 
mometrice.

Ing. TEODOR TAUTH 
cercetător la Institutul 

de Fizică Atomică

„Strict secret™

Producția studiou
lui D E F A-Berlin, 
„Strict secret" de
mască uneltirile ofi

ciului de spionaj din 
Republica Federală 
Germană și Berlinul 
occidental, îndrep

tate Împotriva Re
publicii Democrate 
Germane-

Sub „nevinovata" 
firmă „Concordia' 
din Wurzburg se as- 

_țunder o agenție de 
spionaj care a ela
borat un plan pen
tru subminarea păcii. 
Dar aceste manevre 
vor fi demascate la 
timpul oportun de 
unul din eroii care 
de obicei rămîne a- 
nonim marelui pu
blic.

„Strict secret" este 
ecranizat după sce
nariul lui Harry 
Thurk în colabora
re cu regizorul fil
mului Ianos Veiczi. 
Distribuția cuprinde 
actori cunoscu/i din
tre care cităm pe 
Eva Maria Hagen, 
Hans Luche și Hel
mut Schreiber.

„Valsul nemurito r“
Sintem în 1845 în 

Viena. Se naște o 
nouă celebritate 
muzicală — Johann 
Strauss.

Filmul „Valsul ne
muritor" producție a 
studioului Metro 
Goldwyn Mayer 
din S.U.A. redă pe 
ecran viata roman
țată a lui Johann 
Strauss și calea pe 
care a parcurs-o val
sul pentru a atinge 
culmea popularității.

Regia filmului este 
semnală de Julien 
Duvivier. In rolurile

principale apar acto
rii : Fernand Gra-

vey, Luise Reiner, și 
Mlliza Korjus.

J POCRIII r
Coproducție a stu

diourilor din R F.G. 
și Elvefia, filmul 
„Ipocrifii" este o in
cursiune îp profilul 
moral al notabilită
ților burgheziei el
vețiene.

Abordînd genul 
polițist, regizorul 
Max Michel nu se 
rezumă doar la în- 
tîmplăti captivante, 
ci studiază psiholo
gia indivizilor care-i 
iormează obiectul 
cercetărilor.

Anchetînd o cri
mă ce s-a petrecut 
în timpul unei vînă- 
tori, un bătrîn poli
țist descoperă nu nu
mai pe criminal, ci 
și ce se ascunde sub

masca moralității u- 
nor personaje cu 
„platformă" în Elve
ția contemporană.

Filmul „Ipocrifii" 
este realizat după 
scenariul lui Alfred

Bruggman și Victor 
Trivas. Actrifa He
len Vita, cunoscută 
din filmul „Tu ești 
minunată" interpre
tează unul din rolu
rile principale-

Noi unități
în cartierele, de locuințe care 

s-au ridicat la Brașov, Sibiu, 
Mediaș ca și în diferite comune, 
ale regiunii au fost înființate 
anul acesta noi farmacii. în ace
lași timp, zeci de unități din 
orașele și satele regiunii au fost 
modernizate, iar în diferite cen
tre muncitorești și comune, la 
cabanele turistice din munții Bu- 
cegi, Făgăraș și Sibiului au luat 
ființă 20 de puncte farmaceutice.

farmaceutice
tn prezent — după cum a fost 
informat corespondentul „Ager- 
pres“ de către directorul Oficiu
lui regional farmaceutic, Andrei 
Olteanu, în regiune funcționează 
cu aproape 70 de unități farma
ceutice mai mult decît în anul 
1958 La acestea se adaugă cele 
37 unitafi existente in spitale fi 
policlini-'

(Agerpres)



Oaspeți străini 
despre țara noastră

Declarațiile grupului de specialiști 
americani din domeniul petrolului

întrevedere C. Mănescu 
RuskDean

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala grupul de specialiști 
americani din domeniul petro
lului, care timp de trei 6ăp- 
tămini au vizitat unele regiuni 
petrolifere ale țării și au pur
tat discuții cu specialiștii 
noștri.

înainte de plecare, membrii 
grupului au avut o convorbire 
cu redactorul Agenției Romi
ne de Presă „Agerpres“. Petru 
Uilăcan, căruia i-au împărtă
șit din impresiile lor.

Poporul romîn este foarte 
ospitalier și generos — a spus 
Cram H. Ira, vicepreședinte 

executiv al societății „Conti
nental Oil Co.“ din New York, 
conducătorul grupului. Petro
liștii dv. ne-au răspuns cu 
multă amabilitate și compe
tență la întrebările noastre și 
ne-au arătat tot ce am dorit 
6ă vedem. Referindu-se la fap
tul că țara noastră are o ve
che tradiție și experiență în 
domeniul industriei petrolife
re, Cram H. Ira a spus : Din 
cele văzute am rămas cu im
presia că romînii sînt foarte 
competenți în problemele pe
trolului și că fac o treabă bună 
în ceea ce privește extracția, 
prelucrarea și comercializarea 
petrolului. Aveți utilaje bune.

Intervenind în discuție, 
Crichton John, președintele 
societății „Oii and Gas" din 
Texas, specialist în explorare, 
a adăugat: Noi am vizitat trei 
instalații de foraj care să
pau sonde între 1 600 și 
4 500 metri. Evident, faceți 
un lucru bun sapînd la a-

dîncimi mari. Instalația ro
mânească de foraj de la 
sonda care săpa la adîncimi 
mari lucrează foarte bine. în 
continuare, oaspetele a decla
rat : Am văzut un cîmp de 
sonde de gaze care funcționau 
prin telecomandă, dirijarea lor 
făcîndu-se de la cîteva mile 
distanță. Instalațiile folosite 
aici sînt moderne, metodele 
întrebuințate pentru preveni
rea coroziunii sînt bune. Am 
observat, de asemenea, o con
ductă care traversa un rîu; 
ea a fost foarte bine proiec
tată. Romînii lucrează bine în 
sectorul industriei gazelor.

Referindu-se la perspective
le dezvoltării colaborării din
tre S.U.A. și Romînia, Lee 
J. Richard, economist în do
meniul petrolului la Departa
mentul intern al S.U.A. a spus: 
Experiența celor trei săptă- 
mîni petrecute în Romînia, în- 
tîlnirile și discuțiile purtate cu 
specialiști din industria petro
lului, cu care am colaborat 
îndeaproape, într-un cuvînt 
toate cele văzute aici mă fac 
să cred că perspectivele de co
laborare între țările noastre 
sînt deosebit de favorabile.

într-adevăr — a completat 
Cory J. Thomas, specialist în 
probleme administrative de la 
firma „Standard Oii Co“ din 
New Jersey — perspectivele de 
colaborare între industriile pe
trolifere americane și romîne 
sînt excepțional de promiță
toare și nu am nici o îndoială 
că aceste perspective pot fi 
realizabile".

NEW YORK 5 — 
respondents special 
C. Alexandroaie :

în seara zilei de 4 octombrie, 
Corneiiu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, șeful delega
ției R. P. Romîne Ia cea de-a 
18-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., a avut o între
vedere cu Dean Rusk, secretar 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A.

Au luat parte Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Romîne, am-

De la co- 
Agerpres,

basadorul Adlai Stevenson, re
prezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., și John Baker, 
consilier al Misiunii S U.A. la 
O.N.U.

într-o scurtă declarație fă
cută corespondenților speciali 
ai Agerpresului și a Radiodifu
ziunii romîne la O.N.U-, Dean 
Rusk a spus : „Înainte de a ple
ca de la O.N.U. am avut o în
trevedere cu dl. Mănescu. Con
sider că perspectivele relațiilor 
dintre Statele Unite și Romînia 
sînt încurajatoare".

încordare in Venezuela
CARACAS 5 (Agerpres). — Si

tuația politică din Venezuela 
continuă să rămână încordată, ca 
urmare a noilor măsuri cu carac
ter represiv ordonate de guver
nul Betancourt împotriva ele
mentelor democratice. La 4 oc
tombrie, ministrul de interne, 
Mantilla, a anunțat cu cinci 
membri ai Congresului venezue- 
lean, printre care secretarul 
Partidului Comunist, Gustavo 
Machado, care au fost arestați 
recent, vor fi traduși în fața u- 
nui tribunal militar. In același 
timp un mare număr de uiți 
fruntași politici și sindicali au 
fost transferați în 
militară San Carlos.
genției U.P.I., -pînă în prezent 
peste 300 de persoane au fost a- 
restate, dintre care 60 
membri ai parlamentului 
nai sau ai parlamentelor i 
telor state venezuelene.

In după-amiaza de 4 < 
brie, pe străzile orașului Caracas 
au avut loc schimburi de focuri 
de armă între civili și gărzile 
naționale. Incidentele s-au

închisoarea 
Potrivit a-

Impresiile unui
Sîmbătă dimineață-a părăsit 

Capitala delegația Partidului 
socialist din Japonia care a fă
cut o vizită în țara noastră 
pentru a studia aspecte ale 
dezvoltării agriculturii.

★
înainte de plecare, Soji O- 

kada, deputat în Camera con
silierilor din Dieta japoneză, a 
avut o convorbire cu Emil 
Marinescu, redactor al Agen
ției romîne de presă — „Ager- 
pres“.

Părăsim țara dv. aflată în 
plin avînt economic, a decla
rat oaspetele, cu impresii deo
sebit de frumoase. Cunoaștem 
multe aspecte ale dezvoltării 
Romîniei. Vizita noastră, deși 
foarte scurtă, a contribuit la 
întregirea imaginii noastre 
despre Romînia. Pe mine, ca și 
pe colegii mei, m-au impresio
nat rezultatele remarcabile pe 
care le-ați obținut în dezvolta
rea industriei, în transforma
rea socialistă a agriculturii și 
mărirea producției agricole ca 
și construcțiile moderne ridi
cate în orașele pe care le-am 
vizitat.

Poporul romîn este primitor, 
harnic și merge cu deplină în
credere pe drumul pe care și 
l-a ales.

Scopul vizitei noastre, de a 
studia aspecte ale agriculturii 
Romîniei, a fost atins. Am în
vățat multe cu această ocazie, 
mai ales în ce privește dezvol
tarea economiei în condițiile 
socialismului.

La stațiunea experimentală 
Valea Călugărească, am re
marcat grija ce o acordă statul 
dezvoltării cercetărilor în acest 
domeniu și eficacitatea acestor 
cercetări, care duc nemijlocit 
la creșterea producției viticole.

deputat japonez
De asemenea, rezultatele obți
nute de gospodăria colectivă 
din Sărățeni, în numai trei ani 
de cînd s-a colectivizat în
treaga comună, ne-au demon
strat că, dacă țăranii înțeleg 
interesele lor și muncesc în 
comun, pot spori producția și 
îmbunătăți mult condițiile de 
muncă și trai. Ei pot folosi cu 
randament tehnica modernă și 
rezultatele științei agricole. 
Ceea ce am văzut a fost sufi
cient ca să pot afirma că atît 
industria cît și agricultura se 
dezvoltă în Romînia într-un 
ritm impetuos.

Japonia este o țară muntoa
să cu numai șase milioane 
hectare teren arabil, dar cu o 
populație de circa 90 milioane 
locuitori. Gospodăria țărăneas
că la noi este mică și nu poate 
spori producția agricolă. Cele 
mai actuale probleme ale agri
culturii japoneze ce se ridică 
în prezent, sînt creșterea pro
ductivității muncii în agricul
tură, ridicarea producției.

Noi sîntem convinși — a 
spus oaspetele în încheiere — 
că vizitele, întîlnirile între oa
meni de diferite convingeri 
politice și credințe duc la a- 
propiere între popoare, la in
tensificarea schimburilor eco
nomice și culturale și, în ul
timă instanță, la un climat de 
pace. De aceea, după înapoie
rea în patrie, ca deputat, voi 
povesti cele văzute în țara dv. 
pentru ca poporul japonez să 
cunoască cît mai multe dintre 
marile succese ale muncii paș
nice a poporului romîn, mă 
voi strădui să contribui la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
între Japonia și Romînia.

(Agerpres)

Interviul

Cinste petroliștilor !
(Urmare din pag. 1) 

nizează ca forajul cu electro- 
burul să înceapă chiar de la 
suprafață-

Un bilanț încheiat pe primele 
trei trimestre ale anului arată 
depășirea planului de producție 
globală în întreaga industrie 
a petrolului cu 3 Ia sută, mă
rirea productivității muncii 
țață de cea planiiicată în 8 luni 
cu 3,5 la sută, obținerea unor 
economii în plus la prețul de 
cost, pe aceeași perioadă, în 
valoare de peste 92 milioane lei. 
Pasiunea și priceperea sînt atri
bute ale muncii petroliștilor. 
Despre acestea vorbesc convin
gător realizările brigăzilor de 
sondori din Moinești, conduse 
de Lazăr Petre, Alexandru Mi- 
hăiță, Toader Dudău. Despre 
acestea vorbesc realizările ob
ținute de brigăzile lui Victor 
Balica, Dumitru Negrea sau 
Vasile Vlad din Oltenia. Des
pre acestea vorbesc rezultatele 
obținute de tinerii petroliști 
Dumitru Surugiu, Nicolae Gean- 
goș, Dumitru Mergea, Ion Mu- 
salu sau de brigada lui Dumi
tru Zburlan de Ia sonda 51 Secu, 
alcătuită aproape în întregime 
numai din tineri, care — mulți 
— pînă acum 2 ani mai lucrau 
în agricultură, sau succesele 
importante pe care le obțin pe
troliștii din Valea Prahovei, 
Valea Oltului și din atîtea alte 
locuri ale țării. Alături de mun
citorii vîrstnici la aceste succe
se și-au adus contribuția lor en
tuziastă miile de tineri munci
tori, tehnicieni și ingineri.

Sub conducerea partidului, 
pe baza realizărilor obținute de 
poporul muncitor în dezvolta
rea economiei naționale, s-au 
creat condiții pentru îmbunătă
țirea continuă a nivelului de 
trai al petroliștilor. A crescut

1 sînt 
națio- 
d-iferi-

0010111“

pro“

lui Adenauer

PARIS 5 (Agerpres). —
La 5 octombrie ziarul fran

cez „Le Figaro” a publicat un 
interviu acordat unui cores
pondent al său de către cance
larul vest-german Konrad A-

Idenauer. Partea cea mai im
portantă a acestui interviu o 
constituie declarația șefului 

_ guvernului vest-german că 
H „Germania Federală ar putea 
g participa Ia forțele atomice I europene propuse de Franța" 

în care, după cum au ară
tat reprezentanții guvernului 
francez, ar urma ca factorul d dominant să-l constituie Fran- g ța, Statele Unite neparticipînd.
De fapt, opinia exprimată de H cancelarul Adenauer lasă să I se înțeleagă că Bonn-ul este I interesat să participe la aces
te forțe numai pentru a-și 
spori șansele de a obține cît 

!mai grabnic înarmarea nuclea
ră. Eventuala participare la 
proiectul francez, a spus Ade- 

Inauer, nu va însemna că Ger
mania Federală nu va partici-

Ipa și la „forțele nucleare mul
tilaterale" în care Statele U- 
nite vor fi principala putere.

!.,Cred că este posibil, a spus 
Adenauer, ca Germania occi-

Identală să facă parte din am
bele proiecte..."

cîștigul mediu al petroliștilor, 
s-au dat în folosință pentru ei 
mii de apartamente confortabi
le, cluburi, cantine și alte edi
ficii social-culturale. Un singur 
exemplu : în 1952 au apărut în 
Schela Găiești de azi primii pe
troliști ; astăzi așezarea are 
case noi, școală, dispensar, 
club, cantină, teren de sport, la 
cîțiva kilometri un spital nou 
ele. Petroliștilor le sînt larg 
deschise porțile școlilor și fa
cultăților.

Realizările obținute în mun
că sînt, firește, anticipația al
tora, mai mari, toate avînd Ia 
bază datoria de a înfăptui sar
cinile importante puse de partid 
în fața petroliștilor, pentru 
punerea în valoare a noi rezer
ve interne, pentru obținerea 
unor succese și mai însemnate 
în schele și rafinării, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
creșterea continuă a producti
vității muncii, reducerea prețu
lui de cost pe metru forat, re
ducerea la maximum a pierde
rilor de țiței în sectoarele de 
extracție și prelucrare, valorifi
carea superioară a fiecărei tone 
de țiței, îmbunătățirea calității 
produselor. Alături de muncito
rii vîrstnici tinerii petroliști își 
vor aduce, de bună seamă, cu 
și mai multă vigoare contribu
ția lor la îndeplinirea acestor 
sarcini.

Realizările obținute, munca 
plină de abnegație a petroliști
lor își găsesc prețuirea în cin
stirea cu care poporul nostru îi 
sărbătorește, în stima și încre
derea de care se bucură-

De ziua voastră, dragi petro
liști, vă felicităm cu căldură și 
vă dorim noi și însemnate 
succese în îndeplinirea sarcini
lor trasate de cel de al III-lea 
Congres al partidului 1
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U.R.S.S.: In pateul de cultu
ră și odihnă de pe rîu] Oki

Foto: TASS

D £
200 cutremure pe... lună !

Institutul de geofizică din 
Peru a anunțat că în ultimele 
trei luni s-au înregistrat în 
fiecare lună cite I501—200 cu
tremure de pământ în Anzii 
Peruvieni. Potrivit comunica
tului, cutremurele continuă.

Cîteva cutremure s-au făcut 
simțite la Lima (capitala țării).

Fotografierea atomilor 
individuali ai aurului

Doi oameni de știință japonezi 
au reușit să fotografieze atonii 
individuali ai aurului. Fotografie
rea atomului, care ca dimensiune 
reprezintă a stua milioana parte 
dintr-un țol, a fost realizată cu 
ajutorul unui microscop electro
nic. Un microscop obișnuit poate 
distinge obiecte doar pînă Ia a 
cincizecea mia parte dintr-uu țol.

Imaginea obiectului de foto
grafiat, atomul aurului, a trebuit 
mărită de 6.7 milioane ori, cea 
mai mare mărire realizată pînă 
în prezent.

Pentru o „eroare 
de traducere"

Tribunalul din Graz a con
damnat la 4 octombrie la închi
soare pe viață pe criminalul de 
război nazist Ștefan Rojko. El 
a fost găsit vinovat de nume
roase asasinate. Rojko, supranu
mit „călăul de la Theresienstadt”,

I
a terorizat cu 20 de ani în ur
mă, cu o ferocitate extremă, pe 
deținuții lagărului de concentra- 
I re nazist de la Theresienstadt, al 
■ cărui comandant adjunct era. In 
■ cursul celor patru săptămîni cît 
a durat procesul martorii au fă- 

g cut declarații zguduitoare despre 
crimele lui Rojko. Ei au relatat

dus în împrejurimile universită
ții și în cartierele periferice. 
După cum transmite agenția 
France Presse, 6 persoane au fost 
ucise și mai multe altele rănite. 
In regiunea muntoasă din statul 
Falcon au avut loc, de aseme
nea, lupte între trupele guver
namentale și unități de guerilă.

Corespondenții din Caracas ai 
agențiilor de presă relevă că sub 
pretextul „stăvilirii terorismului" 
guvernul Betancourt și-a propus 
să lichideze toate forțele de 
stînga din țară. Pe de altă par
te, autoritățile au interzis difu
zarea ziarului „El Venezolano”, 
sub acuzația că face „propagan
dă în favoarea Partidului Comu
nist și Mișcării revoluționare do 
stînga”.

Situația din Algeria
ALGER 5 (Agerpres). —
Situația politică din Algeria 

continuă să se stabilizeze. Mă
surile întreprinse de guvern și 
de frontul de eliberare națio
nală au dus la izolarea 
mentelor de opoziție din 
bylia.

Totuși, subunitățile 
de-a șaptea regiuni militare 
continuă să nu se supună or
dinelor guvernului. Potrivit u- 
nor cercuri bine informate, a- 
ceste grupări pierd sprijinul 
populației locale, La 5 octom-

ele- 
Ka-

celei

brie. într-o serie de orașe din 
regiunea Kabylia au avut loc 
mitinguri în sprijinul guver
nului, în cadrul cărora a fost 
explicată politica guvernului 
și ultimele hotărîri ale Adu
nării Naționale.

In această perioadă, în 
geria iau ființă Comitete 
vigilență. După cum scrie 
rul „Alger Republicaine”, 
ceste comitete au sarcina 
apere cuceririle poporului
să mobilizeze poporul în spri
jinul politicii guvernului".

Al- 
de 

zia- 
a-

„să
Și

T O A T t
despre modul bestial în care 
Rojko personal ucidea pe deți-> 
nuți. El jefuia apoi victimele.

Potrivit agenției France Preș-* 
se, acest criminal își datorează 
viața unei „erori de traducere”. 
Astfel, în 1948 guvernul cehoslo- 
vac a cerut extrădarea sa, dar 
autoritățile austriece de atunci 
au „tradus greșit” un cuvînt din 
nota cehoslovacă din care cauză 
s-a crezut că este o confuzie. în 
acest mod călăul nazist a putut 
trăi în deplină libertate timp de 
mulți ani. Abia acum el a fost 
judecat și condamnat la pedeap
sa maximă existentă în Austria.

Invazie de veverițe 
in Suedia

Milioane de veverițe au cobo- 
rît saptăinîna aceasta din pădu
rile situate în munții din nordul 
Suediei și au invadat cîmpiile 
din centrul acestei țări. Pentru 
prima dată în ultimii 20 de ani 
veverițele au „ocupat” orașul 
Oestersund. „Oamenii, le găsesc 
peste tot, în case, în curți, pe 
străzi” —- a declarat unui cores
pondent al agenției Reuter o lo
cuitoare a acestui oraș.

în mod normal veverițele care 
trăiesc în munții din Peninsula 
Scandinavă coboară la fiecare 
trei ani la șes pentru a căuta 
hrană. Unul din conducătorii ser
viciilor de silvicultură din aceas
tă regiuuc, Sven Swahn, a de
clarat ca în Suedia trăiesc peste

la 4 octombrie într-una din gă
rile Parisului 30 de kg de he
roină în stare pură, transportată 
în două valize de către un grup 
de trei traficanți de stupefiante. 
Agenția subliniază că aceasta este 
cea mai mare cantitate de stu
pefiante descoperită vreodată în 
Franța, De altfel, Parisul nu este 
decît un oraș de tranzit, deoarece 
traficanții de stupefiante care au 
adus heroina din Orient, inten
ționau s-o transporte în Statele 
Unite.

După 13 secole

Arheologi americani au desco
perit într-o peșteră din Wyoming 
—■ la distanță de cîțiva kilome
tri de parcul național Yellowsto
ne — rămășițele unui indian care 
ar fi trăit cu 13 secole în urmă. 
Corpul, acoperit cu o piele de 
oaie, s-a păstrat bine. O barbă 
deasă acoperă încă bărbia și 
dinții erau intacți. Arheologul 
Harold Macracken, care conduce 
cercetările, apreciază că cada
vrul aparține unui indian care ar 
fi murit în anul 678, deci cu mai 
mult de 8 secole înainte de des
coperirea Amerieii de către Chris- 
tofor Columb. Vechimea cada
vrului a putut fi evaluată dato
rită pielii de oaie cu care era 
acoperit.

Arheologii consideră această 
descoperire ca fiind foarte inte
resantă. Ei își manifesta convin-

7 milioane de veverițe, un număr 
echivalent cu acela al locuitori
lor acestei țări.

Stupefiante confiscate 
intr-o gară pariziană

După cum anunță corespon
dentul din Paris al agenției Reu
ter, poliția franceză a confiscat

gerea că perfecta conservare' a 
acestui cadavru, datorată pămîn^. 
tului foarte uscat din peșteră, 
promite pe măsură ce cercetările 
vor ajunge la straturi mai adînci, 
descoperirea unor vestigii umane 
mult mai vechi, de circa 7 000— 
9 000 de ani și poate chiar mai 
mult.

Pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale internaționale

Intervenția reprezentantului R. P. Romine 

în comitetul in. 2

NEW YORK 5 (De la trimi
sul special Agerpres, C. Alexan
droaie) : în comitetul nr. 2 al 
Adunării Generale a O.N.U., că
ruia îi sînt repartizate spre exa
minare porblemele economice și 
financiare au continuat vineri 
dezbaterile generale.

Pînă în prezent an luat cu
vîntul aproape 20 de delegați, 
dintre care mulți au relevat în 
discursurile lor importanța eres- 
cîndă ce se acordă pe plan mon
dial problemelor economice care 
an o strînsă legătură eu proble
mele politice internaționale.

în cadrul ședinței de vineri 
după-amiază a luat cuvîntul re
prezentantul R.P. Romîne Titus 
Cristurcanu, care a subliniat 
preocuparea continuă manifesta
tă în cadrul O.N.U. pentru gă
sirea metodelor și mijloacelor ce
lor mai eficiente pentru înlătu
rarea obstacolelor cc persistă în 
calea dezvoltării schimburilor co
merciale internaționale. El a a- 
rătat că o expresie a acestei 
preocupări a constituit-o hotărî- 
rea unanimă de a se convoca în 
primăvara anului 196-1 o confe
rință a O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare. Vorbitorul a declarat 
că guvernul romîn urmărește cu 
deosebit interes activitatea dc 
pregătire a acestei conferințe, 
participînd activ la elaborarea 
temelor ce urmează să fie incluse 
pe ordinea de zi a acestei con
ferințe. în spiritul abordării 
practice la conferință a proble
melor esențiale ale comerțului 
internațional, a continuat T. 
Cristurcanu, guvernul romîn a 
făcut unele propuneri pe care 
le-a prezentat Secretariatului Ge
neral al O.N.U. Aceste propuneri 
se referă la elaborarea princi
piilor fundamentale ale acordu
rilor economice și comerciale, 
importanța și eficacitatea acor
durilor comerciale de lunga du
rată pentru stabilitatea și dez
voltarea schimburilor internațio
nale, importanța livrării pe cre
dit de bunuri de echipament 
destinate construcției de unități 
industriale, livrări rambursabile 
prin cote părți din producția a- 
cestor unități industriale, impor
tanța pentru punerea în valoare

în scopuri pașnice a resurselor 
rezultate de pe urma dezarmării.

Reprezentantul R. P. Romîne 
a arătat că printre căile și mij
loacele care ar contribui la așe
zarea relațiilor economice inter
naționale pe baze noi, solide, ar 
prezenta un deosebit interes sta
bilirea unor principii generale 
care sa constituie un ghid în re
lațiile dintre toate statele mari 
și mici indiferent de nivelul dez
voltării lor economice. Ne refe
rim, a spus el, la respectarea re
ciprocă a independenței econo
mice a fiecărui stat, respectul in
tegral al dreptului suveran al 
fiecărui stat de a dispune do 
propriile sale bogății și resurse 
naturale, respectarea în relațiile 
economice internaționale a egali
tății și a avantajelor reciproce.

Ajutorul economic și asistența 
tehnică pentru țările în curs dc 
dezvoltare trebuie sa fie acorda
te fără a pune condiții care ar 
putea prejudicia independența 
economică și politica a acestor 
țări. O importanță deosebită au 
promovarea schimburilor de ex- 
perință și stabilirea unor con

tacte în domeniul economic, 
științific și tehnic. Delegatul ro
mîn a reamintit faptul că încă 
dc la sesiunea a Xll-a a O.N.U., 
R. P. Romînă, preocupată de a- 
ceastă problemă, a prezentat un 
proiect de rezoluție referitor la 
necesitatea elaborării unor ase
menea principii de colaborare in
ternațională. Delegația romînă 
consideră că trebuie să fie ac
celerate lucrările grupului de ex- 
perți care lucrează la proiectul 
declarației asupra colaborării in
ternaționale.

Referindu-se la o alta posibili
tate de ajutorare a țarilor slab 
dezvoltate, reprezentantul R. P. 
Romîne a arătat că orice pas fă
cut spre dezarmare va contribui 
la eliberarea unor uriașe resurse 
naturale și umane în folosul tu
turor țarilor, a îmbunătățirii si
tuației economice și sociale mon
diale. în încheiere, T. Cristu- 
reanu s-a referit la eficacitatea 
planificării în dezvoltarea econo
mici tuturor țărilor, dînd unele 
exemple în acest sena pe baza 
succeselor realizate de economia 
R. P. Romîne.

In Adunarea Generală a O.N.U.
NEW YORK 5 (De la tri

misul special Agerpres, C. 
Alexandroaie).— In ședința din 
după-amiaza zilei de 4 octom
brie a Adunării Generale a 
O.N.U. au luat cuvîntul împă
ratul Etiopiei, Haile Selassie I, 
reprezentantul statului Gabon 
și reprezentantul statului Sier
ra Leone.

Referindu-se la activitatea 
O.N.U. pentru a se pune capăt 
discriminărilor rasiale, Haile 
Selassie I a cerut să se aplice 
sancțiuni Portugaliei și Africii 
de sud care refuză să se su
pună rezoluțiilor adoptate. „A- 
tîta timp cît există încă filozo
fia și doctrina rasismului, atî- 
ta timp cît nu va exista ega
litate în drepturi pentru toți 
oamenii, independent de rase, 
atîta timp cît nu vor fi înlă
turate regimurile care țin în 
robie pe frații noștri din An
gola, Mozambic și R.S.A., a

Recepție oferită de A. A. Gromiko
NEW YORK. i— La 4 octombrie, 

A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., a oferit o 
recepție în cinstea delegațiilor sta
telor participante ]a lucrările celei 
de-a 18-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

La recepție au participat U Thant, 
secretar general al O.N.U., Vaclav 
David, ministrul afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, Comelîu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al R. P. Ro- 
mîne, M. Dugherșur^n, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Mon
gole, Janos Peter, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare, lor
dul Home, ministrul afacerilor ex
terne al Angliei, Dean Rusk, secre
tar de stat al S.U.A., precum și 
Jozef Winiewicz, conducătorul de
legației R. P. Polone, Vladimir Po- 
povici, conducătorul delegației

R.S.F. Iugoslavia, Carlos Lechugă, 
șeful delegației Cubei, șefi ai de
legațiilor, miniștri ai afacerilor ex
terne ai altor state membre ale 
O.N.U., J. Rockefeller, C. Eaton, 
J. Moore, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri din S.U.A. și 
alții.

La recepție au participat, do 
asemenea cunoscuți fruntași ai 
vieții publice, funcționari superiori 
ai Secretariatului O.N.U., ziariști.

subliniat împăratul Etiopiei, 
continentul african nu va cu
noaște liniștea". în continua
re, Haile Selassie I a declarat 
că Etiopia salută Tratatul de 
la Moscova privitor la inter
zicerea parțială a experiențe
lor cu arma nucleară, conside- 
rîndu-1 un prim pas pe calea 
ce trebuie urmată de toate gu
vernele lumii.

N’Goua, ministrul apărării 
al statului Gabon, luînd cu
vîntul în cadrul Adunării Ge
nerale, a declarat că „marile 
puteri, care ne-au oferit Tra
tatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea parțială a ex
periențelor cu arma nucleară, 
nu trebuie să se oprească la a- 
ceastă acțiune demnă de lau
dă". El a cerut, totodată, ca 
în Republica Sud-Africană să 
se pună capăt politicii de 
apartheid.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Sierra Leone, 
Karefa Smart, a cerut Organi
zației Națiunilor Unite, în nu
mele țărilor din Africa, „să se 
ocupe cu mai multă hotărîre 
de problema Africii de sud;‘. 
El a cerut, de asemenea, ca 
țările Africii să fie reprezen
tate în mod proporțional în 
Consiliul de Securitate și în 
alte organisme ale O.N.U.

La ora 21,26 G.M.T. (23,26 
ora Bucureștiului), Adunarea 
Generală a O.N.U. și-a între
rupt lucrările pînă luni 7 oc
tombrie, ora 14,30 G.M.T. 
(16,30 ora Bucureștiului).

Reuniunea Mondială 
a Ziariștilor

BEIRUT 5 (Agerpres). —
La 4 octombrie, primul mi

nistru al Libanului, Rașid 
Karami, a primit pe par- 
ticipanții Ia cea de-a IlI-a Re
uniune mondială1 a ziariștilor,

Irt seara aceleiași zile, pe 
bordul motonavei „Litva", 
participanții la cea de-a III-a 
Reuniune mondială a ziariști
lor au oferit o recepție la ca
re au fost invitați reprezen
tanți ai vieții publice și ai pre
sei din Liban.

La 5 octombrie, motonava 
„Litva" a sosit în portul Fa
magusta (Cipru). Cu acest pri
lej, în sala de spectacole „Iro- 
en“ din Famagusta a avut loc 
o întîlnire a ziariștilor cu re
prezentanții vieții publice din 
acest oraș.

Senatorul
Humphrey 

despre 
invătămîntul 

din S.ll.A.

L uîrtd cuvîntul Ia sesiu
nea Consiliului pentru 
problemele învățămîn-

tului din S.U.A., senatorul
democrat, Hubert Humphrey
a declarat că doctrina „în- 
vățămînt separat, dar egal" 
constituie un mijloc de prac
ticare a segregației rasiale 
în școlile din S.U.A. „Admi
nistrația școlilor și colegii
lor, a spus senatorul Hum
phrey, nu a putut asigura 
condijii egale de învă[ămînt, 
în schimb învălămîntul s-a 
dovedit un domeniu al prac
ticilor segregafionisle".

,,ln toate coifurile tării, a 
arătat Humphrey, se fac re
simțite consecințele doctri
nei „învălămîntului separat, 
dar egal“, a cărei manifes
tare concretă o constituie, 
de exemplu, Birminghamul".
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NEWCASTLE. — La 4 oc

tombrie a avut Ioc Ia New
castle cel de-al 4-lea concert al 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", dirijat de Mircea Ba- 
sarab, avînd ca solist pe violo
nistul Ion Voicu.

La concert au luat parte pri
marul orașului Newcastle, Ai
derman H. Russel, precum și 
ministrul R. P. Romine la 
Londra, Al. Lăzăreanu.

Concertul s-a bucurat de 
mult succes.

Primarul orașului Newcastle 
a oferit un cocteil în cinstea 
artiștilor romîni.

Tegucigalpa. — Junta mili
tară din Honduras, care a organi
zat o lovitură de stat împotriva 
președintelui Villeda Morales, a 
dat publicității o declarație în care 
anunță că a preluat puterea în în
treaga țară. Cu toate acestea, 
agențiile occidentale de presă re
levă că atît în împrejurimile ca
pitalei, Tegucigalpa, cit și în re
giunea muntoasă de la irontiera 
cu Guatemala continuă lupte izo
late între detașamente ale gărzii 
civile, rămase credincioase lui 
Morales, și unilăji guvernamentale.

LONDRA'. — După cum a- 
nunță agențiile de presă, Ber
trand Lovell, directorul stațiu
nii radioastronomice engleze 
Jodrell Bank, a declarat la 4 
octombrie că „primul schimb 
de observațiuni astronomice 
între Marea Britanie și U.R.S.S. 
va începe miercurea viitoare (9 
octombrie — n. r.), cînd radio- 
telescopul de la Jodrell Bank 
și un observator din Crimeea 
vor studia împreună fenome
nele luminii siderale".

PARIS. — La Congresul 
Asociației franceze de chirur
gie, ale cărei lucrări s-au des
fășurat la Paris între 30 sep
tembrie — 5 octombrie, în șe
dințele din 3 și 5 octombrie, 
prof. dr. Ion Făgărășanu, 
membru titular al Academiei 
R. P. Romîne și al Asociației 
franceze de chirurgie, a pre
zentat comunicări în legătură 
cu drenajul în chirurgie.

BUDAPESTA'. — Federația 
Mondială a Tineretului De
mocrat a dat publicității o de
clarație prin care în numele 
celor 101 miloane de membri 
ai săi își exprimă simpatia 
profundă față de familiile co
piilor uciși Ia Birmingham de 
către rasiști.

GEORGETOWN— La Geor
getown, capitala Guyanei Bri
tanice, a avut loc ceremonia 
deschiderii primei universități 
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din Istoria țării. Luînd cuvîn- 
tul la această ceremonie, B. 
Benn, primul ministru adjunct 
al Guyanei Britanice, a subli
niat că deschiderea universită
ții este o mărturie a transfor
mărilor care au loc în țară.

BANGKOK. — Autoritățile 
tailandeze au luat noi măsuri 
dc reprimare a celor care se 
pronunță împotriva politicii 
guvernului. Intr-o declarație 
făcută recent, primul ministru, 
Sărit Thanarat, a anunțat că 
la Bangkok și în regiunea 
Petchburi au fost arestate pe 
acest motiv 34 de persoane.

SOFIA. — La 5 octombrie 
au luat sfîrșit la Sofia lucră
rile celui de-al cincilea simpo
zion internațional de histolo- 
gie. Timp de cinci zile, cei a- 
proximativ 180 de oameni de 
știință din 15 țări au discutat 
probleme ale histochimiei și 
citochimiei lipidelor.

Din partea R. P. Romîne la 
lucrările simpozionului a par
ticipat o delegație condusă de 
acad. Vasile Mîrza.

BAGDAD. — După cum a a- 
nunțat postul de radio Bagdad, 
guvernul irakian a declarat că 
recunoaște statul Kuweit. Rela
țiile dintre Irak și Kuweit au 
fost rupte în 1961, cînd foslul 
prim-ministru, Kassem, a decla
rat Kuweitul ca „parte integran
tă a Irakului”.

ALGER. — La 4 octombrie, 
în Algeria a fost naționalizată 
una dintre cele mai mari com
panii de transporturi din Al
geria, Satac. Compania a fost 
naționalizată după ce munci
torii au pătruns în sediile ad
ministrației și au preluat toate 
instalațiile. La Blida, localita
te situată în sudul Algeriei, a 
fost naționalizată, de aseme
nea, o companie de transpor
turi, după ce muncitorii au de
clarat grevă în sprijinul cere
rii lor de a încredința condu
cerea companiei unui comitet 
muncitoresc.

CARACI. — După cum anunță 
agenția Associated Press, guver
nul pakistanez a anunțat la 4 oc
tombrie că interzice tuturor fir
melor străine și particulare de a 
intra în relații de afaceri sau 
de a crea noi ramuri de produc
ție fără aprobarea prealabilă a 
guvernului. Consiințămîntul gu
vernului este necesar și țărilor 
sau firmelor străine care doresc 
să devină coproprietari cu statul 
pakistanez ori cu firmele parti
culare pakistaneze.
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