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„...Piesele pe care le lucrăm t 
trebuie să lie foarte precise. « 
Respectarea desenului de ♦ 
execuție este o condiție care ’ 
cere atît pregătire, cit și » 
conștiinciozitate"—le spune ♦ 
matrilerul Gheorghe Nico- * 
lae, de la Uzinele „Electro- t 
magnetica" din Capitală ti- ♦ 
nerilor Gheorghe lacob și J 
Paul Solomon, absolvenți ai I 

școlii profesionale, •

Foto : N. STELORIAN *

ECHIPAMENT ELECTRIC

CC CARACTERISTICI SUPERIOARE

■
 rganizarea mai 

jună a producției, 
promovarea tehni
cii noi a dat posi
bilitatea colectivu
lui nostru să ob

țină rezultate în
semnate de la începutul anului 
și pînă acum. In cele trei trime
stre care au trecut de la începu
tul anului producția marfă a 
fost depășită cu 1,11 la sută, ob- 

ținîndu-se totodată economii su
plimentare prin reducerea prețu. 
lui de cost de peste 1 500 000 
lei, iar în opt luni, beneficiile 
suplimentare sînt de 2 652 000 
Iei.

Vrem să relatăm aici cîteva 
aspecte mai importante ale ac
tivității colectivului nostru le
gate îndeosebi de îmbunătăți
rea parametrilor funcționali la 
echipamentul electric pentru 
tractoare și autocamioane și 
motoarele electrice pe care le 
fabricăm socotind că aceasta 
este una din principalele sar
cini care ne va sta în față și 
în anul viitor.

îndrumat îndeaproape de co
mitetul de partid, avînd spriji
nul permanent al organizației

U.T.M. ne-am preocupat ca ș> 
în această direcție să obținem 
rezultate cît mai bune. Activi
tatea uzinei din anul acesta în 
domeniul asimilării de noi pro
duse cu caracteristici tehnice 
cît mai ridicate a constituit 
principala noastră preocupare. 
Măsurile luate din timp ne-au 
permis ca prin reproiectările 
făcute să realizăm în cadrul se
riei unitare electromotoare cu 
un gabarit cît mai redus, asi- 
gurîndu-le, totodată o calitate 
cît mai ridicată. Caracteristic în 
această privință este faptul că 
electromotoarele pe care le-am 
realizat anul acesta au un cu
plu de pornire mult îmbunătă
țit, el fiind aproape dublu fetă 
de cel ce se realizează la elec
tromotoarele similare fabricate 
în anii trecuți. Aceasta, pe lin
gă că asigură o durată mai 
mare de funcționare, permite 
totodată și o mai judicioasă în
trebuințare a energiei electrice.

Perfecționările tehnice care 
au fost aduse electromotoare
lor se referă, în primul rînd, la 
îmbunătățirea părții active a a- 
cestuia prin folosirea de mate
riale electroizolante de clasă 
superioară.

Primirea de către tovarășul
Gheorghe Gheorghiu-Dej

a ambasadorului
La 28 octombrie, tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, a 
primit în audiență pe Ivan Ki-

R. P. Bulgaria
nov, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Bulga
ria la București, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara 
noastră. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire prietenească.

Tot la acest produs noi ne-am 
îndreptat atenția spre tipizarea 
părților componente ale carca
sei electromotorului. Tipizarea 
acestor repere a dat posibilitate 
serviciilor tehnice să elaboreze 
tehnologii unice în vederea 
prelucrării pe linii semiauto
mate creîndu-se, totodată, pre
mize pentru trecerea la prelu
crarea pe mașini-agregat.

Vorbind despre experiența 
bună obținută în această pri
vință trebuie să arăt că și la 
aparatajul electric pentru trac
toare și autocamioane au fost 
obținute rezultate care ne per
mit să tragem concluzia că ne 
aflăm pe un drum bun. Anul a- 
cesta cele mai multe din produ
sele asimilate au fost făcute în 
condițiile îmbunătățirii conti
nue a calității, performanțelor 
tehnice și a măririi duratei de 
funcționare. La magnetoul de a- 
prindere, de pildă, produs pe 
care l-am realizat anul acesta 
după un proiect îmbunătățit se 
consumă cu 35 la sută mai pu
ține materiale în comparație cu 
cel fabricat anterior. (La acest 
produs s-au folosit pe scară 
largă masele plastice). S-a a- 
doptat o nouă metodă de exe
cuție a bobinei, ceea ce asigură 
mai multă siguranță în timpul 
funcționării, o durabilitate mai 
mare.

Echipamentul electric pentru 
tractoare și autocamioane îl fa
bricăm numai de cîțiva ani. De 
aceea am căutat să ținem o 
strinsă legătură cu principalii 
noștri beneficiari, Uzinele de 
tractoare și „Steagul roșu” din 
Brașov. Lărgind sfera legături

lor cu beneficiarii am căutat să 
culegem informații de la acei 
ce folosesc utilajele pe care 
este montat echipamentul elec
tric produs de noi. Observațiile 
lor ne sînt deosebit de preți
oase. ele servindu-ne pentru 
perfecționarea continuă a pro
duselor. Cîteva exemple. La 
distribuitorul cu 8 scîntei, pe a- 
ceastă bază a fost eliminat cel 
de al treilea lagăr care face ca 
aparatul să nu funcționeze în 
bune condiții tehnice. Tot la 
acest capitol poate fi consem
nată și montarea unei perii de 
ungere pentru micșorarea uzu
rii palpatorului. Și exemplele 
pot continua.

Colectivul nostru își dă sea
ma că la o parte din echipa
mentul electric pentru tractoare 
și autocamioane mai sînt încă 
multe îmbunătățiri de făcut. 
Ele se referă în special la apa
ratajul de bord, produs care 
nu se situează încă la cerințele 
actuale. Socot că aceasta este 
sfera spre care va trebui să ne 
îndreptăm atenția în viitor. De 
altfel aceasta este principala 
noastră preocupare pentru pre
gătirea producției, anului care 
vine. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit pentru anul 1964 volumul 
producției la acest capitol cre
ște la aparatajul electric pentru 
tractoare cu 50 la sută, iar 
pentru autocamioane cu circa

DUMITRU PUREA 
director,

Uzina „Electroprecizie"
— Săcele

(Continuare în pag. a IV-a)

Acțiuni pentru 
înfrumusețarea orașelor

In regiunea Hunedoara 
fac numeroase lucrări de în
frumusețare a orașelor și așe
zărilor muncitorești. De-a 
lungul a numeroase străzi se 
plantează pomi ornamentali, se 
fac lucrări de curățire și ame
najare. Multe din aceste lucrări 
se execută cu participarea vo
luntară a cetățenilor. Anul a- 
cesta, de pildă, la acțiunile de 
gospodărire și înfrumusețare 
au luat parte peste 350 000 oa
meni ai muncii care au prestat 
mai mult de două milioane de 
ore de muncă patriotică. Va
loarea lucrărilor efectuate se | 
ridică la peste 6 milioane lei. 
Numai în localitățile Văii Jiu
lui s-au amenajat de la începu
tul anului, cu participarea cetă
țenilor, zone verzi pe o supra
față de peste 8 ha, s-au plantat 
9 000 pomi ornamentali și s-au 
reparat 46 000 mp străzi.

(Agerpres)

înalta mecanizare, automatizarea și tehnica de care dispune 
moderna Fabrică de zahăr din Tlrgu Mureș — intrată de cu- 
rînd în produc/ie — iată condiții care permit ca aici să se 
prelucreze în 24 de ore peste 3 000 tone sfeclă de zahăr. In 
fotografie: un aspect obișnuit a! procesului de producție — 

instalația hidraulică descarcă sfecla de zahăr din vagoane 
Foto: AGERPRES

Plăci fonoabsorbante
La Combinatul pentru in

dustrializarea lemnului de la 
Suceava a început fabricarea 
unui nou sortiment: plăcile fi- 
brolemnoase fonoabsorbante. 
Acestea au suprafața cartelată 
pe o direcție sau pe două di
recții perpendiculare intre ele, 
ceea ce mărește coeficientul de 
absorbție acustică. Plăcile fo
noabsorbante au domenii largi 
de utilizare în combaterea zgo
motului. Ele pot fi folosite La 
placarea plafoanelor și a pe
reților sălilor de poștă, tele
foane, birourilor de dactilogra
fe, halelor industriale etc. De 
asemenea, se întrebuințează șt 
pentru ameliorări acustice la 
săli de concerte, teatre, stu
diouri de radio și televiziune.

A

In curînd-noul an de învățămint agrozootehnic
In regiunea Sucea

va, pregătirile în ve
derea deschiderii 
noului an de învăță- 
mînt agrozootehnic 
sînt pe sfîrșite Au 
fost numiți lectorii 
din rîndul ingineri
lor agronomi și zo- 
otehniști, medici ve

terinari și profesori. 
La gospodăriile co
lective au fost tri
mise aproape 15 000 
manuale, un mare 
număr de diafilme și 
jurnale agricole pen
tru exemplificarea 
lecțiilor predate. A- 
nul acesta, în u-

nitățile agricole so
cialiste din regi
unea Suceava vor 
funcționa peste 1 000 
de cercuri ale că
ror cursuri vor fi 
urmate de aproape 
45 000 de colecti
viști.

(Agerpres)

SIMPOZIOANE
TG. MUREȘ (de la corespon

dentul nostru).
Sîmbătă și duminică au a- 

vut Ioc în sala mică .a palatu
lui culturii din Tg. Mureș, în 
sala de festivită/i a Școlii medii 
Unirea și la clubul Electro-Mu- 
reș, simpozioane pe tema: ,.E- 
duca/ia estetică a tineretului".

TELEGRAMA
Tovarășului DI MIT AR GANEV 

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragă tovarășe Ganev,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
și al meu personal, vă felicit din toată inima cu prilejul 
celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere și vă transmit 
un salut cordial și frățesc. Vă dorim multă sănătate și noi 
succese în activitatea dv. consacrată fericirii poporului bul
gar, dezvoltării relațiilor frățești între cele două popoare 
ale noastre, triumfului cauzei socialismului și a păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

0 DISCUȚIE COLECTIVĂ
DESPRE STUDIUL

INDIVIDUAL
i intrat pentru prima oară in biblioteca institutului, student al pri
mului an I Ai întîlnit aici colegii mai mari care au devenit buni 
prieteni ai cărților. Ai deschis fișierul, ai înălțat ochii spre pereții 
înalț! pe care se înșiră rafturile pline. Sînt alături mii și mii de 
volume cu o vechime de sute de ani sau de-abia cîteva luni, cărți 
în cele mai diferite limbi și domenii ale cunoașterii, un tezaur ne
prețuit de știință și înțelepciune. Cite drumuri spre adevăr, spre

specializare și cultură generală îți poate deschide fiecare dintre acestea !
Chezășia succesului activității profesionale a studentului, a unei pregătiri 

de înalt nivel este studiul individual, parcurgerea temeinică a unui material 
vast. Dar departe de a fi numai condiția unei bune pregătiri in anii de făcui 
tate — dobîndirea obișnuinței de a citi și studia, însușirea tehnicii citirii cărții 
reprezintă o latură esențială a activității oricărui intelectual.

La începutul unui nou an universitar am adresat unor cadre didactice, 
studenți și altor tovarăși care sprijină munca profesională a tineretului univer
sitar din Iași întrebările : ,,Ce importanță are lectura bibliografiei ?“, ,.Ce re
comandări puteți face pentru o cît mai bună desfășurare a studiului biblio
grafic ?“ Publicînd răspunsurile primite la aceste întrebări, dorim să ajutăm 
studenții — îndeosebi pe cei din anul I — în buna organizare a acestei activi
tăți de care depinde în marc măsură calitatea învățăturii.

Multe sint exi- 
Proi. gențele pe care

ALEXANDRU DIMA, viața, realita- 
membru corespondent tea noastră so- 

al Academiei R.P.R. cialistă le pune 
în fața absol

venților școlilor noastre superioare. Or. 
se înțelege că un inalt nivel de pregătire 
nu se poate obține decît pornind de la 
strădania personală a fiecărui student. 
El este rodul unei munci pasionate, en
tuziaste. perseverente și totodată ritmice, 
chibzuite, bine organizate în care rolul 
subiectului procesului de învățămint 
al studentului — este esențial.

Este lesne de înțeles faptul că prele
gerea universitară nu poate da decît li 
niile mari ale unei probleme și soluțiile 
sale generale, să traseze cadrul general 
și să atingă esența temei, să înfățișeze 
indicațiile metodologice pentru însușirea 
capitolului respectiv. Sînt acestea aspec
te foarte importante aLe procesului de 
învățămint și, de aceea, trebuie să ac
centuăm fiecărui student însemnătatea 
respectării disciplinei universitare și a 
frecventării cursului.

Nu este vorba pur și simplu de actul 
de prezență la curs, ci de participarea 
efectivă a studentului la acesta. Profe
sorul îi transmite studentului cunoștințe, 
dar aceste cunoștințe nu trebuie înmaga
zinate. ci trecute prin filtrul propriei 
sale gîndiri, însușite creator, selectînd tot 
timpul ceea ce este esențial, sintetizînd, 
cu creionul în mină, acest esențial pe

caietul de notițe, ca, apoi, să-l poată îm
plini. Atitudinea activă la curs mijlo
cește trecerea la celelalte etape ale pro
cesului de însușire a cunoștințelor și, în 
primul rînd. la desfășurarea muncii per
sonale. Pentru succesul muncii personale 
de însușire a unor cunoștințe trainice, 
complexe, i se cere studentului să-și for
meze deprinderea de a studia bibliogra
fia.

în orele de studiu din biblioteca fa
cultății sau în sala de lectură a căminu
lui — unde se află în fața cărții, a trata
tului sau cursului, a izvoarelor biblio
grafice originale sau a lucrărilor de re
ferință — se realizează acea parte a ac
tivității de studiu care are cea mai mare 
însemnătate: se dobîndesc informațiile, 
se memorizează datele, se însușesc ideea 
de ansamblu și faptele de amănunt, se 
sintetizează cunoștințele. Iată de ce nici 
nu poate fi concepută o adevărată muncă 
de studiu fără cercetarea bibliografiei, 
în afara acestei cerințe nu mai este stu
diu ci învățătură de mintuială, prinderea 
din zbor a unor cunoștințe superficiale 
care se pierd în scurt timp, lăsînd un gol 
ireparabil.

Dar dacă pentru fiecare student are o 
mare însemnătate conștiința importanței 
studiului bibliografiei, o importanță nu 
mai mică are și însușirea unei metodo
logii adecvate, a unei tehnici a studiului 
individual, eficientă și de randament.

Una dintre problemele ce se pun este 
aceea a volumului bibliografiei. In mod 
obișnuit se recomandă o bibliografie ma
ximă și una minimă. Tendința multor

i iată-ne la Vut-
1 câni. Comună ma

il I re. frumoasă, as- 
cunsă parcă dina- 

M dins dincoace de 
ml pădurea cu arbori 

arămii. Relieful 
împrejurimilor Vutcanilor sea
mănă cu o uriașă umbrelă 
deschisă, așezată cu marginile 
în sus. Sînt multe intrări în 
sat. Pe oricare ai veni însă — 
cobori. Intorcindu-ți privirile 
îndărăt ai în față dealuri line 
sau mai abrupte.

Străbatem coastele din 
preajma satului.

— Aici — ne spune Gheor
ghe Țabără, horti-viticultorul 
gospodăriei colective — ne a- 
flăm pe dealul Poștei (Și 
Gheorghe Țabără explică : să
tenii au dat 6—7 denumiri di
feritelor puncte, în fapt însă e 
vorba de un singur deal: dea
lul merilor). 70 de hectare sînt 
de aici și pînă la plopul acela 
răzleț — continuă el. Înainte 
vreme, aici era pirloagă...

Acum vedem o livadă tînă- 
ră, de toată frumusețea. In 
urmă cu patru ani, colectiviș
tii au început să schimbe în
fățișarea dealului. Utemiștii — 
în gospodărie sînt vreo 300 — 
au fost prezenți cu toții. Cî
teva săptămîni în șir aici au 
fost defrișate cioatele de sal- 
cîmi, terenul a fost pichetat, 
au fost săpate gropi — în 
preajma fiecăreia amenajate 
terase potcoave — și au fost 
plantați meri, peri, caiși. Dea
lul, reîntinerit, și-a schimbat 
înfățișarea și livada gospodă
riei a sporit la 103 hectare.

Colectiviștii din Vutcani sînt 
însă oameni care nu se opresc 
la jumătatea drumului. Ei s-au 
mutat, mai apoi, alăturea, la 
punctul numit Vutcani-sud. 
Alte 70 de hectare au fost puse 
în valoare.

Organizația de partid și con
siliul de conducere au alcătuit,

Pe dealu

La simpozioane au luat cuvîn- 
tul: Ion Pascadi, cercetător 
științific al Institutului de filo
zofie al Academiei R.P.R., Ed
gar Elian, critic muzical, Teo
dor Vasilescu, maestru core
graf al Ansamblului U.T.M. In 
cadrul simpozioanelor s-a vor
bit despre frumosul în artă și 
în via/a de toate zilele, despre 
formarea idealului estetic al o- 
mului societății socialiste, des
pre problemele muzicii ușoare
și ale dansului.

Unele din expunerile prezen
tate au fost exemplificate prin 
audierea unor piese înregistra
te pe magnetofon și prin dansu
rile interpretate de tinerii ar
tiști Elena Irinc de la Ansam
blul artistic al Sfatului popular 
al Capitalei și Alexandru David 
de Ia Teatrul satiric muzical „C, 
Tănase".

La aceste simpozioane au 
participai sute de tineri munci
tori și studenți ai institutelor 
de învățămint superior din Tg. 
Mureș.

Noul complex de locuinfe • 
„Ploiești-sud” *

Foto : AGERPRES ?■

studenți — nu ne referim , la cei care în 
mod cu totul greșit se mulțumesc doar 
cu studiul cursului și notițelor — este de 
a se limita la bibliografia minimă.

Este o mare greșeală pe care o săvîr- 
șesc studenții. Poate că acum nici nu-și 
dau seama de această greșeală, pentru 
că răspunsul la un seminar sau la 
examen, nu-i pune întotdeauna în situa
ția de a face apel nu numai la bibliogra
fie minimă, ci și la cea maximă. In viață, 
insă, atunci cînd vor profesa ca specia
liști vor avea nevoie în mod cert de a 
coastă bibliografie maximă, și ea trebuie 
parcursă acum, cînd principala activitate 
a tînărului este studiul, cînd cunoștin
țele se orinduiesc și sedimentează în mod 
logic în memorie. Este infinit mai grea 
munca pe care o depui pentru a umple 
goluri, decît cea în care iți însușești cu
noștințele în înlănțuirea lor, așa cum 
sînt ele orînduite în procesul de învăță- 
mînt. Falsele teorii pe care unii dintre 
studenți Ie mai „vîntură” — că-și vor 
umple golurile după terminarea facultății 
sau că nu este nevoie să-și încarce me
moria cu lucruri de prisos sînt profund 
dăunătoare.

Studenția este o etapă de viață cu 
care te întîlnești numai o dată. Anii pe- 
trecuți în facultate sint anii celei mai

merilor
în urmă cu patru ani, un plan 
în care se prevedea pînă la 
amănunt transformarea, prin 
propria muncă și strădanie, a 
împrejurimilor satului, într-o 
uriașă grădină. Adică, în 1965, 
coastele acestea însumînd 300 
de hectare să devină livadă. 
Peste 200 de hectare să fie o- 
cupate cu meri din soiuri su
perioare. S-a trecut la fapte. 
Planul lor se realizează aliniat 
cu aliniat, cifră cu cifră. Ba, 
se realizează chiar mai repede 
decît era prevăzut. Acum cî
teva iile, — cină am fost aco
lo — de la punctul Vutcani-sud 
se întorceau în sat vreo 200 de 
colectiviști. Majoritatea erau 
tineri. Printre ei: Eugenia 
Druță, Vasile Strătilă, Gheor
ghe Chiriac, Simian Țonea, 
Virginia Strătilă, Vasile Vi- 
col — nelipsiți de la nici o ac
țiune întreprinsă de organiza
ția U.T.M.

Organizația U.T.M. a făcut 
cunoscut din timp tinerilor 
planul gospodăriei colective 
privind plantarea pomilor și a 
stabilit contribuția pe care tre
buie să o aducă fiecare tînăr 
la îndeplinirea lui. S-a hotă- 
rît într-o adunare U.T.M. care 
a avut loc în februarie ca 200 
de tineri să ajute la defrișările 
ce urmau să se facă la Vutca
ni-sud. Alături de vîrstnici. ti
nerii au lucrat cu multă hăr
nicie. In ultimele zece zile din 
februarie și primele zece din 
martie, ceea ce se hotărîse în 
adunare a fost îndeplinit. A- 
cum, nu demult, în gospodărie 
a avut loc o altă adunare ge
nerală deschisă a organizației 
U.T.M. Măsurile, angajamen
tele stabilite 2 Ca fiecare tînăr 
să planteze cite 8 pomi. Asta 
înseamnă practic : pichetat, să
pate gropile, amenajate tera
sele potcoavă, și — în sfîrșit 
— plantatul. Mulți tineri s-au 
angajat să planteze cite 12—15 
pomi. Tinerii pe care i-am în- 
tîlnit veneau de la pichetat, 
de la trasat drumurile de ac
ces.

Săpatul gropilor va începe 
peste cîteva zile. Pînă atunci 
au confecționat tutorii care vor 
susține pomii în primii ani, au 
pregătit bețe de floarea-soare- 
lui, coceni, sîrmă și sfoară 
pentru protejarea pomilor pe 
timpul iernii, împotriva roză
toarelor. Totodată, organizația 
U.T.M. a stabilit ca vreo 30 
dintre cei mai pricepuți tineri 
să ajute la scos pomii din pe-

C. SLAVIC

(Continuare în pag. a IV-a)

mari receptivități intelectuale. Cît ești 
student, totul trebuie să te intereseze, 
să-ți formezi „deprinderea de a fi cu
rios”, de a nu considera niciodată că ai 
citit suficient. Nu numai bibliografia mi
nimă, nu numai bibliografia maximă tre
buie studiată. Nu aici se oprește studiul 
individual al tînărului care năzuiește să 
dobîndească o pregătire vastă. Studentul, 
după părerea mea, ar trebui să aibă am
biția să adauge la bibliografia recoman
dată „bibliografia lui” — adică bibliogra
fia suplimentară pe care a descoperit-o în 
fișierul bibliotecii el însuși și și-a impus-o 
în programul de studiu. Din această bi
bliografie pe care studentul trebuie s-o 
descopere fac parte acele lucrări înrudi
te disciplinei pe care o studiază, cele 
mai noi cuceriri în domeniul profesiunii 
despre care relatează materialul științific 
informativ. Nu înseamnă nici decum că 
studentul trebuie să studieze tot ceea ce-i 
cade în mînă, chiar dacă este foarte in
teresant. Studentul nostru trebuie să fie 
îndrumat să selecteze cu grijă ce îi este 
necesar din vastitatea materialului știin
țific, ce poate înțelege în anul I și ce 
poate înțelege în anul V.
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.Europenele" de volei9?' I Victorii de prestigiu Campionatul
de atletism

I blocajul 
mină" a

n a doua zi a tur
neului final al eu
ropenelor, primele 
echipe din ierar
hia mondială a 
voleiului, U.R.S.S., 
Romînia, Ceho

slovacia și alături de ele for
mația Poloniei, au demonstrat, 
în cinci ore de joc, că la volei 
se cheltuiește energie, vigoa
re, nervi și artă, mai mult 
poate decît într-un meci de 
fotbal de mare calibru și un 
spectacol de acrobație la un 
loc. Tabela electrică de marcaj 
de la Floreasca (în două rin
guri, pe ochiurile de sticlă, în 
locul cifrelor au apărut niște 
hieroglife ciudate) a rămas, 
uneori, minute în șir, în amor
țire. Ciștigarea fiecărui punct 
a necesitat o luptă îndirjită ; 
la partida Cehoslovacia — Po
lonia, serviciul a trecut (cifră 
care aproape constituie un re
cord în materie) de douăspre
zece ori dintr-o parte în alta a 
fileului.

După partida cu Bulgaria, 
cînd atacul funcționase slab, 
echipa poloneză a introdus pe 
teren un lot de jucători cu o 
bună pregătire morală, struc
tural schimbați în bine, exce- 
lenți în trasul la fileu și or
ganizarea blocajului.

Cehii, cu șase maeștri eme- 
riți ai sportului în formație, 
au pierdut la limită: 2—3,
după ce au condus în două 
rinduri la seturi cu 1—0 și 
2—1. Deslănțuirea finală a po
lonezilor i-a surprins. Cehii au 
comis greșeli în preluare 
faimosul lor atac a ratat în 
tuații-cheie.

Victoria polonezilor e 
de-a întregul meritată, furtu
nii lor de bombe din ultimele 
două seturi ale întîlnirii cu 
greu i-ar fi făcut față orice 
echipă.

Meciul dintre echipele Ro
mâniei și U.R.S.S. a constituit 
capul de afiș al zilei. Fazele, 
formidabil de rapide, sărituri
le false, trasul prin surprinde
re, bombele lui Derszei, Nico
lau și Szocs din echipa noas
tră, precum și înălțările lui 
Cesnokov și serviciile lui Vos- 
koboinikov au prilejuit un 
spectacol cum rar îți 
vezi.

Echipa noastră a 
meciul puțin crispată 
pionii mondiali, profitînd de 
faptul că linia de fund se miș
ca nervos, au tras în serie, au 
luat conducerea, și au cîștigat 
primul set autoritar. Incepînd 
abia din setul al doilea, cole
gii de echipă ai lui Uorațiu 
Nicolau își pun în valoare ma
rea capacitate de luptă și se 
distanțează la puncte susținuți 
frenetic de galerie. A fost 
perioada cînd Drăgan și Fiera
rii, inepuizabili, au scos mingii 
considerate pierdute și pe care 
trăgătorii le-au fructificat fără 
greș. Măiestria băieților noștri 
pune în situații dificile echipa 
sovietică. Avem de luat o 
revanșă asupra echipei an
trenate de Ahvlediani — și 
băieții noștri aruncă în joc 
toate cunoștințele. Sala răsplă
tește cu ovații plonjoanele lui 
Drăgan (cel mai constant om 
al formației noastre), lovituri1 e 
necruțătoare expediate de 
Derszei și modul inteligent în 
care Grigorovici și

sează mingile peste 
advers. Revenirea „în 
sovieticilor și oboseala lui Plo
con face să pierdem setul al 
patrulea. Dar ultimul set, și 
cel decisiv, scoate din nou în 
evidență valoarea echipei noa
stre. Acumulăm, în iureș, nouă 
puncte și victoria nu ne mai 
poate scăpa. Toți cei șase 
băieți din echipa noastră țes 
mingea ca într-o vrăjitorie, a- 
salturile la fileu se succed cu 
repeziciune uimitoare și Ho- 
rațiu Nicolau încheie triumfal, 
cu o bombă care a făcut să 
scapere podelele, întîlnirea a- 
ceasta care ne-a dăruit atitea 
emoții și satisfacții.

■ în sala Dinamo s-au dispu
tat 
lui. Echipa R.P. Polone a între
cut “ ’
7—15; 15—12) formația Iugosla
viei iar R.S. Cehoslovacă a dis
pus cu 3—(1 (15—10; 15—|:
15—11) de echipa Franței.

• Turneul feminin de la Con
stanța este dominat de valoroa
sele formații ale L.R.S.S. și R.P. 
Polone, singurele neînvinse pînă 
acum. Sportivele sovietice au cîș-

două partide ale turneu-

cu 3—1 (15—12; 15—9;

★

iar 
si-

pe

e dat să

început 
și cam-

Aseară, sala Floreasca a fost 
din nou asaltată de spectatori. 
Și iarăși așteptările ne-au fost 
răsplătite din plin.

in primul meci, echipa 
U.R.S.S., întîlnind reprezentati
va Bulgariei, masivă cu trăgă
tori în forță, dar mai ales cu o 
linie de fund în mare vervă de 
joc, a cîștigat cu 3—2. Reduta
bilul Cesnokov, aflat mereu pe 
primul plan al întrecerii, a făcut 
clipe grele bulgarilor. Sovieticii, 
extrem de solieitafi în ajun de 
către reprezentativa larii noas
tre, au început partida anevo
ios (învinșii de altfel au condus 
Ia seturi cu 1—0 și 2—1). 
pe măsură ce jocul înainta, 
și-au revenit în forma de 
mari și au bombardat terenul 
advers. In ultimul set care le-a 
revenit Ia o diferență ce ne scu
tește de comentarii (15—2) au 
jucat, pur și simplu, fără greșa- 
lă, trăgătorii alternînd loviturile 
puternice cu cele liftate sau 
ușor împinse peste blocaj, iar 
apărătorii culegînd absolut toa
te mingiile-

Meciul Romînia-Ungaria a 
început vijelios. Realizăm 5 
puncte consecutiv. Dar ungurii 
își revin și refac neașteptat si
tuația. La 8—7 pentru noi, ser
viciul (ca să vedeți ce soartă au 
recordurile 1) se schimbă de 14 
ori. Sin tem egalați la 9 la 10 și 
la 11, dar de aici înainte, ala- 
cînd deslănțuit, ne 
comod în cîștigători. 
tul cel mai dramatic 
rii, căci următoarele 
care le-am cîștigat cu 15—3 și 
15—7, n-au mai avut istorie. în 
această situație, ' tfnîTid seama 
și de faptul că astăzi vom avea 
ca adversari puternica echipă a 
Cehoslovaciei, antrenorul Nico- 
lae Sotir a chemat la lucru bă
ieții de pe bgnea rezervelor. A- 
ceștia, în frunte cu Coste și 
Ganciu au păstrat nealterală 
agresivitatea atacului. Ei au 
punctat metodic, inteligent și au 
scos tot ce au tras adversarii.

Am străbătut aseară încă o 
etapă în drum spre Uliul de 
campioni ai Europei. Decisivă, 
însă rămîne întîlnirea de astă 
seară cu Cehoslovacia, Nu fa
cem pronosticuri, totuși conde
iul stă gata să înscrie în albul 
hîrtiei o nouă bucurie.

să Be întrebuințeze prea
3—0 (15—11; 15—8;

tigat fără 
mult cu
15—2) întîlinirea cu R.P. L’ngară. 
De menționat că în ultimul set 
jucătoarele maghiare au condus 
cu 2 —0 dar după aceasta echipa 
sovietică a făcut consecutiv 15 
puncte. Formația R- P. Polone a 
învins cu 3--0 (|5—2; 17—15; 
15—10) echipa R.S. Cehoslovace, 
R.P. Bulgaria a întrecut cu 3

Fază din meciul de volei R.P.R. -U.R.S.S,

2-1 la București
distanțăm 
A fost se
al înliini- 
două, pe

Cronicile sportive

de FĂNUȘ NEAGU

Consemnări pe marginea 
întilniril dintre 

selecționatele olimpice 
R.P.R. R.S.F.I.

Szocs pla-

Un nou atac la poarte) iugoslavă
Foto : V. RANGA

fleuri, buni dribleuri și mai cu 
aeamă in&istenți în fazele din a- 
propierea careului nostru. înain
tării noastre i-a lipsit nu atît 
forța de pătrundere cit viziunea 
de ansamblu a jocului. Ea a ata
cat și, uneori, a asaltat poarta 
iugoslavilor doar prin două vîr- 
furi de atac (Pîrcălab și Con
stantin). Manolache, dar în spe
cial înlocuitorul lui, Dridea, de
părtează mereu mingea de picior 
și, evident, o pierd.

în apărare, Da leu a fost dri 
dreptul excepțional, iar frații 
Nuuwciller l-au secondat atenți.

Această verificare extrem do 
utilă înaintea meciului cu Dane
marca, a scos în evidență un pă
cat al apărării: driblingul fără 
rost. Astfel Popa s-a învîrtit de 
vreo zece ori cu mingea în mar
ginea careului și isprăvile lui erau 
să ne coste scump. Greavn, care 
a luat locul lui Ivan, accidental, 
are meritul că a 
pe linia porții și 
terenul.

în acest meci 
dîrjire 90 de 
marcat trei goluri splendide. 
Două sînt rodul unor lovituri cu 
capul (Smajlqvic, minutul 7 și 
Țîrcovnicu, minutul 31). AI trei
lea a căzut în urma unei acțiuni 
inițiate de extremul dreapta 
Pîrcălab, cînd pairii dintre îna
intașii noștri au șutat în cîteva 
secunde, de patru ori la poarta 
lui Curkoviei și ultimul dintre 
ei, Haidu, a 1rimÎ9 mingea în 
plasă.

Și de data aceasta, cel mai 
bun om al formației noastre a 
foBt Pîrcălab. în ultimul an, ex
tremul de la Dinamo-București, 
evoluează în mod cert ca un ju
cător de mare cla6ă. Lingă el îi 
trecem în ordine pe Datcu, 
Constantin, Kozka și Ivan.

Pîrcălab ne-a plăcut pentru 
cursele lui, desfășurate în mare 
viteză, și pentru centrările pre
cise, la om. Inspirat, cu pofta de 
joc (nu pricepem de ce, în pri
mul sfert de oră, coechipierii i-au 
pasat numai o singură dată min
gea) el a izbutit turul de forță de 
a schimba și vlăgui doi fundași 
din echipa adversă. Atunci cînd 
a fost jucat, Pîrcălab a creat, pe 
puțin, patru-cinci faze clare de 
gol pe care ceilalți înaintași 
le-au ratat.

scos un [țol <1 c 
a degajat rapid

0 DISCUȚIE COLECTIVĂ 
DESPRE STUDIUL

INDIVIDUAL
(Urmare din pag. I)

Se pune de asemenea problema tehni
cii cercetării bibliografiei. Pe lingă înar
marea realizată în primele săptămîni de 
studiu a celor din anul I cu privire la 
medul de consultare a fișierelor și cata
loagelor, de stabilire a izvoarelor, de 
conspectare și rezumare — se cere urmă
rirea in permanență a acestor probleme, 
în tot timpul studiilor. Trebuie combă 
tută atît tendința de a nota doar in fugă 
unele amănute cit și aceea de a copia în 
întregime lucrările.

Conspectarea trebuie să reprezinte re
zultatul unei activități de gîndire, de in 
sușire și redare personală a ideilor și da

telor esențiale, făcută în mod specific 
disciplinei și capitolului respectiv, sco
pului urmărit etc.

Oricum, este fără îndoială că studen
tul în accepțiunea exactă a termenului 
este tocmai acela care își dovedește pa
siunea pentru învățătura prin munca in
dependentă, neobosită cu cartea.

’roi. A. HAIMOVICI,
directorul seminarului 

matematic „Al Muller"

Cred că nu pu
tem răspunde 
întrebărilor pu
se decît por
nind de la o-
biectivul pe 

care și-l propune procesul didactic :
formarea unui specialist înarmat deopo
trivă cu cunoștințe trainice și cu deprin

derea de a continua în întreaga sa acti
vitate practică adîncirea și lărgirea aces
tor cunoștințe. în ansamblul acestor de
prinderi și tehnici munca cu cartea ocu
pa fără îndoială un loc hotărâtor.

Cred că nu greșesc afirmînd că, îndeo
sebi în învățămîntul superior se dezvoltă 
la student interesul neutru cercetarea de 
sine stătătoare și pornește pe drumurile 
•nu ușoare ale studiului bibiliografiei 
esențiale, clasice și moderne, a speciali
tății sale. îmi amintesc ce neprețuită 
valoare au avut pentru mine, în anii de 
facultate și apoi, după absolvire, îndem
nurile și sfaturile pe care acad. Alexan
dru Myller mi le-a dat in această pri
vință.

Studiile superioare se deosebesc, în
tre altele, de cele de cultură generală 
tocmai prin faptul că în universitate 
centrul de greutate este pus pe mun
ca personală a studentului, pe efortul 
său propriu de cercetare, pe învățarea 
sa în ceea ce privește rezolvarea de 
sine stătătoare a problemelor, orien
tarea în fața noilor date, soluționarea 
lor creatoare. într-adevăr, universitatea 
nu trebuie să fie un „liceu” superior. 
Ceea ce nu înseamnă că profesorul nu 
trebuie să-l ajute, să-il îndrume și să-l 
controleze pe student. Oricît ar părea 
de paradoxal, numai o îndrumare (reali 
zată însă de cadrul didactic prin metode 
adecvate) poate asigura adevărata activi
tate personală a studentului.

Munca activă și creatoare asupra căr
ții, cu luarea de note, extragerea de fișe

(12—15; 15—0; 15—5; 15—11)
reprezentativa Iugoslaviei.

• La Cluj și Cîmpia Turzii 
(turneul masculin pentru locurile 
9—17); R.D. Germană—Dane
marca 3—0; Italia—Olanda 3—2; 
Finlanda—R.F. Germană 3—1 ; 
Turcia—Belgia 3—-1.

• La Brașov (turneul feminin 
pentru locurile 9—13); Austria— 
Danemarca 3—2; Olanda—R. F. 
Germană

pe echipe
doua finali a campionatului

3—0.

Programul
zilei

de astăzi

In deschi-

Astăzi în sala Flo
reasca au loc trei 

intîlniri. Echipa R.P. 
Romine va întilni 
echipa R. S. Ceho
slovace.
dere se desfășoară 
partidele 
nă—Franța și R. P. 
Bulgaria—R.P. Un
gară. Programul în
cepe la ora 16. La 
Constanța, în tur
neul feminin, astăzi 
vor avea loc jocu
rile: R.P. Bulgaria— 
R.P. Ungară; R. D. 
Germană— U.R.S.S. 
și R. P. Romînă — 
R.S. Cehoslovacă.

R.P. Polo-

(Agerpres)

A 
de atletism pe echipe de regiune 
s-a Încheiat duminică la Constanța. 
Timpul rece, vintul și ploaia au 
împiedicat realizarea unor perfor
manțe mai valoroase. De altfel un 
criteriu direct de comparație 
este rezultatul alergătorilor noștri 
de viteză care cu o săptămînă în 
urmă reușiseră 10,5 pe 100 m. 
(Stamatcscu și Tudorașcu) în timp 
ce acum Jurcă, Stamatescu, Zam- 
firescu au alergat 10,7 sec. iar Tu
dorașcu 10,9 sec.

Totuși s-au înregistrat și cîteva 
performanțe remarcabile. Astfel 
Lia Manoliu a reușit cea mai bună 
aruncare a sa din acest an, trimi- 
tînd discul la 54,23 m (numai la 
6 cm de recordul republican care 
ii aparține).

Un tînăr atlet din Galați, Mihai 
Vasile a cîștigat proba de HO m.g. 
cu 14,5 sec (nou record al regiunii 
sale situat între primele 10 perfor
manțe din acest an).

Am înregistrat și alte nume noi : 
Vasile Plantoș (Maramureș) la disc, 
Georgeta Cîrstea (raion 23 August) 
Ia 80 m.g., Rodica Ostoriceanu 
(Suceava) la suliță, Adalbert Balint 
și Valeria Oprea (Galați) la pro
bele de fond.

Semnalăm din nou lipsa de preo
cupare față de popularizarea con
cursului. Și acum ca și săptămina 
trecută tribunele au fost goale. 
Concursurile importante de atle
tism sînt programate în diferite 
orașe ale țării, mai ales pentru a 
constitui un prilej de propagandă 
pentru activitatea atletică. La o 

trebuit să 
din

asemenea întrecere ar fi 
fie invitați elevi, tineri 
prinderile orașului.

Federația de atletism 
ria să intervină prompt în 
darea unor neglijențe de acest fel 
care deservesc în mod direct pro
movarea și dezvoltarea atletismu
lui în masa largă a tineretului.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

are

între-

dato- 
lichi-

romîno-iugoslavă
echipa tînără, eu o 
care figurează cîți- 
fini tehnicieni, cu 
fantezie.

Iugoslavii (cîștigătorii prece
dentei olimpiade) au deplasat la 
București o 
înaintare în 
va jucători 
plasament și

Ne-au plăcut îndeosebi interii 
(activi, cu plasament rapid) §i 
extremele. Apărarea, redutabilă, 
a uzat, în unele cazuri, de duri
tăți. Fotbaliștii oaspeți au pres
tat un fotbal modern, solid, cu 
schimburi de locuri derutante.

Arbitrul W. Sloroniak (Polonia) 
a stîrnit, într-un rînd, în tribune 
dezaprobări. în minutul 42, Pîr
călab, pătriinzînd în careu cu 
mingea a fo6t literalmente sece
rat. W. Storoniak a 
rea zningei în joc 
reului de 6 metri.

Considerăm că 
penalizată cu o lovitură 
deapsă.

A fost, poate, singura 
de arbitraj. încolo, nimic 
ectat. W. Storoniak e, un 
pe care 
dată pe

dictat repune- 
din colțul oa-

trebuia 
de pe-

dorim să-l vedem ; 
terenurile noastre.

1-1 la Belgrad
BELGRAD (prin telefon)
Paginile de sport ale ziare

lor iugoslave, au fost domina
te în ultimele zile ale săptămî- 
nii ce a trecut de comentarii 
asupra dublei întîlniri de fot
bal de la București și Belgrad.

Ziarele, apărute luni, de
scriau pe larg filmul meciului, 
de la București, cit și a celui 
desfășurat aici, la Belgrad.

Iată de altfel, ce scria ziarul 
„Borba" în corespondența des
pre meciul de la București: 
„Și de data aceasta romînii au 
pus în joc multă pasiune. Au 
luptat ca și cînd ar fi fost vor
ba de o întîlnire de campionat, 
de o întrecere care ara o im
portanță deosebită. De aceea 
trebuie să-i felicităm în mod 
sincer. Privit astfel, succesul 
lor este meritat. Fotbaliștii

noștri au jucat sub valoarea 
lor“.

Ziarul „Borba" comentează 
și meciul de la Belgrad: 
„Din echipa oaspeților a cărei 
calitate cea mai mare a fost 
jocul colectiv — cel mai mult 
a plăcut centrul înaintaș Voi- 
nea".

Ziarul cotidian „Sport" scrie 
astfel despre meciul de la Bel
grad : „Echipa de tineret a ro- 
mînilor a lăsat o impresie plă
cută. Belgrădenii au putut să 
se convingă urmărind evoluția 
fotbalului in Romînia, că veci
nii noștri au progresat vizibil 
față de echipa reprezentativă 
și față de acelea ale cluburilor 
care au fost văzute în anii an
teriori. Voinea, Badea, Cîm- 
peanu, Jenei, sînt fotbaliști 
care vor găsi în curînd locul 
și în echipa A a Romîniei".

„Echipa noastră, afirmă zia
rul „Politika", a dominat mai 
mult dar oaspeții au fost mai 
periculoși. Ni s-a părut că e- 
chipa romînă e mai bine an
trenată decît a noastră".

E adevărat fotbaliștii romîni 
care au evoluat la Belgrad au 
corespuns așteptărilor. Cu o 
singură rezervă : nu au mate
rializat o ocazie clară de gol. 
In prima repriză echipa a ma
nifestat timiditate. In a doua 
repriza, băieții au depășit 
acest „prag" și s-au impus în 
joc prin multă gîndire tactică.

Rezultatul obținut ne con
firmă că avem posibilități și 
mai mari în confruntările in
ternaționale.

VASILE CĂBULEA

pe ecrane

,,Ancheta 
un

Titlul 
sugerează un film 
din genul celor po
lițiste. în realitate 
ne aflăm în fata li
nei pelicule care tra
tează o problemă de 
conștiință. Este în- 
tr-adevăr vorba de 
o anchetă, de o an
chetă pe care indi
vidul o face cu el 
însuși și de aceea

îndoială 
mai grea, mai dure
roasă decît oricare 
alta.

Acțiunea filmului 
se petrece in Bulga
ria zilelor noastre. 
Regizorul filmului 
Kiril Ilincev, încear
că o interesantă in
trospecție în sufle
tul eroului său, ing. 
Petr Danilov.

Igg. Danilov 
interpretat de 
rul Ivan Andonov 
pe care l-am cunos
cut în filmul „Voci 
în insulă". Distribu
ția filmului mai cu
prinde o serie de ac
tori cunoscufi dintre 
care cităm pe: Ru- 
miana Karabelova, 
Violeta Doneva și 
Ștefan Petrov.

acto-

RÂSPINTIE

Studioul ,(Kazah- 
film“ se prezintă cu 
o nouă producție pe 
ecranele noastre, 
,,La răspîntie". Fil
mul, realizat în re
gia lui Saken Aima- 
nov tratează 
blemă etică.

Regizorul 
nov a fost 
actor de teatru și

o pro-

Aima- 
inițial

Ca actor 
film noi l-am văzut 
interpretînd perso
najul Djambul Djam- 
baiev din filmul cu 
același nume. Dintre 
filmele regizate de 
el pe ecranele noas
tre au apărut „Sim
paticul nostru doc
tor" și „Botagoz".

Interpreta princi-

pală T. Saripova, de
butează cu acest 
film, iar pe L. Ciu- 
barov unul din in- 
terpreții principali 
l-am cunoscut în fil
mele „Garnizoana 
nemuritoare", „înăl
țimi", „Balada sol
datului" și „Acțiu
nea Cobra".

MORANBON

Filmul „Moran- 
bon" este o copro
ducție coreeano- 
franceză.

Acțiunea filmului 
se petrece în perioa
da războiului de eli
berare dus de po
porul coreean împo
triva invadatorilor 
americani.

Pe acest fond se

dragostea 
Ton II cu 

Ian Nan, 
o celebră

brodează 
Hilarului 
frumoasa 
devenită
cîntăreață de operă 
Ia teatrul din Mo- 
ranbon. Multe greu
tăți întîmpină 
doi tineri pînă 
vor revedea.

Scenariul a 
scris de Armand

cei
se

lost

Gatti care 
prezent pe ecranele 
noastre cu filmul 
„Țarcul". Regia este 
semnală de Jean- 
Claude Bonnardot.

Filmul s-a născut 
în urma vizitei 
care aceștia au 
cut-o în 1958 în 
reea de Nord.

pe 
fă- 

Co-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• Peste 8 000 de spectatori au 

urmărit duminică pe stadionul Re
publicii finalele campionatelor re
publicane de box. Tlnărul pugilist 
reșițean C. Buzuliuc (C.S.M.), în 
virsla de 18 ani, a reușit să intre 
în posesia Uliului la cat. muscă, 
lnvingindu-1 la puncte pe D. Davi- 
descu (Dinamo). La categoria mij
locie mică P. Mircescu (Textila 
Buhuși) a dispus clar la puncte de 
I. Oiteanu (Dinamo). Studentul C. 
Niculescu (Progresul) este noul 
campion al cat. semimijlocie, ca 
urmare a victoriei realizate in tata 
lui V. Mirza (Dinamo), lată cele
lalte rezultate înregistrate in fi
nale : N. Puiu (Progresul) b.p. C. 
Crudu (Dinamo) ; N. Moldoveana 
(Avîntul Reghin) b.p. P. Vanea 
C.S.M. Cluj). M. Băloiu (Voința)

b.p. Gh. Stăncuț (Progresul); I. 
Mihaiik (Dinamo) b. ab. Șt. Popoa- 
că (Progresul); I. Monea (Dinamo) 
b. k.o. M. Mariufan (Progresul) ; 
M. Nicolau (Steaua) b. descalifica
re Șt, Cojan (C.S.O. Galati); V. 
Mariuțan (Dinamo) b.p, M. Ghior- 
ghioni (Steaua).
• Reprezentanții federațiilor de 

box din R.D. Germană și R.F. Ger
mană, întruniți la Berlin, au căzut 
de acord să alcătuiască 
comună 
box de

■ La 
minică 
olimpice de fotbal ale Franței 
R.S. Cehoslovace.
slovacă a obținut victoria cu 4—2 
(1—1). Primul joc fusese cîștigat

o echipă 
pentru turneul olimpic de 
la Tokio.
Poitiers s-au întîlnit du
lii meci retur echipele 

si 
Echipa ceho-

de cehoslovaci cu 4—0. Ei se ca
lifică astfel pentru etapa turnătoa
re a turneului olimpic de fotbal.

• Concursul international de 
pentatlon modern de la Kiev s*a 
încheiat cu victoria sportivului 
maghiar Ferenc Tdiok, care a to
talizat 5 193 puncte. El a fost ur
mat de Boris Pahomov și Albert 
Mokeev, ambii din echipa U.R.S.S., 
cu 5 165 și respectiv 5 014 puncte. 
Primul dintre concurentii romîni a 
fost Dan Ionescu, pe locul 10, 
4 633 puncte.

Clasamentul final pe echipe : 
R.P. Ungară 15 147 puncte ; 
U.R.S.S. 15 146 puncte; 3. R.
Germană —■ 13 841 puncte ; 4. R,P. 
Romînă — 13 792 puncte ; 5. R.P. 
Bulgaria — 13 173 puncte.

(Agerpres)

cu

1.
2.
D.

etc. cere un efort susținut și un timp a- 
proape dublu, în comparație cu simpla ci
tire a textului, fără strădania de a-1 pre
lucra. Din acest motiv, la începutul orga
nizării și raționalizării studiului indivi
dual mulți sînt înclinați să renunțe la ivi
rea celor mai mici greutăți, revenind la 
studiul nesistematic, la citirea fără note 
etc. Această renunțare poate fi prevenită, 
în primul rînd determinîndu-1 să înțe
leagă că pregătirea de specialitate nu 
poate fi însă asimilată numai din notițe 
și din curs.

O verigă importantă în aoest sens este 
îndrumarea studentului în căutarea și 
alegerea bibliografiei. Cu puține excepții 
ni se pare nefirească indicarea unor anu
mite pagini. Mai utilă este prezentarea 
în cursuri a izvoarelor principale, indi
carea importanței lor pentru o problemă 
sau alta, aprecierea valorii și actualității 
lor. Profesorul este dator să dea în per
manență studentului lămuriri asupra iz
voarelor, să-i stimuleze curiozitatea, să-l 
ajute în prelucrarea și fixarea cțatelor 
obținute. Discuțiile asupra bibliografiei, 
referatele asupra lucrărilor citite, schim
burile de păreri pot fi foarte utile în 
acest sens.

O mare importanță are, de asemenea, 
îndrumarea studenților către studiul lim
bilor străine. Oricît de însemnată este 
cunoașterea bibliografiei în limba ro
mînă este absolut necesară în orice do
meniu cercetarea unei largi bibliografii 
în limbi străine.

Fiecare student, fie că este la politehni
că, fie că este la medicină, sau la filolo

gie, trebuie să stăpînească una sau două 
limbi străine. Cel care a neglijat în școa
la medie însușirea unei limbi străine 
trebuie să remedieze această lipsă în fa
cultate, participînd la cursurile programa
te, dar, mai ales, studiind singur, citind 
cu dicționarul in mină, întîi lucrări sim
ple și apoi lucrări de specialitate, pentru 
a se familiariza cu termenii uzuali din 
domeniul profesiunii sale.

Mai important ca orice este însă ca stu
dentul însuși să fie convins că numai stu
diul bibliografiei M poate ajuta să dobân
dească .o înaltă calificare științifică sub 
dublul aspect al cunoștințelor și deprinde
rilor de studiu. Pentru un adevărat inte
lectual este de fapt obligatorie pasiunea 
pentru a cunoaște cît mai mult.

Prof. M. BOTEZ, 
directorul Bibliotecii 
centrale universitare 

„M. Eminescu"

Trăind și mun
cind în mijlo
cul cărților a- 
cestei vechi și 
bogate biblio
teci universita
re este firesc 

să ne fie „la inimă” problema pusă 
în discuție. Studenții din Iași au la 
dispoziție excelente condiții de do
cumentare bibliografică de lectură. Nu
mai biblioteca noastră dispune de un 
fond de peste 1 250 000 cărți și publicații 
periodice; la acesta se adaugă numeroase
le biblicteai ale facultăților, catedrelor și 
căminelor care împreună ou biblioteca 
centrală se îmbogățesc în fiecare an cu 
36 000 volume și periodice romînești și 
străine. In cadrul bibliotecii activează pe

—i
lingă serviciul de împrumut și cal de în
drumare bibliografică. Acest serviciu de 
informații orale întocmește lucrări bi
bliografice informative de recomandare, 
cataloage analitice din periodice etc. Inte
resant de menționat este, de pildă, cata
logul editat periodic al lucrărilor în limbi 
străine ce intră în biblioteci. Cît de largă 
este activitatea din acest domeniu putem 
vedea din faptul că, numai în cursul anu
lui 1962, la biroul de informații curente al 
serviciului bibliografic s-au dat oirca 
10 000 de informații îndeosebi studenți
lor. Solicitanții au fost inițiați in consul
tarea diferitelor cataloage și au primit 
îndrumări pentru întocmirea de biblip- 
grafii necesare diferitelor lucrări. Pentru 
a stimula și ușura studiul celor mai noi 
lucrări am creat, de asemenea, o secție 
specială a bibliotecii: „cartea la zi”.

Datele statistice generale dovedesc creș
terea continuă a interesului pentru lectu
ră al studenților.

Credem că la obținerea acestor rezulta
te au contribuit și unele acțiuni inițiate 
de biblioteca noastră cum ar fi vizitele 
unor grupuri de studenți de la Filologie 
la depozitul de cărți, organizarea „zilelor 
deschise ale bibliotecii”, în cadrul cărora 
studenții primilor ani au luat cunoștință 
cu istoricul și organizarea bibliotecii și 
au primit unele îndrumări.

Aș dori să mai fac pe baza experien
ței activității noastre cîteva obser
vații. La o parte din studenți se mani
festă lipsa caracterului sistematic în stu
diu. Acest lucru este vizibil și în biblio
teca noastră uinde în perioadele din preaj-
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■
 upă ce am vizitat

aproape toate sec
țiile fabricii, ia- 
tă-ne, adunați din 
nou, pentru a așter
ne pe hîrtie fapte 
de muncă, petrecu

te într-o singură zi. Dar cu care 
să începem mai întîi ? Fiecare 
dintre noi își are carnețelul dol
dora de însemnări. Și cîte alte 
lucruri interesante nu s-au pe
trecut în 480 de minute în fa
brica de la marginea Bîrladului, 
pe care nu le-am aflat ?

în dimineața aceea am venit la 
fabrică mai devreme ca de obi
cei, Vream să-l cunoaștem pe 
primul muncitor care intră pe 
poarta uzinei. Ajunsesem însă 
prea tîrziu. înaintea noastră so
siseră deja strungarul Ion Matei 
și lăcătușul Gheorghe Munteanu. 
Așa vin în fiecare dimineață. 
Pînă la ora 7 își pregătesc scu
lele, stabilesc precis ce au de fă
cut în acea zi. La ora 7, mași-

— realizate peste plan în a- 
cest an.

La Uzina termică, munca nu 
încetează niciodată. Aburul și 
apa aleargă pe conducte zi și 
noapte. L-am căutat pe maistrul 
uzinei, Iacob Măceanca.

— E la stația nr. 1 — ni s-a 
răspuns.

Aici am. aflat că e la stația nr. 
2. Pînă la urmă am dat de el 
la stația nr. 3. Aici se executau 
ultimele racordări de conducte. 
Această stație funcționează de 
multă vreme, dar nu așa cum 
trebuie. Cînd apa Bîrladului 
vine mare, aduce cu ea mii, 
crengi de copac și alte impuri
tăți care înfundă conductele. 
Multă vreme s-a gindit maistrul 
la o soluție care să înlăture a- 
cest neajuns. A făcut zeci de 
calcule și în sfîrșit a găsit solu
ția cea mai bună. Să racordeze 
stația unu la doi, fără ca apa să 
mai treacă prin a treia. Soluția 
lui a fost apreciată și lucrările

Fapte obișnuite 
intr-o zi de muncă
Raid al postului de corespondenți 
voluntari ai „Scinteii tineretului" 

de la Fabrica de rulmenți din Birlad

nile moderne și de mare produc
tivitate își încep cîntecul obiș
nuit, se nasc primii rulmenți ai 
zilei.

La forje, popasul a fost foarte 
scurt. Ne-am oprit la presa de 4 
țoii. Aici e șef de echipă Ion 
Purice, un om bine cunoscut în 
fabrică pentru rezultatele sale 
bune obținute în producție.

îi cunoșteam și pe forjorii din 
echipa sa. De data aceasta în-să 
unul nu era cel pe care îl știam 
noi. Nu, nu era vorba de o schim
bare în echipă, ci unul din for
jori trebuia să plece în concediu 
de odihnă. Bineînțeles era nevoie 
de un om care să-l înlocuiască.

— Am să-l înlocuiesc eu — a 
spus elevul Alexandru Stavăr — 
șefului de echipei. Ion Purice îl 
cunoaște bine pe băiat. De a- 
pr.oape doi ani lucrează împreu
nă. E drept ca pînă acum nu a 
fost decît dublura unui forjor, 
dar cunoștea meseria la fel de 
bine ca și ceilalți. Șeful de e- 
chipă a fost de acord. în acea 
zi, echipa lui Purice a produs 
700 inele de rulmenți peste plan, 
realizare la care Alexandru Sta
văr, elev în anul UI al Școlii 
profesionale de pe lingă fabrică, 
a contribuit efectiv.

Am vrut să consemnăm în car
nețel că azi 24 octombrie...

— Adică 1 noiembrie — ne-a 
corectat Ion Purice.

Ne-am lămurit repede. în acea 
zi, echipa lui a realizat planul 
de producție pe întreaga lună 
octombrie. Cele 700 de inele s-au 
adăugat la alte aproape 200 000

au început. în ziua cînd l-am 
căutat noi, totul era gata. Meto
da maistrului aduce fabricii pes
te 43 000 lei economii anual. 
Ne-am oprit asupra acestui fapt 
pentru a scoate în evidență pa
siunea pentru nou a maistrului 
Iacob Măceanca. El mai are doar 
4 luni și iese la pensie. 40 de 
ani a muncit neobosit, pe șantie
re, în fabrici. Iar mîine, poi- 
mîine, în lunile care le mai are 
de lucrat, cine știe ce-o să mai 
descopere bătrînul maistru ? în 
nici un caz nu va lăsa să treacă 
nici un minut nefolosit din plin.

La turnătorie se descărca ulti
ma șarjă pe acea zi.

Gheorghe Hondru și-a notat în 
carnețel o cifră : 3,5. Aceasta re
prezintă coeficientul de rebut 
din această zi. Coeficientul de 
rebut admis e de 4,10. Cu cîtva 
timp în urmă au fost, repartizați 
aci doi muncitori noi. Nici unul 
nu cunoșteau prea bine munca 
în turnătorie. Cu toate acestea ei 
trebuiau să lucreze, și mai întîi 
de toate să învețe meseria temei
nic. Șeful de echipă a devenit 
astfel profesor. Toată ziua era 
alături de noii veniți. Le expli
ca pe larg procesul tehnologic, 
comenzile macaralei și mai ales 
tehnica turnării. Azi, șeful era 
mulțumit de cei doi „eZevi”. în 
cele 8 ore de muncă chiar ei e- 
fectuaseră turnarea. Dovadă că a 
învățat bine această operație e și 
cifra de 3,5.

în secția rectificare, mai precis 
la atelierul de cilindri, atenția 
ne-a fost atrasă de un grup de

muncitori mai în vîrstă care îi 
strîngeau mina cu căldura Ioanei 
Huțan. O cunoșteam bine pe 
Ioana. E o muncitoare pricepu
tă, care se bucură de stima în
tregului colectiv al secției. Nu 
știam însă pentru ce anume o fe
licită tovarășii ei.

Seara avusese loc adunarea gru
pei U.T.M. Pentru a doua oară, 
Ioana fusese aleasă organizatoare 
de grupă. E și aceasta o dovadă 
a încrederii colectivului.

De ea s-a apropiat o fată.
■— Mergi cu noi diseară la 

club ? Vin toți cei care împli
nesc anul acesta 18 ani. E un 
program frumos.

Bineînțeles că Ioana a acceptat 
invitația. Și cu siguranță le va 
povesti tinerilor ce a realizat ea 
de cînd a devenit majoră și pînă 
acum cu toate că de atunci nu 
a trecut decît uit singur au.

Cînd și-a sărbătorit ea majo
ratul, abia ieșise de pe băncile 
școlii profesionale. încă nu stă- 
pînea în toate detaliile ei mese
ria de rectificator. Ajutata de 
muncitorii vîrstnici și tineri cu 
mai multă experiență și-a însușit 
bine tainele meseriei. Lucrează pe 
o mașina de rectificat de o înal
tă productivitate și lună de lună 
își depășește planul de producție, 
în această zi însă a vrut să-și 
sărbătorească un an de la majo
rat intr-un chip deosebit. După 
8 ore își depășise cu 15 la sută 
planul de producție.

Pe la ora prînzului ne-am pro
pus să trecem și pe la cabinetul 
tehnic. Am ajuns destul de tîr
ziu. încă în cursul dimineții se 
înregistrase cea de a 174 propu
nere de inovație. Ea aparține 
maistrului Constantin Go ciu și se 
referă la modificarea instalației 
de apă industrială la secția forje. 
Poate nu peste multă vreme 
ceasta inovație va adăuga la 
conomiile post calculate 
1 868 004 lei alte mii sau zeci 
mii de lei.

în carnețele mai avem încă alte 
zeci de fapte culese într-o zi de 
munca din fabrica noastră. Ar fi 
trebuit poate sa vorbim și despre 
brigada condusă de Mocanii Fur- 
muzache, care prin căutări neo
bosite realizează numai produse 
de calitate superioară- Despre a- 
para tul de gradat șublere al lui 
Vasile Rogaz care azi a 
pus la prima probă și se 
va da rezultate bune și 
multe altele .

Asemenea fapte, fie 
petrecut ele astăzi sau 
ianuarie sau septembrie, 
tribuit la îndeplinirea 
de plan în cele trei 
trecute, iar cei 15 478 
men ți dați peste plan 
cu prisosință acest 
prezentat 
muncă petrecute într-o 
zi, căci mîine, altele le 
locul.

Muncitorii schimbului 
poarta uzinei. Unii merg spre 
casă, alții la teatru sau cinema. 
Cei mai mulți merg la clubul u- 
zinei unde se vor întîlni astăzi 
cei ce împlinesc peste cîtva timp 
18 ani. Alții vor juca șah, sau 
var participa la ședința cercului 
de pictură, sau la repetiția brigă
zii artistice de agitație. 
15 s-a terminat o zi de 
după care nimicitorii 
noastre participă la o 
activitate cultural-educativă des
pre care ne-am propus să vor
bim într-o scrisoare viitoare.

a- 
e- 
de 
de

Din două in două zile — o propunere 
de inovație

fost SU- 
pare că 
despre

că s-au 
ieri, în 
au con- 

sarcinilor
trimestre 
de rul- 
dovedesc 

lucru. Am
doar cîteva fapte de 

singură 
vor lua

l ies pe

La ora 
muncă, 
fabricii 
bogată

Primirea de către 
tovarășul

Ion Gheorghe Maurer 
a ambasadorului 

R. P. Bulgaria
Luni 28 octombrie, președin

tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
a primit în audiență pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Bulgaria, Ivan Kinov, în legă
tură cu plecarea sa definitivă 
din Republica Populară Ro- 
mînă.

La Palatul Culturii 
din lași

Palatul Culturii din la$i este 
vizitat zilnic de tot mai mulți 
oameni ai muncii. De la înce
putul lunii octombrie și pînă 
în prezent, peste 1 600 de ti
neri, muncitori, colectiviști, 
studenți și elevi au vizitat cu 
mult interes expoziția „Ino
vații și raționalizări”. Tot în 
acest palat au admirat pictu
rile lui N. Grigorescu, au făcut 
cunoștință cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii 

expuse în cadrul Muzeului po
litehnic, au cunoscut mai înde
aproape trecutul Moldovei.

Mulți vizitatori au notat în 
cartea de impresii, cuvinte ca 
acestea „Un frumos dar făcut 
de partidul nostru, oamenilor 
muncii’'. „Totul impresionează 
adine și în mod plăcut”.

Și astfel, în fiecare zi fru
mosul lăcaș de cultură al la
șului continuă să-și primească 
oaspeții dragi.

DUMITRU APOSTOLACHE 
student

la cercurile 
de inițiere muzicală

Zilele trecute la Universita
tea populară de artă — secția 
muzică, din Cluj s-a ținut pri
ma lecție de teorie 
Cursanfii, în mare 
studenți, au participat cu 
ceasta ocazie la prelegerea „Ce 
este muzica și ce ne învață ea" 
după care a urmat un medalion 
Verdi susținut de artiști de la 
Opera de stat din Cluj.

a muzicii, 
majoritate 

a-

ADRIANA GHEORGHIF.ȘI
studentă

Premieră 
teatrală la Bocșa

Zilele acestea în sala Casei 
muncitorești din Bocșa a fost 
prezentată în premieră piesa de 
teatru Intr-un act „Flori ce nu 
se vestejesc” de Alexandru 
Adrian. Muncitorii au aplaudat 
cu căldură jocul actorilor ama
tori, muncitori din Bocșa.

Artiștii amatori pregătesc a- 
cum o nouă piesă, „O noapte 
furtunoasă" de I. L. Caragiaie.

I

Combinatul de industrializarea lemnului Pitești, Hala de mon
taj a Fabricii de mobilă.

Foto: AGERPRES

PLASTIC

Anul acesta, cabi
netul tehnic al Uzinei 
de produse sodice 
din Ocna Mureș a în
registrat, din două în 
două zile cile o pro
punere de inovație.

După mai multe 
studii privind obține- 
nerea silicatului de 
sodiu, care are vaste 
întrebuințări în in

dustrie, un colectiv 
de specialiști format 
din inginerii Iustin 
Rogoz, Sebastian A- 
Doslolache și Mihai 
Onac. a realizat o in
stalație cu ajutorul 
căreia se poate obți
ne sili catul de sodiu 
lichid direct din dia
tomite și leșie caus
tică. Inovația va a-

duce întreprinderii, a- 
anual, economii de 
circa 4 400 000 lei.

Prin inovațiile a- 
plicate, anul acesta, 
Uzinele sodice din 
Ocna Mureș economi

sesc mai mulț. de șa
se milioane lei.

(Agerpres)

NICOLAE RAINEA — maistru 
FLORIN ȚAGA — ajustor 
ILIE SERGHEI — lăcătuș

ȘTEFAN DOCEA
strungar

odor Kalman face 
parte din colectivul 
de tineri artiști, 
mai ales graficieni, 
care, după termina
rea studiilor, s-au 
stabilit Ia Petroșeni,

participînd temeinic la avîntul 
cultural al acestui centru minier, 
în decurs de cîțiva ani, fiind în 
etrîns contact cu minerii, cunos- 
cîndu-le viața și activitatea, spi
ritul nou în care, și pe Valea 
Jiului, fie depun mărețe eforturi 
pentru sporirea producției și 
desăvîrșirea construcției socialis
mului, graficianul a izbutit să-și 
îmbogățească simțitor opera și 
lă-și adîncească orientarea. Gra
vurile și deseneile lui — ca și ale 
colegilor de studii, de asemenea, 
mulți localizați în Petroșeni — 
prezentate la diferite expoziții 
din regiunea Hunedoara și în 
Capitală, albumele de gravuri cu 
tematică din lupta clasei munci
toare în trecut și în prezent, par
ticiparea la diferitele expoziții 
de «tat au atrafl atenția asupra 
vrednicei și valoroasei activi
tăți, asupra rodnicei experiențe 
și formării în contact direct cu 
oamenii muncii.

în expoziția, deschisă în sala 
de pe Calea Victoriei 132, grafi
cianul Fodor Kalman expune, de 
data aceasta, lucrări în acuarelă 
și tuș, facîndn-ne surpriza 
a-I vedea, pe lîngă un bun < 
nator, și un colorist foarte 
bil. înseși liniile și modul de a 
construi — mai înainte nu 
te, uneori, de rigiditate — sînt 
acum mult mai mlădioase și mai

de 
dese- 
sensi-

lipsi-

în aceste zile —
• Colectiviștii din comuna 

Jucu, regiunea Cluj, folosesc 
din plin timpul prielnic pen
tru grăbirea însămînțărilor de 
toamnă. Pină acum ei au în- 
sămînțat cu grîu din cele mai 
productive soiuri, suprafața de 
peste 350 hectare.

• Ferma de taurine a aces
tei gospodării se dezvoltă con
tinuă. Ea cuprinde acum 127 
vaci cu lapte, 61 juninci și 225 
viței. Pentru a asigura acestora 
condiții bune de adăpost pe 
pe timpul iernii, colectiviștii, 
tineri și vîrstnici, au procurat 
în vara aceasta peste 1 000 m c 
de piatră din care au con
struit un nou grajd cu o capa
citate de 100 capete.

la G. A. C Jucu
• In vederea desfășurării în 

bune condițiuni a invățămîn- 
tului agrozootehnic de masă, 
care se va deschide peste pu
țină vreme, conducerea gos
podăriei agricole colective a 
luat o serie de măsuri: au fost 
amenajate sălile de cursuri și a 
fost procurat materialul didac
tic necesar. Înscrierile cursan- 
ților s-au terminat. In cele trei 
cercuri de învățământ anul I 
au fost înscriși 120 de cursanți, 
iar la cele trei cercuri anul II 
90 de cursanți.

VASILE PETEAN
acar

Imagine obișnuita la Școala me die nr. 2 din Arad. înaintea fiecărei ore elevii 
rale își verifică reciproc trăini cia cunoștințelor însușite.

ma sesiunilor se produce o aglomerație 
ce nu poate ți explicată doar prin inten
sificarea normală a pregătirilor; e vorba 
mai mult de consecința unui studiu ,,în 
asalt". Printre cititorii noștri studenți 
sînt și unii care se rezumă la consulta
rea notițelor sau cursurilor sau doar a 
lucrărilor prevăzute pentru seminar.

Am propune, de asemenea, ca Ministe
rul învățămintului să studieze posibili
tatea introducerii la toate facultățile, în 
anul I, a 3—4 lecții introductive despre 
studiul individual, despre modul de con
sultare a unei biblioteci, despre modul 
de întreținere a fișelor și conspectelor.

Biblioteca poate fi socotită, dintr-un 
anumit punct de vedere, un centru aii 
muncii universitare, ea fiind cea mai 
bună prietenă a studenților în anii de fa-, 
cultate. Ea este locul în care tînărul își 
asigură, prin lectură, o parte din cunoș
tințele științifice necesare însușirii te
meinice a unei specialități, ia contact cu 
marile oomori ale înțelepciunii omenirii, 
marile comori de frumusețe dăltuite de-a 
lungul veacurilor în paginile cărților.

Biblioteca universitară, biblioteoile de 
specialitate ale facultăților sau altor in
stituții culturale trebuie să devină cele 
mai îndrăgite dintre lăcașurile muncii 
studențești, locurile în care pot fi satisfă
cute setea de cultură, de frumos. Profeso
rii institutelor din Iași, personalul biblio
tecii noastre doresc să vadă zi de zi tot 
mai mulți dintre studenții noștri petre- 
cîndu-și orele de studiu și cîteva dintre

orele libere în mijlocul rafturilor noastre 
cu cărți.

Asistent 
PAUL RAILEANU, 

responsabilul comisiei 
profesionale a Consiliu
lui U.A.S. al centrului 

universitar Iași:

Asociațiile stu
denților din 
centrul nostru 
universitar a- 
cordă o atenție 
deosebită sti
mulării studiu
lui individual.

In întreaga noastră muncă ne că
lăuzim de indicația Rezoluției Confe
rinței a IV-a a U.A.S.R. : „Drumul cel 
mai sigur spre realizarea unei temeinice 
pregătiri de specialitate îl constituie 
munca personală, studiul individual care 
trebuie să devină factorul hotărîtor în 
procesul pregătirii profesionale a fiecărui
student”.

Deși am putea cita unele acțiuni des
fășurate de asociațiile noastre pînă acum 
credem mai util să înfățișăm modul în 
care în noul an universitar ne propunem 
să le generalizăm astfel îneît ele să nu 
mai aiba un caracter sporadic și să cu
prindă întreaga masă de studenți.

In adunările pe ani, organizate de de
canate, în iconsfătuirile profesionale și 
discuțiile individuale explicăm studenți
lor importanța studiului individual. In 
acest an ne-am propus să punem un ac
cent deosebit pe îndrumarea studenților
spre citirea unei bibliografii cît mai largi. 
In acest scop, pentru studenții anului I 
vom organiza în colaborare cu Bibliote

ca centrală universitară șl catedrele, vi
zite ale grupelor de studenți în cadrul 
„zilelor deschise ale bibliotecii", astfel 
îneît încă din primele zile de studiu ei 
să cunoască modul în care pot folosi te
zaurul de material bibliografic al biblio
tecilor. Vom solicita de asemenea cate
drelor să organizeze în primele luni se- 
minarii sau discuții speciale cu privire 
la metodele de studiu individual. Asocia
țiile vor iniția, de asemenea, întîlniri în
tre studenții primilor ani cu studenți 
fruntași din ani mai mari, expoziții ale 
caietelor de notițe și de conspecte etc.

Pentru toți studenții, cu sprijinul bi
bliotecii și al librăriilor, dorim să orga
nizăm în cursul anului universitar pre
zentarea unor recenzii ale celor mai noi 
lucrări editate, în cadrul unor scurte 
simpozioane pe terna „Ce e nou în li
brării".

Vom studia, de asemenea, posibilitatea 
de a organiza și în alte forme populari
zarea în rîndul studenților a necesității 
de a citi o bibliografie cît mai largă : 
formarea unor colective de „prieteni ai 
bibliotecii", inițierea unor întîlniri cu ab
solvenți sau specialiști, organizarea unui 
ciclu de conferințe despre istoria cărții, 
vizitarea depozitului de cărți al bibliote
cii și altele.

VALERIAN 
CIOBOT LRU, 

student în anul IV — 
Filologie, secția limba 
și literatura romînă

• Cu prilejul ani
versării a 45 de ani 
de la crearea Uniu
nii Tineretului Co
munist Leninist, Co
mitetul Central al 
Uniunii Tineretului 
Muncitor, printr-o 
telegramă, a trans
mis calde felicitări 
și un salut frățesc 
C.C. al U.T.C.L., în
tregului tineret so
vietic. In telegrama 
C.C. al U.T.M. se 
spune: „Noi vă do
rim, dragi tovarăși, 
ca împreună cu în
tregul popor sovie
tic, sub conducerea 
Partidului Comunist 
al Uniunii Sovieti
ce, să obțineți noi și 
importante victorii 
în lupta nobilă pen
tru construirea co
munismului, pentru 
pace în lumea în
treagă”.

• Ambasadorul U- 
niunii Sovietice la 
București, I. K. Je- 
galin, a oferit luni un 
dejun în cinstea de
legației Asociației ro- 
mîne pentru legătu
rile de prietenie cu 
U.R.S.S. — ARLUS, 
care va pleca Ia Mos
cova pentru a parti
cipa la sărbătorirea 
zilei de 7 Noiembrie.

Au luaț parte mem
brii delegației, în

frunte cu Constantin 
Prisnea, vicepreședin
te al Comitetului de 
radiodifuziune și te
leviziune, membru al 
Biroului Consiliului 
General ARLUS.

Au participat Cons
tantin Lazarescu șef 
adjunct de secție la
C. C. al P.M.R., Gh.
Pede, adjunct al mi
nistrului afacerilor 
externe, acad. P. 
Constantinescu-Iași, și 
M. Florea loiieacu, 
vicepreședinți ai
Consiliului General 
ARLUS, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., func
ționari superiori din 
M.A.E.

• Ministrul Aface- 
cerilor Externe al R.
D. Germane, dr. Lot
har Bolz, a trimis o 
telegramă de mulțu
mire pentru felicită
rile transmise de mi
nistrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, cu 
prilejul celei de-a 
XlV-a aniversari a 
întemeierii R.D. Ger
mane.

• Lund seara a 
părăsit Capitala de
legația scriitorilor 
iugoslavi alcătuită 
diin Mihailo Lalic și 
Joza Horvat, care 
în cadrul programu

lui pentru aplicarea 
acordului de colabo
rare culturală între 
R.P. Romînă și 
R.S.F. Iugoslavia pe 
anii 1963 și 1964, au 
făcut o vizită în 
țara noastră.

• în cadrul con
venției de colabora
re culturală între 
R.P. Romînă și R.P. 
Polonă, a plecat 
spre Varșovia o de
legație a Uniunii 
scriitorilor din R.P. 
Romînă, condusă de 
Demostene Botez, 
vicepreședinte al U- 
niunii. Din delega
ție mai fac parte 
scriitorii Letay La- 
jos și Alexandru 
Oprea,

• în sala mică a 
Palatului R. P. Ro
mîne a avut loc, du
minică seara, deschi
derea ciclului „Muzi
ca de-a lungul veacu
rilor", organizat de 
Filarmonica de Stat 
„George Enescu” pen
tru studenții Institu
tului politehnic din 
București.

După o conferință 
despre viața și opera 
lui Beethoven, au fost 
interpretate lucrări 
aparținând marelui 
compozitor.

(Agerpres)

Două expoziții
vii și am cercetat cu satisfacție 
estetică variatele sale imagini 
colorate, grupate în mai multe 
cicluri : Peisaje din Valea Jiului, 
Peisaje de iarnă, Peisaje din Hu
nedoara, Primăvară la Merișor, 
Vara la Apold și Flori.

Varietatea priveliștilor, prielni
cele unghiuri de vedere din care 
redă fie a&pecte industriale, fie 
aspecte urbanistice, fie colțuri 
din natură în diferite anotimpuri 
și la diferite ore ale zilei, ne a- 
rată cu prisosință că tînărul ar
tist cunoaște bine regiunea, a 
trăit intens viața și rostul locu
rilor evocate prin forme și cu
lori,^pătrunse de răsunet afectiv. 
Ca să sugerăm cîtă varietate cu
prind lucrările sale, menționăm 
că alături de mărețe peisaje in
dustriale ■— Combinatul de la 
Hunedoara, Șturțul de la Hune
doara, Interiorul blumingului, 
Construcții pe Valea Jiului apar 
imagini cu ogoarele Gospodăriei 
agricole colective de la Apold, 
iar alături de noile cartiere ale 
localităților de pe Valea Jiului, 
vedem cartiere vechi și pline de 
pitoresc 
fragment 
lectură a 
doara.

Este foarte fericită ideea de a 
evoca și face cunoscută viața u- 
nei întregi regiuni, cu varietatea 
ei de aspecte noi, contemporane, 
ca și cu frumusețile naturii, cu 
specificul atmosferei locale, cu 
moștenirea artistică a trecutului. 
Expoziția Iui Fodor Kalman 
reușește sa ne facă dragi locurile 
descrise cu măreția și poezia lor, 
să ne intereseze prin noul vieții, 
să ne farmece prin modul în 
care îmbină construcțiile cu vi
brațiile luminii și schimbările a- 
notimpurilor. Sensibil și înțele
gător față de spiritul constructiv 
al prezentului, artistul este sen» 
gibil și față de poezia naturii, de

din Petrila, ba și uu 
din impunătoarea arhi- 
Castelului de la Hune-

metamorfozele ei de-a lungul a-< 
nului.

Printre cele mai izbutite acua
rele cu tuș, bine construite și 
poetic colorate, considerăm Inte
riorul blumingului de la Hune
doara și Peisajul de iarna, cu 
seria de acoperișuri sub zăpadă. 
Soliditatea construcției, forța 
constructivă a liniei, care accen
tuează ceea ce este necesar, fără 
detalii inutile, și vibrația lirică a 
culorii dau multor imagini un 
plăcut și atrăgător aspect.

Ceea ce surprinde negativ în 
expoziție este lipsa oamenilor în 
o bună parte din aceste priveliști 
și din interioarele fabricilor. Este 
adevărat că simți în mai toate 
imaginile graficianului prezența 
omului, rodul muncii lui, gpiritul 
nou 
dar 
fost 
tive 
dus 
locurilor evocate. Experiența ea 
anterioară de autor al unor sce
ne de muncă și portrete de oa
meni noi nu a fost folosită în 
actualele acuarele decît îu mică 
măsură, E de așteptat ca la vi
itoarea expoziție, artistul să îm
bine cîștigurile sa.le ca gravor cu 
acelea de acuarealist, dîndu-ne 
imagini și mai relevante.

Din rîndurile arhitecților a- 
par adesea și artiști plas
tici, pricepuți în a se ex

prima prin mijloacele specifice 
picturii, sculpturii și graficei. Ex
pozițiile de la sediul Uniunii Ar
hitecților nu odată au interesat 
un public mai larg, Acolo este 
deschisă acum expoziția unui ta
lentat și autentic artist, arhitec
tul Ion Vlahu. Prezintă lucrări 
de pictură și sculptură, acuarele 
și o serie de studii pentru con
struirea unui teatru pe litoralul 
Mării Negre. Tînărul arhitect se 
exprimă variat și autentic, folo
sind cu pricepere modalitățile

cu care se construiește astăzi, 
multe dintre imagini ar fi 
și mai vii, și mai aemnifica- 
dacă Fodor Kalman ar fi a- 
și pe eroii construcțiilor și

diferitelor arte și vazînd cu ochi 
noi, proaspeți, realitatea.

Dintre lucrările în ulei, ne-a a* 
tras atenția mai cu seamă un 
peisaj cu o Cherhana din Deltă, 
iar dintre acuarele un aspect al 
Portului Galați. Artistul știe să 
folosească expresiv îmbinarea 
construcțiilor umane cu elemen
tele naturii. Peisajul din deltă, 
sub un cer nespus de dramatic, 
are un aer de basm, plin de poe
zie și măreție. Portretul de mun* 
citor (cioplit în lemn) și Portre
tul arhitectului Simotta (în ulei) 
dovedesc o remarcabilă pătrun
dere psihologică, relevată de o 
construcție simplă și totuși pu
ternica. Ingenios conceputa este 
compoziția sculpturală în lemn și 
metal, 1907, alcătuită din trei 
placi de lemn, 
dul de metal, 
sînt gravate anul 
doi rasculați.

Ne-au interesat 
arhitectului Ion 
construirea unui teatru pe lito
ral. Folosind o formă caracteris
tică locului, sugerată de scoicile 
și algele mării, construcția, me
nită a fi construită din beton și 
acoperită cu aluminiu, cuprinde 
800 de locuri și are posibilitatea 
unei aranjări diferite a scenei și 
locurilor pentru spectatori. Ori
ginal și cu adevărat adaptat 
atmosferei locale, deci legat de 
specificul locului, proiectul a- 
cestui teatru este văzut nu numai 
cu ochi de arhitect, ci și cu ochi 
de sculptor, avînd o splendidă 
configurație brîncușiană.

Cele două expoziții atesta stă
ruința unor artiști tineri de a 
găsi modalități cît mai expresive 
și mai autentice pentru a oglindi 
spiritul contemporaneității socia
liste și însușirile specifice po
porului nostru.

orînduite pe fon- 
Pe aceste plăci 

și chipurile a

și proiectele 
Vlahu pentru

PETRU COMARNESCU

CINEMATOGRAFE
Electra : Patria (bd. — Ma- 

gheru 12—14) Capitol (bd. 6 
Martie 16), Grivița (Calea Gri- 
viței — lîngă Podul Basarab), 
Melodia (șos. Ștefan cel Mare 
— colț cu str. Lizeanu) ; La 
vîrsta dragostei : 
(bd. Magheru 2), București 
(bd. 6 Martie 6) ; ‘
Carpați (bd. Magheru 29), Ex
celsior (bd. 1 Mai 322), Fla
mura (șos “Giurgiului 155) ; 
Dinastia neagră : Victoria (bd. 
6 Martie 7), Feroviar (cal. Gri- 
viței 80) ; Valsul nemuritor : 
Tineretului (cal. Victoriei 48), 
Flacăra (calea Dudești 22), 
Volga (șos. I. Pintilie 61) ; Cu
cerirea Everestului : Lumina 
(bd. 6 Martie 12), Dacia (cal. 
Griyiței 137) ; Taxiul morții: 
Central (bd. 6 Martie 2) Giu- 
lești (șos, Giulești 56), Miorița 
(cal. Moșilor 127); Povestea 
pantofiorului de aur: Tim-

puri noi (bd. 6 Martie 18), 
Vitan (calea Dudești Nr. 97); 
Turneul veseliei: Union (str. 
— 13 Decembrie 5—7) 
gram special pentru
dimineața la cinematograful 
Doina (str. Doamnei 9); Fru
moasa Lurette — după-amiază

Pro- 
copii

Republica

Ancheta :

cinematograful Doina (str.la
Doamnei 9) ; La răspîntîe : în
frățirea între popoare (bd. 
Bucureștii noi), Libertății (str. 
11 iunie 75); Festival: (bd. 6 
Martie 14); Tăunul: Cultural 
(Piața Ilie Pintilie 2); Cel mai 
mare spectacol: Buzești (str.

Buzești 9—11) Strict secret — 
cinemascop: Crîngași (șos. 
Crîngași 42), Drumul serii (str. 
Drumul serii 30) Imperiul Soa
relui — cinemascop : Bucegl 
(bd. 1 Mai 57), Ipocrizii; Uni
rea (bd. 1 Mai 143) Lira (cai. 
13 Septembrie 196) ; '’Yei plus 
două — cinemascop : ~
(calea Văcărești 21), 
(bd. Dimitrov 118), Modern 
(Piața G. Coșbuc 1); Elena din 
Troia — cinemascop : Progre
sul (șos. Giurgiului 3); Vară șl 
fum — cinemascop: Arta (ca
lea Călărași 153) ; Floreasca 
(str. I. S. Bach 2); Misterele 
Parisului — cinemascop : Cos
mos (bd. 30 Decembrie 89) ; 
Codin: Viitorul (str. M. Emi- 
nescu 127). Ferentari (cal. Fe
rentari 86); Cain al XVIII, 
lea: Colentina (șos, Colentina 
84).

Tomis 
Aurora

In formarea de
prinderii noas
tre de a cerce
ta un cît mai 
bogat material 
bibliografic au 
un rol deosebit 

ce în anul I 
referatele asu- 

cu discu-

seminariile. în timp 
se folosesc 
pria diferitelor probleme 
țiile libere pe baza studiului biblio
grafic — în anii mai mari se folosește 
de regulă sistemul referatelor. Este de
sigur firesc ca studentul care-și alcătu
iește referatul să fie determinat să adîn
cească problema prin cercetarea unor iz
voare variate ; aceasta reprezintă de alt
fel unul din foloasele cele mai mari ale 
acestei forme de activitate care ne în

alternativ

vață cum să căutăm, să citim și să pre
lucrăm bibliografia. Dar nici ceilalți stu
denți nu pot și nu trebuie să rămînă 
străini de bibliografia ce stă la baza re
feratului ; altminteri discuția este moar
tă, nu pot fi apreciate în cunoștință de 
cauză justețea punctului de vedere și a 
analizei referentului, nu se pot aduce 
completări, precizări sau corectări.

In ceea ce mă privește, încă din anul I 
m-am învățat — ca și mulți alți colegi 
de-ai mei, — să conspectez și să fișez ma
terialul bibliografic. îmi amintesc cît de 
mult ,mi-au folosit îndrumarea cadrelor 
didactice și experiența colegilor din anii
mai mari spre a învinge greutățile ce
le-am întîmpinat în primul an. Primul 
referat pe care l-am alcătuit a avut ca

temă textele rotacizante și parcă și azi 
îmi amintesc măsura mare în care tema 
mi-,a orientat munca de cercetare spre 
lucrările bibliografice, spre textele origi
nale și materialul critic și de referință.

O mare importanță în dezvoltarea pre
ocupărilor mele pentru studiul nu numai 
al bibliografiei indicate la curs dar și al 
unor mereu mai numeroase opere ce de
pășesc limitele „obligatoriului" (de fapt 
însăși această depășire este obligatorie I) 
a avut-o și pentru mine activitatea în 
cadrul cercurilor științifice. Pot cita în 
acest sens lucrarea despre poezia lui Ia- 
nis Ritsos care m-a călăuzit spre cerce
tarea nu numai a operei poetului dar și 
spre numeroase reviste în limba romînă 
și în limbi străine pentru a găsi unele 
date și aprecieri. Intenționez ca o altă 
lucrare de cerc științific „Izvoarele 
folclorice ale poeziei lui Eminescu" — să 
o transform, prin adîncirea studierii >pro- 
blemelor, în lucrare de diplomă ; în ve
derea aprpfundării acestei probleme am 
cercetat numeroase lucrări de istorie și 
critică literară, între care volumul VI al 
Operelor, îngrijit de Perpessicius.

Foarte utile pentru citirea bibliografiei 
ne sînt indicațiile ce ni se dau încă de 
la începutul semestrului.

Dar cu toate condițiile bune de care 
dispunem, îndrumarea pe care o primim 
și formele de stimulare existente — tre
buie să recunoaștem că mai sînt printre 
noi studenți care se mărginesc la stu
dierea notițelor. Nici nu mai este nevoie 
să spun că dintre aceștia se recrutează

marea masă a mediocrilor. Sînt însă 
printre noi și numeroase exemple bune 
de urmat: Luca Arbore, Popescu Ga
briel și alți colegi de-ai mei cu medii 
peste 9, sînt asemenea pasionați cititori, 
studenți care manifestă un interes me
reu viu pentru lectură, pentru adîncirea 
cunoștințelor de specialitate și dobîndi- 
rea^ unui larg orizont de cultură gene
rală. Noi trebuie să contribuim mai ac
tiv la crearea unei opinii colective care 
să determine pe toți studenții să respec
te cerința unui studiu cu adevărat con
știincios : citirea bibliografiei.

In acest scop aș propune să se orga
nizeze mai multe acțiuni de popularizare 
a cărții în facultate, la cămine și casa 
de cultură, să se organizeze o agitație vi
zuală mai vie pentru popularizarea celor 
mai noi lucrări, să se elaboreze de către 
cercurile științifice recenzii, informări 
despre cărți, bibliografii pe teme care să 
fie prezentate în fața studenților. Mi se 
pare de asemenea — ca unul care am 
reușit să-mi alcătuiesc o bibliotecă per
sonală de circa 600 volume — că trebuie 
să stimulăm în mai mare măsură stu
denții să-și alcătuiască asemenea colecții 
personale, cuprinzind tratatele de bază 
ale specialității, un număr de lucrări li
terare esențiale, dicționare, enciclopedii 
și alte materiale ce le vor fi necesare și 
în activitatea de după absolvire. Aceste 
biblioteci personale îi vor ajuta să do- 
bîndească însă ceea ce este cel mai im
portant : dragostea pentru carte și pri
ceperea de a-i pătrunde și valorifica te
zaurul de adevăr și cunoștințe.



„Zilele filmului romînesc
din Italia s-au bucurat

de mare succes
Delegația de ci

neaști romîni care în
tre 19 și 23 octom
brie a participat la 
Zilele filmului roniî- 
nesc, organizate la 
Milano și Roma, îu 
cadrul programului 
de schimburi cultu- 
ral-științifice și teh
nice între R. P. Ro- 
mînă și Italia, s-a 
înapoiat în Capitala. 
Din delegație au fă
cut parte Mihnca 
Gheorghiu, președin
tele Consiliului Cine
matografiei 
mitetul de 
tru Cultură 
scenaristul 
Munteanu, 
Lucian Bratu și acto
rii Irina Petrescu și 
EmanoiI Petruț.

La sosire pe aero
portul Băneasa, con
ducătorul delegației, 
Mihnea Ghe.orghiu, a

din Co- 
Stat pen- 

și Artă, 
Francisc 

regizorul

declarat redactorului 
Agenției Romîne de 
presă „Agerpres” 
Gbeorgbe Preda : 
„Cele patru filme 
romînești prezentate 
în cadrul Zilelor fil
mului roniine.se din 
Italia s-au bucurat de 
un mare succes în 
fața publicului și a 
criticii de specialita
te. La Milano au fost 
prezentate 
„Codin’’,

filmele 
„Tudor”, 

>S-a furat o bombă” 
și „Valurile Dunării”, 
iar la Roma a avut 
loc o premieră de 
gală cu filmul „Co- 
din”.

Atît presa italiană 
cît și oamenii de cul
tură au apreciat a- 
ceste realizări ale ci
nematografiei româ
nești. Toate filmele 
romînești prezentate 
acum au fost achizi-

ționate de firme ita
liene și din alte țări.

Cineaștii romîni au 
fast primiți cu multă 
cordialitate de către 
colegii noștri din Ita
lia. Delegația a avut 
întrevederi cu perso
nalități din conduce
rea vieții
și culturale italiene, 
printre care și cu mi
nistrul turismului și 
spectacolelor, cu pre
ședintele Asociației 
naționale a producă
torilor de filme, s-a 
întîlnit cu regizori, 
artiști, scenariști și 
cronicari cinemato
grafici.

La dezvoltarea re
lațiilor 
stabilite cu cineaștii 
italieni va contribui 
și vizita unei delega
ții în țara noastră cu 
prilejul Zilelor filmu
lui italian în Romî- 
nia.

artistice

prietenești

Declarațiile unor personalități

politice finlandeze
HELSINKI. — Postul de te

leviziune din Helsinki a orga
nizat o emisiune în cadrul că
reia au luat cuvîntul diferite 
personalități politice, expri- 
mîndu-și părerea în legătură 
cu apelul adresat de opinia 
publica finlandeză tuturor po
poarelor în favoarea coexisten
ței pașnice.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
cestei emisiuni, V. Merikoski 
ministrul afacerilor externe al 
Finlandei, a declarat : „Neu
tralitatea constituie piatra un
ghiulară a politicii Finlandei, 
iar coexistența pașnică — e- 
sența neutralității. Vreau 
să-mi exprim convingerea fer
mă că coexistența pașnică con-

stituie unicul mijloc rațional în 
relațiile internaționale".

P. Aitio, vicepreședinte al 
Parlamentului, deputat din 
partea U.D.P.F., a subliniat că 
orientarea politică pe care o 
reprezintă a sprijinit întotdea
una necesitatea coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite.

La rîndul său, d-na K. Poh- 
jala, ministru pentru probleme 
sociale, a declarat: „Necesita
tea coexistenței pașnice a de
venit pentru mine o certitu
dine încă în anii războiului. 
Cauza păcii este o cauză mă
reață și trebuie să obțină vic
toria".

DIN PAGINA I Situația din
Echipament electric 

cu caracteristici 
superioare

44 la sută, față de realizările 
din acest an.

Măsurile pe care noi le-am 
stabilit deja cu ocazia dezbate
rii cifrelor de plan vin de fapt 
în întîmpinarea acestor cerințe. 
Ele se referă atît la reproiecta- 
rea unor produse cît și la per
fecționarea procedeelor tehnice 
de execuție.

Una din aceste măsuri și în 
realizarea căreia organizația 
U.T.M, poate ’să ne sprijine mai 
substanțial se referă la perfec
ționarea cunoștințelor profe
sionale a cadrelor de muncitori 
și tehnicieni din uzină. Nevo
ile producției din 1964, sarcinile 
sporite în privința creșterii in
dicilor funcționali la motoarele 
și echipamentul electric cer 
muncitori cu o temeinică pregă
tire profesională, cu o bogată 
cultură tehnică de specialitate 
Pe baza unei consultări largi a 
cadrelor tehnice din uzină, a 
confruntării experienței eviden- 
țiaților în întrecerea socialistă, 
am trecut la reorganizarea for
melor de ridicare a calificării. 
Avem în vedere deschiderea de 
cursuri pentru toate meseriile 
de bază din uzină, strungari, 
bobinatori, lăcătuși, montori. 
Ceea ce va fi caracteristic a- 
cestor cursuri este că ele vor 
fi organizate nu numai pe1 spe
cific de meserii ci și pe grade 
de pregătire a muncitorilor. Ne 
vom ocupa și de ridicarea cu
noștințelor profesionale a con
trolorilor tehnici de calitate, în- 
trucît, cu ocazia unei verificări 
a cunoștințelor acestora, s-a 
constatat că și ei au nevoie de 
noi cunoștințe.

In mod deosebit, în momen
tul de față ne preocupă îmbună
tățirea conținutului tematic al 
lecțiilor care vor fi predate. 
Ele vor fi axate în special pe 
transmiterea cunoștințelor

gate de asimilarea noilor pro
duse cu caracteristice tehnice 
și funcționale la nivelul celor 
similare realizate pe piața 
mondială.

Realizarea de motoare și apa- 
rataj electric pentru tractoare 
și autocamioane cu parametri 
funcționali cît mai superiori 
incumbă în continuare eforturi 
deosebite. Folosind din plin ex
periența dobîndită pînă acum, 
sîntem convinși că anul acesta 
îl vom încheia cu succese de 
seamă în producție, pregătind 
astfel premiza unei bune desfă
șurări a planului anului viitor. 
Rezolvarea măsurilor stabilite 
ne va ajuta să ne îndeplinim 
cum trebuie sarcinile ce ne 
revin.

COTONOU 28 (Agerpres).— 
La 28 octombrie armata a pre
luat puterea în Dahomey. Gu
vernul provizoriu condus de 
președintele republicii, Hubert 
Maga, a fost demis, Adunarea 
Națională dizolvată, iar consti
tuția suspendată.

Acțiunea armatei constituie 
punctul culminant al eveni
mentelor care s-au petrecut în 
ultimele patru zile în Daho
mey. Aceste evenimente au 
fost declanșate de nemulțumi
rea manifestată de masele 
largi populare față de politica

Pe dealul 
merilor

piniera gospodăriei de 
Huși, să-i încarce în mașini și 
remorci, să-i transporte la lo
cul plantatului. Cum s-ar spu
ne, s-a pregătit totul, așa fel 
ca plantatul propriu-zis să se 
termine in cit mai puține zile 
de la începere. Și așa, livada 
gospodăriei colective va ajun
ge acum la 153 de hectare, la 
anul la 200 iar în 1965 la 300.

Se vor împlini cuvintele pe 
care Țabără le spunea, vorbind 
despre munca tinerilor : „Pîr- 
loagele se retrag ca întunericul 
la ivirea zorilor. Peste cîțiva 
ani, cînd întreaga livadă va 
intra în rod, soarele va întîr- 
zia și el, desigur, împrumutîn- 
du-și culoarea, în asfințit, de 
la ionatanii de pe dealul me
rilor". Și toate astea vor fi și 
rodul participării tineretului la 
schimbarea înfățișării împre
jurimilor satului, la îmbogăți
rea lui.

Vizita delegației 

parlamentare 

romîne in Belgia
BRUXELLES 28 Trimisul spe

cial Agerpres M. Ionescu trans
mite : Continuînd vizitele în 
Belgia, parlamentarii romîni au 
sosit luni la Liege, important 
centru al industriei grele din 
Belgia.

In cursul dimineții oaspeții 
au vizitat sectoarele de oțelă- 
rie, laminoare, furnale, motoa
re și grupul social al uzinelor 
siderurgice și metalurgice Coc- 
kerill-Ongree.

La amiază inginerul șef al a- 
cestor uzine a oferit în numele 
societății Cockerill-Ongree o 
masă în cinstea delegației ro
mîne.

Parlamentarii romîni au făcut 
apoi o vizită la primăria orașu
lui Liege. M. Destenay — pri
marul orașului — a oferit un 
dineu în cinstea delegației 
grupului parlamentar romîn.

Externe al R. P.
PARIS 28 (Agerpres). — Luni 

a sosit în Franța, venind de In 
New York, unde a condus de
legația R. P. Romîne la cea de-a 
18-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., tovarășul Corne- 
liu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe al

La sosire în 
bourg, el a fost 
mele guvernului
cques Lemiere și de Ryst, pri
marul orașului. A fost de față 
ministrul R. P. 
ris, dr. Victor

La sosirea la 
neliu Mănescu
de Emmanuel de Casteja, 
rector adjunct al protocolului 
și de Emmanuel de Margerie, 
director adjunct al Direcției 
politice pentru Europa, din Mi-

R. P. Romîne. 
portul Cher- 
salutat 
francez

în nu
de Ja-

Romîne la Pa- 
Dimitriu.
Paris, tov. Cor- 

a fost salutat 
di-

Interesantele rezultate ale 
unei expediții științifice

Microbiologii sovietici care 
s-au întors dintr-o expedi
ție în Insulele Curile au 

stabilit că zăcămintele de sulf se 
descompun din cauza unor bacte- 
jii care-și dezvoltă activitatea 
maximă la temperatura de 30 de 
grade. într-un timp scurt, micro
organismele transformă sulful în 
acid sulfuric. Pînă în prezent 
majoritatea specialiștilor credeau 
că acest proces se datorește reac
ției chimice provocate de activi
tatea vulcanică.

Se presupune că bacteriile joa
că un rol important și în for
marea zăcămintelor de minereuri 
metalifere. După părerea parti-

cipanților la expediție, inexiaten- 
ța vieții în două lacuri din insula 
Kunașir poate fi explicată toc
mai prin prezența acidului sul
furic adus de apa.

Televiziunea la... Luvru

Romine la Paris
nisterul Afacerilor Externe ’ al 
Franței.

In timpul șederii sale la Pa
ris, ministrul afacerilor exter* 
ne al R.P.R. va avea o întîlni- 
re cu ministrul de externe fran
cez, Couve de Murville.

Interviul acordat

de președintele

Argentinei
BUENOS AIRES. — Președintele 

Argentinei, Arturo lltia. a acordat 
un interviu unui corespondent ol 
agenției Associated Press în ca
drul căruia s-a referit — Intre al
tele — la probleme ale economiei 
țării, Răspunzînd Ia o întrebare în 
legătură cu perspectivele lărgirii 
relațiilor comerciale cu țările socia
liste, lllia a declarat că „Argentina 
dorește să facă comerț cu toate 
țările lumii, cu care consideră că 
este necesar să întrețină relații co
merciale". Reierindu-se la planul 
american cunoscut sub denumirea 
de „Alianța pentru progres", preșe
dintele Argentinei s-a pronunțat 
pentru „latinizarea" acestui olan, 
ceea ce, după cum a arătat el, 
„Înseamnă că trebuie ținut seama 
de părerea fiecărei țări cu privire 
la propriile ei necesități". In legă
tură cu aceasta, el a declarat că 
„dominația S.U.A. trebuie să ia 
sfîrșit".

Val de demonstrații in

Republica Dominicană

Pregătiri pentru soluționarea
conflictului algero-marocan

MARȚI 29 OCTOMBRIE

TELEVIZIUNE

Muzeul Luvru, considerat 
un mare monument ar
tistic al lumii, este în 

momentul de față și cel mai 
mare studio de televiziune din 
lume.

Societatea de radioteleviziu- 
ne americană N.B.C. a primit 
autorizația de a produce un 
film în culori care să prezinte 
telespectatorilor din Statele 
Unite comorile artistice ale 
Luvrului.

Societatea de radioteleviziu
ne menționată urmărește să 
reediteze marele succes pe 
care l-a înregistrat în lunile 
mai și iunie datorită emisiunii 
de prezentare a Kremlinului.

„Avem intenția să prezen
tăm în linii mari istoria pala
tului, oamenii care au locuit în 
el și pe acei care au contribuit 
la întocmirea colecțiilor artis
tice", a declarat un purtător de 
cuvînt al emisiunii.

rației, care a avut loc la 19 iu
lie, viața bolnavului a putut fi 
prelungită cu încă patru zile.

Medicul american a indicat tot- 
odată că această inimă artificială 
din material plastic, care a fost 
încercată mai întîi pe cîini, a su
ferit multe îmbunătățiri în ulti
mul timp și se intenționează ex
perimentarea sa în continuare pe 
oameni.

„Rachetă poștală"

Zilele acestea a avut loc la 
Roma experimentarea 
unei așa-numile „rachete 

poștale”. O asemenea rachetă, 
care după datele relatate de a- 
gențiile de presă are o lungime 
de aproximativ 2 metri și este 
acționată prinți-un procedeu 
special de încălzire a apei la 
temperatură foarte ridicată, ar 
putea transporta cîteva kg de 
corespondență și ar putea par
curge distanțele între diferite 
orașe mult mai rapid decît cu 
actualul transport aerian.

BAMAKO. — în capitala Re
publicii Mali, Bamako, se fac 
ultimele pregătiri în vederea 
deschiderii conferinței la cel 
mai înalt nivel pentru soluționa
rea pașnică a conflictului algero- 
marocan. Lucrările conferinței 
urmează să înceapă marți după- 
amiază. Cu acest prilej 
mako au sosit numeroși 
străini.

Președintele Republicii 
Modibo Keita, a elaborat un plan 
de lucru pentru conferință. El a 
fost asistat de ambasadorii la 
Paris ai Algeriei și Marocului.

După cum se știe, la conferință 
urmează să ia parte șefii de state 
ai Algeriei, Marocului, Etiopiei 
și Republicii Mali.

Deși luptele nu au încetat la 
granița algero-marocană, obscr-

la Ba- 
ziariști

Mali,

poliție și demonstranți

vatorii considera că conferința 
care 8e deschide marți la Ba
mako poate realiza un acord care 
să pună capăt conflictului și să 
restabilească relații normale între 
cele două țări. Ei subliniază fap
tul că ambele părți s-au pronun
țat pentru reglementarea pașnică 
a conflictului, declarîndu-se îm
potriva folosirii forței în relațiile 
dintre ele.
Intr-o declarație radiodifuzată 
luni seara, președintele Ben Bella 
a subliniat că este t,gigur că la 
conferința de la Bamako se va 
ajunge Ia restabilirea păcii". 
„Plecăm, a spus președintele, 
fiind foarte optimiști. Sperăm că 
ziua de 1 noiembrie, data aniver
sării revoluției noastre, va fi o zi 
de pace și unitate regăsită".

La rîndul său, regele Hassan al 
Marocului, a rostit și el o cuvîn- 
tare la posturile de radio maro
cane în care a declarat : „Ne ex
primăm speranța ca convorbirile 
oare încep mîine în capitala Re
publicii Mali vor avea rezultate 
pozitive**.

SANTO DOMINGO. — Valul 
de demonstrații împotriva lovitu
rii de stat militare care a răstur
nat guvernul lui Juan Bosch con
tinuă să se intensifice în Repu
blica Dominicană.

Potrivit agenției United Press 
International, la 27 octombrie, 
8 000 de persoane au participat 
la o puternică demonstrație îm
potriva actualei junte. De
monstranții au purtat pancarte cu 
inscripții împotriva abuzurilor 
polițienești ale juntei, au scan
dat lozinci împotriva regimului 
de teroare și în sprijinul luptei 
pentru libertate.

Demonstranții au organizat un 
miting, în cadrul căruia vorbito
rii au cerut ca țara să revină la 
un regim constituțional, iar Juan 
Casasnovas Garrido să fie recu
noscut ca președinte ad-inlerim 
al Republicii Dominicane. (După 
cum se 
ședințe 
clamat: 
ședință
dizolvat de juntă).

Unități ale poliției au interve
nit pentru a împrăștia de
monstrația. Polițiștii au folosit 
gaze lacrimogene și, după cum 
menționează agenția United Press 
International, mai multe persoa
ne au fost rănite, iar altele au 
fost arestate.

știe, Casasnovas, fost pre
ot Senatului, a fost pro- 
președinte ni țării intr-o 
secretă a parlamentului

AI 8-lea uragan „Helena”

18,30 Universitatea tehnică 
la Televiziune: Executarea be- 
toanelor monolite. 19.00 Jurna
lul televiziunii. 19.10 Știți sa 
desenați, copii? 19.35 Emisiune 
de știință. 19.55 Drumețind 
prin București, 20.20 Teatrul, 
artă realistă (VIII) Teatrul 
spaniol: „Judecătorul de divor
țuri” de Cervantes, „Fata cu 
ulciorul” de Lope de Vega, 
„Doamna nevăzută” de Calde
ron de la Barca. In încheiere 
buletin de știri, buletin me
teorologic.

Pentru prima oară 
în practica medicală
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MOSCOVA. — La 28 octom

brie și-a începui lucrările în 
Palatul Congreselor din Crem- 
lin cel de-al Xlll-lea Congres 
al sindicatelor sovietice, la ca
re participă 6 000 
și oaspefi din 80 
lumii.

La deschiderea 
participat N. S. Hrușciov și alfi 
conducători de partid și de stat 
sovietici.

După ce Viktor Grișin, pre
ședintele C.C.S. din U.R.S.S. a 
salutat în numele delegaților ia 
congres pe oaspeții din străină
tate, Piotr Demicev, secretar al 
C.C. ai P.C.U.S., a dat citire sa
lutului adresat congresului de 
către C.C. al P.C.U.S. în care se 
arată, printre altele, că succese
le Uniunii Sovietice în dome
niile economic, cultural și obș
tesc sînt inseparabile de activi
tatea sindicatelor care „îndepli
nesc cu cinste chemarea leni
nistă — de a fi o școală a con
ducerii, o școală a gospodăririi, 
o școală a comunismului".

Viktor Grișin a prezentat a- 
poi „Raportul de activitate 
C.C.S. din U.R.S.S. și sarcinile 
sindicatelor din U.R.S.S. în pe
rioada construirii desfășurate a 
societății comuniste'’.

de delegați 
de țări ale

lucrărilor a

al
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CANADA: Printre locuitorii acvariumului 
din insula Vancawer se află și o pasăre 

se hrănește cu pește

din parcul Stanley 
exotică moțată care

Telefoto : U.P.I.

J^entru prima oară în prac- 
y tica medicală, o inimă ar

tificială din material plas
tic a înlocuit timp de patru zile 
inima unui bolnav. Acest fapt 
a fost adus la cunoștința pârtiei- 
panților la Congresul Asociației 
americane a cardiologilor, care 
își desfășoară lucrările la Los 
Angeles de dr. Michael Debakey 
din orașul Houston (Texas). 
Acesta a arătat că în urma ope-

Biroul meteorologic din San
Juan (Porto Rico) a anun
țat că cel de-al 8-lea ura

gan din actualul sezon, „Hele
na”, s-a abătut în noaptea de 26 
spre 27 octombrie asupra insulei 
Guadelupa provocînd mari dis
trugeri și pagube. Potrivit unor 
informații oficiale, în această 
insula cinci persoane au fost 
ucise, 14 rănite și pe3te 500 de 
familii au rămas fără locuință. 
Totodată, uraganul a avariat in
stalațiile portului Basse-Terre 
unde 14 șalupe au fost tîrîte în 
larg, a distrus șosele precum și 
linii telegrafice.

BEIRUT. — Agențiile de presă 
relatează că în capitala Libanului 
aii avut loc ciocniri între poliție și 
demonstranții care protestau împo
triva incidentelor care au avut loc 
la granița dintre Siria și Liban și 
în urma cărora mai mulți militari 
libanezi și-au pierdut viața. După 
cum se știe, aceste ciocniri au pro
vocat îngrijorare în rîndul opiniei 
publice libaneze. După cum s-a mai 
anunțat în legătură cu aceasta, gu
vernul Libanului a adresat o notă 
de protest guvernului sirian.

Demonstrația la care au partici
pat aproximativ 3 000 de oameni a 
condamnat regimul baasist din Si
ria. Unitățile de poliție au încercat 
să oprească înaintarea demonstran
ților ceea ce a provocat ciocnirile. 
Potrivit agenției Reuter, mai multe 
persoane au fost rănite, iar alte 30 
arestate.

însemnări
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NEW YORK. — Intr-o decla

rație referitoare la relațiile co
merciale Est-Vest, senatorul de
mocrat Humphrey s-a pronunțai 
în favoarea înlăturării restricții
lor din comerțul S.U.A. cu 
Uniunea Sovietică.

Humphrey a subliniat în mod 
deosebit că extinderea comer
țului dintre America și Uniunea 
Sovietică va duce, cu siguran
ță, la îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele

nicații din Italia au declarat la 
28 octombrie o grevă generală 
de două ore. Greviștii, sprijiniți 
de principalele uniuni sindicale 
din țară — Confederația Gene
rală a Muncii din Italia, Confe
derația italiană a sindicatelor 
oamenilor muncii și Uniunea 
italiană a muncii — luptă pen
tru îmbunătățirea situației lor 
materiale.

două țări.

OSLO. — 
Bjarne, Oen, 
jor al Norvegiei, a propus un plan 
de dezvoltare a forțelor armate 
norvegiene pe perioada 1964—1968, 
prevăzînd o creștere considerabilă 
a cheltuielilor militare, care ur
mează să ajungă la 2 miliarde co
roane pe an. Pe întreaga perioadă 
de cinci ani. planul prevede suma 
de 10 210 000 000 coroane. Ziarul 
,,MorgenbIadet“ a calculat că pen
tru a satisface cerințele N.A.T.O. 
m ce privește cheltuielile pentru 
../armare, Norvegia, va trebui 
Cheltuiască
2 500 000 000

Generalul locotenent 
șeful marelui stat ma

anual suma 
coroane.

— Un milion
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să 
de

de 
de- 
la

ROMA.
muncitori din instituțiile și 
parlamentele de stat, de 
căile ferate de stat și telecomu-

NEW YORK. — Liga Interna
țională pentru apărarea dreptu
rilor omului a adresat secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, un mesaj în care protes
tează împotriva persecutării mi
norității kurde de către guver
nul Irakului. Liga arată că gu
vernul de ia Bagdad a organizai 
„masacre în masa' împotriva 
populației kurde. In mesaj se 
spune că această situație nu a- 
fectează numai drepturile 
populației kurde, ci „constituie 
un adevărat genocid’’. Mesajul 
subliniază că guvernul irakian 
a refuzat să autorizeze Crucea 
Roșie Internațională să furnize
ze kurzilor medicamente și alt 
ajutor de primă necesitate.

ssalandului. De astă-dată, însă, nu 
au mai lost organizate festivitățile 
oficiale obișnuite, deoarece aceasta 
este și ultima aniversare a acestei 
federații colonialiste. In locul cere
moniilor pompoase ale oficialități
lor, populația africană din nume
roase regiuni a organizat ,,fune
raliile federației" ca simbol al do
rinței populației africane de a pune 
capăt dominației coloniale șl perse
cuțiilor rasiale.

Comitetele de lucru își desfășoa
ră ca asiduitate activitatea în ve
derea transferului competențelor 
organelor federale către guvernele 
celor trei teritorii.

NEW YORK — La 28 octom
brie, d-na Ngo Dinii Nhu, care 
își continuă vizita în S.U.A., a 
sosit la San Francisco. La so
sire pe aeroport, d-na Nhu a 
tost întîmpinată de un grup de 
demonstranți care au protestat 
împotriva vizitei sale în S.U.A. 
și a acțiunilor represive între
prinse de guvernul sud-vietna- 
mez împotriva forțelor patrio
tice. Manifestațiile de protest 
au continuat în fața hotelului 
,,The Sheralon-Palace", unde 
s-a instalat d-na Nhu.

SALISBURY. — La 28 octombrie 
s-au împlinit 10 ani de la consti
tuirea Federației Rhodesiei și Nya-

BRUXELLES. — Comisia Pie
ței comune a hotărît să înainte
ze Curții de Justiție diferendul
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ce-l are cu Belgia și Luxem- 
burg-ul în legătură cu taxa spe
cială introdusă de aceste țări, 
după 2 ianuarie 1958, la obține
rea de autorizații de import pen
tru anumite produse lactate ca : 
lapte praf, lapte condensat și di
ferite sorturi de brînzcturi.

Potrivit ziarului „hidustrieku- 
rier”, Comisia Pieței comune con
sideră că introducerea acestor 
taxe ar echivala cu introducerea 
unor tarife de import, ceea ce re
prezintă o încălcare a art. 12 al 
tratatului care sta la baza Pieței 
comune.

PARIS. — După cum anunță 
ziarul „Combat", la Bourges, se 
va inaugura în curînd o Casă 
a culturii.

Clădirea cuprinde o sală de 
spectacole și de concerte cu a- 
proape 1 000 de locuri și o sce
nă de 400 mp — una dintre 
cele mai mari din Franța.

Casa de Cultură din Bourges 
va li inaugurată prinlr-un con
cert al Orchestrei 
ziunii franceze și 
spectacol de teatru.

Radiodifu- 
printr-un

28 octom-MOSCOVA. — La 
brie la Kremlin a fost semnat 
un comunicat comun sovieto- 
ceylonez în urma vizitei între-
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prinse în U.R.S.S. de primul î 
ministru al Ceylonului. Comu- j 
nicatul a fost semnat de N. S. 
Hrușciov. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și 
Sirimavo Bandaranaike, pri
mul ministru ai Ceylonului.

In aceeași zi, guvernul so
vietic a oferit la Kremlin o 
recepție în cinstea primului 
ministru ai Ceylonului Sirima
vo Bandaranaike.

N. S- Hrușciov 
Bandaranaike au 
țări.

n Venezuela vor a- 
vea loc alegeri pre
zidențiale și parla
mentare. Perioada 
pregătitoare scruti
nului de la 1 de
cembrie se carac

terizează, printr-un val de mă
suri represive împotriva forțelor 
progresiste.

Astfel, la începutul lunii oc
tombrie, Curtea Supremă de jus
tiție a confirmat scoaterea în a- 
fara legii precum și interzicerea 
participării la alegeri a Partidu
lui Comunist și „Mișcarea revo
luționară de stingă”. Curînd 
după această măsură secretarul 
general al Partidului Comunist, 
Jesus Faria, și alți reprezentanți 
ai forțelor de stingă au fost a-

și Sirimavo 
rostit cuvin-

NEW ITORK.
brie, poliția secreta de pe coasta 
de vest a S.U.A. a efectuat un 
larg control privind traficul cu 
opiu. Cu prilejul cercetărilor, po
liția 
opiu 
lari.
adus
Cu aceaBtă ocazie au fost ares
tate 19 persoane.

Potrivit agenției U.P.I., aceasta 
este cea mai mare operațiune de 
detectare a contrabandiștilor e- 
fectuată de organele polițienești 
din San Francisco în ultimii 15 
ani.

La 27 octom-

a confiscat o cantitate de 
evaluată Ia 700 000 de do- 
Opiul confiscat urma să fie 
îu țară prixi contrabanda.
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^VENEZUELA ÎNAINTE
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I
 rănile.

Președi 
recent ur

I
nă „arest
Partidulu.

rii revolb

■
 țară. Prin aaopi
suri autoritățile 

propun, de fapt-

l
I

ftu[tutui v wi e u 
fără precedent. Potrivit 
lor agenției „France Pr

DE ALEGERI
restați și deferiți unui tribunal 
militar. Zilnic au loc descinderi 
și arestări ale fruntașilor progre
siști, inclusiv ale parlamentari
lor, iur mitingurile și adunările 
sînt interzise. Numai în cursul 
unei săplămini la Caracas, iu 
urma ciocnirilor dintre forțele 
polițienești și panicipaiiții la di
ferite manifestații au fost ucise 
15 persoane și peste 100 au fost

cursurile universității din Cara
cas și a închide toate liceele si 
școlile medii pină la 7 ianuarie 
1964, dată care corespunde cu 
terminarea campaniei electorale. 
Prin această măsură se tinde a 
împiedica forfele progresiste ale 
tineretului universitar de a ac
ționa în apărarea democrației.

Situația creată in Venezuela a 
provocat proteste vehemente in 
rindurile diferitelor partide poli
tice. Deputatul Jose Luis Mas- 
sero din partea Frontului de eli
berare de stingă a declarat că 
autoritățile venezuelene „au pă
șit pe drumul lichidării demo
crației și reprimării violente și 
singeroase a poporului, demas- 
cîndu-se ca exponente ale marilor 
latifundiari și ale celor mai retro

grade cercuri din 
Venezuela".

In aceste condiții 
dificile. Partidul 
Comunist și Mișca
rea revoluționară de 
stingă s-au unit în 
Frontul de eliberare 
națională care mili
tează pentru forma
rea unui guvern eu 

democratic și patriotic 
garanteze drepturile
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țintele Venezuelei a emis 
______ un decret prin care ordo- 

w ,arestarea tuturor membrilor 
ii Comunist și ai Mișcă

rii revoluționare de stingă” din 
(ară. Prin adoptarea acestei mă- 

” j venezuelene își 
fapt, intimidarea for

țelor progresiste, lichidarea ca
drelor conducătoare ale mișcării 
democratice, înăbușirea luptei 
populare care a luat o amploare 

‘ T relatări- 
Presse” au- 

- toritățile venezuelene au recurs 
| chiar și la măsura de a suspenda

adevărat 
care să 
constituționale ale țării.

Partidul 
cu Mișcarea 
stingă au 
de opoziție 
num pentru 
alegerilor din 
transformările cerute de mase.

Partidul Comunist din Vene
zuela care 
simpatie în 
consecvență 
democratic, 
de opoziție 
nu s-a putut realiza o platformă 
comună de acțiune împotriva lui 
Betancourt.

Partidul Comunist din Vene
zuela consideră că dacă forțele de 
opoziție ar fi unite iar alegerile 
s-ar ține in mod liber candida
tul partidului de guvernămînt ar 
fi fără îndoială înfrint.

Comunist împreună 
revoluționară de 

chemat toate forțele 
să acționeze iu co- 
a obține cu prilejul 

decembrie a.c..

se bucură de multă 
mase militează cu 

pentru un larg front 
Din păcate forțele 
sînt încă divizate.
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