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Andrei Ferencz, 
unul dintre cei 
mai buni mun
citori de la U- 
zina „Unirea" 
Cluj, îi explica 
tînărului Paul 
Kutti cum se 
execută corect 
operația la care 

lucrează

Foto: N. STE- 
LORIAN

SOSIREA LA KARACI A DELEGAȚIEI

GUVERNAMENTALE A R. P. ROMÎNE

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 
LA NIVELUL TEHNICII MODERNE
• RĂSPUNS 

CONCRET
ln toate secțiile Combinatu- 

lui siderurgic Hunedoara, la 
jurnale și oțelării, la lami
noare și cocserie pregătirile 
pentru organizarea jormelor 
de ridicare a calificării sînt in 
plină desfășurare. Sub îndru
marea comitetelor de partid, 
colective de ingineri și tehni
cieni pun la punct tematica 
lecțiilor teoretice și practice 
care se vor preda pentru fie
care meserie. Organizațiile 
U.T.M. și grupele sindicale se 
îngrijesc de înscrierea cursan
telor, de asigurarea bazei ma
teriale. Cursurile sînt orien
tate spre transmiterea de cu
noștințe strict legate de nevo
ile imediate ale producției.

La oțelăria Martin nr. 1, to
varășul inginer Mihai Grigore, 
șâful secției, ne precizează :

— In cursul acestui an, co
lectivul oțelăriei noastre a 
obținut rezultate frumoase în 
producție. Planul pe nouă luni 
a Țost realizat în proporție de 
104,40 la sută. Nu putem trece 
însă cu vederba că la indicato
rul „calitate" am fost defici
tari în unele luni la unele 
sortimente. Iată de ce cursu
rile de ridicare a calificării 
vor fi axate pe lecții care să 
vină în mod direct în spriji
nul îmbunătățirii calității tu
turor sortimentelor de oțeluri. 
Mai precis, noi am stabilit 
cauzele care au generat cele 
mai multe rebuturi, atît pe 
platformă cît și în hala de 
turnare iar lecțiile vor trata 
probleme legate de cunoaște
rea și evitarea cauzelor care 
generează rebuturile. Cîteva 
din aceste teme : „Influența 
umidități fero-aliajelor asu
pra calității oțelului", „Folosi
rea dezoxidanților complecși la

LAL ROMULUS
(Continuare în pag. V-a)
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SOSIREA
UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI 

COMUNIST FRANCEZ
Marți seara a sosit în Ca

pitală o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Fran
cez condusă de tovarășul 
Franțois Billoux, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F. Din delegație fac parte 
tovarășii: Gustave Ansart, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.F. și secretar al 
Federației din nord, Arthur 
Buchmann, membru al C.C. 
al P.C.F. și secretar al Fede
rației din Moselle, Pierre Gi- 
rardot, secretar al Federației 
Basses Alpes ; Cristiane Pe
ron, membru al Biroului Fe
derației din Dordogne ; Lau
rent Salini, ziarist la „l’Hu- 
manite".

Delegația de activiști ai 
P.C.F. va vizita țara noastră 
și va studia experiența mun
cii de partid.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de 
tovarășii Chivu Stoica, mem
bru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.M.R.; Cor
nel Onescu, Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., 
precum și de activiști de 
partid.

KARACI 13 — ThiiumJ spec-i 
Agerpres, Ion Gălățeaazx. truxsnste

In drum spre patrie, prvședteek- 
Consiliului de Miniștri al R. P. R>- 
rnîne, Ion Gheorghe Maurer. rracț 
de Emil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și pro£- roor. 
Paul Niculescu-Mizil. deputat, secre
tar al Comisiei de cultură și tet|ă- 
mint a Marii Adunări Naționale, a 
sosit marți după-amiazâ Ia Karan 
într-p vizita de prietenie.

Pe aeroportul din Kar-— ouprt. 
romîni au fost întimpinați de ZaiE- 
qar Aii Bhutto, ministrul afaeenftor 
externe, R. S. Chatari. șeful protoco
lului și alte personalități pakistaneze.

Erau prezenți, de asemenea^ f<6 
ai unor misiuni diplomatice acred.- 
tați în Pakistan și alți mesnrr. u 
corpului diplomatic.

Cteflpeci 3JHTITTT $->KX ~jCrrpCi* 
xx «pee reyriuci ace ie-* fost re-

x-rtaei.

cu președintele Pakistanului, Ayub 
Khan.

★

Ziarele pakistaneze anunța pe pri
ma pagină sosirea președintelui Con
siliului de Miniștri al R. P. Romine 
iuscțind știrea de fotografia tovară
șului Ion Gheorghe Maurer.

★

In drum spre Karaci, avionul spe
cial a făcut o escală la Calcutta. Pe 
aeroport, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine și persoa
nele care îl însoțesc au fost salutați 
£e R. N. Dass Gupta, ministrul pen
tru kxsările publice al statului Ben
gal și S. N. Roy, secretar al cabine
tului de miniștri al statului Bengal.
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LIPESCU, acad. MIRON NI- I 
COLESCU, scriitorul MAR- I 
CEL BRESLAȘU, absolvenți I 
ai Universității. Rectori ai in- 
stituțelor de învățămînt supe- g 
rior transmit omagii celei mai | 
mari instituții de învățămînt a 
superior din țară — Universi- | 
tații centenare. a

cunoștințelor profesionale. în imna nanteft w 
aceste cursuri aproape 2M de coetenar. ter

— S-au desprins concteril importante cb • 
minării ?

— Foarte importante. Vot subeinsa ctex. Ca
statat că un număr mare de centratei tete 
litate au dovedit că posedă astoftete *tete te 
ținînd medii de 8, 9 și 10. S-a Za x-.: y
tegorie de controlori un ednBbru tete entete

și pracrăee rare t 
uitate teateHBu 
soc jer Casc 
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Primii „elevi" ■ controlorii

Primului secretar al C.C, al P.C.U.S., 
Președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 

Tovarășului N. S. HRUȘCIOV

Președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Tovarășului A. I. MIKOIAN

m urmărit, timp de cîteva ore, cum se naște au
tocamionul romînesc. De la pregătirea fabricați
ei și pînă la montaj, de-a lungul fluxului teh
nologic, mașini complexe și moderne transfor
mă metalul în viitorul autocamion.

La fiecare punct mai important al procesului 
de producție — alături de muncitori și maiștri

— oameni în halate albastre veghează ca fiecare piesă și an
grenaj să fie executate la un înalt nivel tehnic. Sînt con
trolorii tehnici de calitate. Ai
doma microscopului, ochiul 
lor trebuie să observe totul. 
„Lentila" care asigură această 
observație, capacitatea de a 
sesiza orice rebut este, în cazul 
lor, pregătirea profesională.

Dintr-o convorbire cu tova
rășul inginer Teodor Tatu, ad
junct al șefului serviciului 
C.T.C., am aflat că primii care
nu luat loc în bănci anul acesta, pentru a-și îmbogăți cunoș
tințele profesionale, au fost controlorii tehnici de calitate.

— în baza unui ordin al ministerului nostru — ne spune 
tovarășul inginer Tatu — în întreprinderile constructoare de 
mașini se desfășoară o acțiune generală pentru pregătirea 
profesională a controlorilor tehnici de calitate. Această ac
țiune se desfășoară în două etape. în prima etapă — înce- 
pînd din acest an — se urmărește îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale controlorilor tehnici cu o calificare mai sla
bă. în a doua etapă — care va începe anul viitor — se va 
trece la specializarea controlorilor tehnici de calitate pe 
grupe de repere și produse. Acțiunea a început pe baza unor 
probe scrise, orale și practice. în fiecare secție din uzină, o 
comisie coordonată de tovarășul director tehnic a reexaminat 
cunoștințele controlorilor tehnici de calitate. în urma acestei 
reexaminări, o parte din controlorii tehnici de cali
tate au fost încadrați în cursuri de îmbogățire a

vesxțri de

coctr: jxs. te ousxar cb • ei- 
perreță zoeh

producție — deși posedă pmrxirr k z
teoretică necorespunză*oare_ Acesze caorxzi *x Oe 
de altfel, și- conținutul tematâedor ptete OKBKX, 
de către tovarășii care an făcut puste ten catete < 
minare, la întocmirea lor pnrtâqptet gl aporiMțpi < 
ciul nostru. Ele cuprind — ia fzorze re ■-.rrr-~mr:iiîr 
mării — 6 discipline : ^i—
materialelor, tehnologia de fatexaqpe. 1 
controL metodologia term
cceste discipline urmărim să cx: 
r.oștințe de ansamblu asupra procesabx 
ta intrucit — indiferent oe sectora x* a
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ale cosmonauticii fac să devină tot mai apro
piată perspectiva ca omul să pășească pe alte 
planete ale sistemului solar.

Lansarea navei cosmice „Voshod" a de
monstrat încă o dată ce imense posibilități 
se deschid cînd geniul uman și minunatele 
mijloace tehnico-științifice ale vremurilor 
noastre sînt puse în slujba progresului, a su
punerii naturii spre folosul omenirii.

Cu acest prilej, vă felicităm călduros pe dv. 
și prin dv. Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, guvernul 
UJt.S.S. și întregul popor sovietic. Felicităm 
pe eroicii cosmonauți Komarov, Egorov și 
Feoktistov, pe oamenii de știință și construc
torii care au creat și echipat nava „Voshod“, 
pe toți cei care și-au adus contribuția la a- 
ceastă remarcabilă realizare!

GHEORGHE GHEORGHIW-DEJ

|]|Ț mM „VOSHOD“
/i muu

științifice, a aterizat în bune 
condiții in regiunea stabilită 
dinainte pe teritoriul U.R.S.S.

Toți membrii echipajului 
navei cosmice „Voshod“ se 
simt bine. La aterizare, cosmo- 
nauții Komarov, Feoktistov și 
Egorov au fost întimpinați de 
comisari sportivi, corespon
denți de presă și prieteni.

Programul de cercetări știin
țifice, calculat pentru 24 de

ore de zbor, a fost îndeplinit 
integral. S-a obținut un mate
rial prețios cu privire la zbo
rul grupului de cosmonauți, al
cătuit din diferiți specialiști. 
Pentru prima oară, cercetătorii 
științifici au efectuat nemijlo
cit observarea și studierea spa
țiului cosmic.

Materialele obținute ca ur
mare a zborului sînt prelu
crate.

ORADEA : Noul bloc turn cu 
8 etate situat pe malul Cri- 

țului Repede
Foto: AGERPRES

Ancheta „Scînteii tineretului4*

• MUNCĂ • DRAGOSTE • IDEALURI

■
 ără îndoială că

așa a fost: lectura 
întrebărilor an
chetei a solicitat 
mai întîi o verifi- 

I care a potențialu
lui de energie al 
fiecăruia, o privire 

lucidă. Și nelipsita romantică, 
vie candoare în fața tabloului 
de pînă acum al vieții, a fost 
o emoție gravă, o mărturisire 
a vîrstei de nobilă și entuzi
astă angajare în efortul u- 
nanim al constructorilor 
edificiului nostru socialist. 
Căci dacă n-ar fi fost 
așa, dacă întrebările anchetei 
n-ar fi declanșat și o viziune 
anume, lăuntrică aș zice, dar 
comună și exteriorizată prin 
gestul tuturor celor ale căror 
plicuri le am acum în față, 
prin gestul și nerăbdarea cu 
care au luat creionul și au 
scris, dacă n-ar fi fost toate 
acestea, altfel dc unde ar iz
vorî atita clară autenticitate 
succintă dar profundă rela

tare a izbinzilor și bucuriilor 
vîrstei tinere, de unde ar iz
vorî atita continuă și per
spicace scrutare a viitorului ?

„Vă scriu, tși incepe scri
soarea, George Ghinescu, mai

i s. escCu* mă bucur de 
Utue^erea și iubirea a lor 
eu kzu fericit*.
£ • -«ic r- emoționant. Posi- 
;-.-x?rle realizării năzuințelor 

zTsatBf, riat reportere Ic po- 
r—zxzue prezente și astfel 
'-rpemrreie tnjâpfiuru idec- 

rist — cum spunea 
George Ghinescu :

— Credeți-mă, nu exagerez. 
E2 «anuce.
.ZfZ doresc să învăț tot tim- 

sL toc timpul cit sînt tinâr

OGLINZILE
VÎRSTEI TINERE

stru mecanic l< Te-
leajen, de la locul meu de 
muncă. Răspunsul la întreba
rea ..Ce-ți dorești de la viată* 
ar fi cam acesta : totul! Sau 
mai concret, să devin un mai
stru desăvârșit, poate mai tir- 
ziu un inginer, să-nu însușesc

MMvrt trei școli : șerpia eie- 
mecxtarâ, școala profesională 
sx cupă dot ani de producte 
școala tehnică de maeștri A- 
cum tot mai învăț, muncesc și 
in timpul liber. 2—3 ore pe zi 
studiez. îmi iubesc nespus so-

— scrie tot de la Rafinăria 
7 eiesjen, Nicolae Petrache, un 
oăiat de 17 ani. De curînd am 
dat examen la școala medie 
serală în clasa a VIII-a și-am 
reușit Mă pregătesc mereu. 
La școală și la rafinărie învăț

din experiența tovarășilor mei 
de muncă mai vîrstnici, mă 
străduiesc să ating perfecțiu
nea în meserie pentru că orice 
intervenție a mea în procesul 
de producție să fie bună, pier
derile de materie și timp să 
fie cît mai mici posibile sau 
dacă se poate să nu fie deloc. 
Și voi putea să realizez acest 
lucru, aceasta e sigur!“

E un optimism aici, robust, 
o .".credere nestrămutată în 
.-.î.e. în viitor. Scrisorile citite 
iri dau senzația că multe din 
ele au fost scrise imediat după 
ieșirea din schimb sau, seara, 
după orele de curs la școala 
medie serală, după un moment 
de revelație cînd în sfîrșit, 
'-au realizat calculele unei 
■’-.ovații pe care tinărul abia 
de 18 ani a gindit-o laborios 
dincolo de copertele cărții, în 
uzină, lingă uneltele și mași- 
'.:le moderne, cu gîndul aie
vea la cifrele de plan.

Din Bărăgan, din șesul lin 
al țării, acolo unde brazde 
lungi ca rîurile se smulg în 
unda toamnei după plugurile 
adinei ale tractoarelor, din-

A. I. ZAINESCU

(Continuare în pag. V-a)



Așa arăta bătrina Universitate In ci

nul 1864, cînd și-a început rodnica-i 

activitate științifică și didactică

Sărbătoare
a culturii

Inaugurăm astăzi zilele con
sacrate unei însemnate sărbă
tori a culturii romînești; ani
versarea centenarului celei 
mai mari universități din țara 
— Universitatea- bucureșteană.

în întreaga Universitate — 
tn cele douăsprezece facultăți 
ale sale — cei peste 13 000 
de studenți, împreună cu pro
fesorii lor, s-au pregăti: intens 
pentru acest mare eveniment. 
Centenarul reprezintă, fără 
îndoială, o sărbătoare a în
tregului tineret și a tutu
ror dascălilor din institutele 
de învățămînt superior din 
țară — o sărbătoare a întregu
lui popor — care prețuiesc cu 
legitimă mindrie tradițiile !n- 
vățămintalul romlnere, ale 
culturii ți științei naționala 
înaintate.

ral-științifică a țârii noastre, 
prin importantele contribuții 
aduse de profesorii și studen
ții ei la dezvoltarea patrimo
niului cultural, la promovarea 
ideilor înaintate in știință și 
cultură. In cadrul Universită
ții s-au format școli științifice 
al căror renume a depășit ce 
multă vreme hotarele patriei. 
Ne mîndrim cu școala mate
matică rominească. cu școala 
noastră medicală (care iși are 
începuturile in cadrul Univer
sității), cu tradițiile învățâ- 
mîntelui biologic, fizic, al chi
miei. geol xie <: eeocnLet 
istoriei. f_i-i. rpe-, șt iscoric B- 
îerare Citeirte tineas, are

III4MI

l
n filele Istoriei 
și-n inimile noastre 
— așa ar putea în
cepe un poem — 
1964 rămine ca 
anul glorioasei a- 
niversări a Elibe

rării j două decenii de viață 
noua, de avîntată, harnică, vo
ioasă — într-un singur cuvînt: 
tinerească viață a patriei socia
liste. Dar alături de acest do-

în mod creator și au ridicat pe o 
nouă treaptă, tot ce ne-au lăsat 
bun și valoros bunii și străbu
nii pe tărîmul artelor, al știin
țelor, al învățămîntului. Ne 
mîndrim cu marile figuri ale în
temeietorilor celei mai înalte 
școli romînești, cu minunatul și 
neîntreruptul șirag de dascăli 
care și-au trecut de-a lungul a- 
nilor, torța aceasta a creșterii 
cărturarilor țării și le venerăm

nate de la folclor și pînă la 
cronicari — s-au lăsirînt, cu 
puternic și răscolitor răsunet, 
rînd pe rînd, nobilele idei ale 
renașterii, ale iluminismului, 
ale revoluției franceze, ale celei 
de la 1848 — și a revedea în
treg acest mers ascendent, în
cununat în Universitatea de 
astăzi, importantă baricadă și 
tribună a revoluției noastre 
socialiste, laborator și pepinieră

moderne discipline științifice, 
prin dotarea bogată și mereu 
împrospătată a bibliotecilor și 
laboratoarelor, prin construirea 
și amenajarea continuu sporite 
ale localurilor, prin condițiile 
de viață și de muncă tot mai 
prielnice asigurate studențimii 
de acum. Aici, în aceste amfi
teatre, în aceste săli de cursuri 
și seminarii, la aceste lucrări 
practice, se toarnă și se mode-

truzecl de ani in urmă, cînd am 
suit și eu treptele înaltului lă
caș universitar 1 Amintirile cele 
mai amare se destramă, se to
pesc în nimbul fermecat și fer
mecător al anilor tinereții, care 
le învăluie...

Mai curînd aș aține calea 
cile vreunui pilc de tineri stu- 
denți ai zilelor de azi, băieți și 
fete, voioși, senini, robuști — 
fără să-i întîrziu de la cursuri

minant popas în urcuș, alte săr
bători tinerești s-au înscris în 
călindare, puse și ele sub sem
nul marii aniversări, într-o lun
gă și tot mai bogată salbă... 
Iată, numai în aceste zile, pu
țin după încheierea Festivalu
lui și Concursului „George E- 
nescu", a 3-a ediție, care a fă
cut iarăși pentru două sâptă- 
mîni din Capitala țării, capitala 
muzicală a lumii, și prăsnuirea 
deosebit de amplă a tinerei 
noastre Universități bucurește- 
ne, veșnic tînără — în ciuda 
celor o sută de ani — nu nu
mai prin vi r sta învățăceilor 
care se perindă pe băncile ei, 
ci și prin spiritul care a insu- 
ilețit-o de-a lungul vremii, prin 
generozitatea mesajului ei uma
nist, prin abnegația proiesorilor 
care au ilustrat-o, savanți și 
oameni de cultură, îmbini nd. 
dragostea de știință, cu dra
gostea de țară.

Revoluția noastră este moș
tenitoarea firească a tot ceea ce 
a fost progresist, înaintai, în 
întregul trecut al poporului. 
Ideile el înnoitoare au preluat

romînești
țămintului la realitățile țării 
noastre. In perioada istoriei 
contemporane a țării noastre, 
în momentele grele ale luptei 
poporului pentru libertate și 
progres, profesorii și stu
denții Universității au avut 
o poziție curajoasa, ridkin- 
du-și ferm glasul in apărarea 
libertăților democratice înă
bușite de fascssm. ia apărarea 
independenței țării. Este o 
mindrie pentru na și o pT'nâ 
luminoasă ia js*-c-rua ins^ruur. 
noestre. memctuul uau grap 
de pTofescr*. as ,
ere s-a bncsrae oe adexmcea

țămintului din lMt, o suje
turi orgamzaxr.câ nouă, care 
corespunde actualei :r ctr_ne 
ale economiei și culturu țigfi 
r.oastre și ale dexvxxtâru F—z- 
ței și coltxzni mondiale. Două
sprezece facultăți augurâ pre
gătirea uncr cadre ca o Lukj 
calificare pentru prvpBie* 
domes: i ale ecceisrae șt cu. - 
turti. Peste I3 0CC de ftudrg.t. 
F-a - începui anul de isriofc- 
satoî la ce. ce-al IK-âaa aa 
ce cxjtentă a Un_-re=»Lnfct_.

d* acad. Miltiada Filip»*<u

Torță veșnic vie
memoria, suind această flacără, 
fierbinte și radioasă, pe culmile 
pe care mintea și sufletul lor 
le-au visat.

Universitatea bucur eșteană, 
așa cum o ctitorise acum o 
sută de ani Alexandru Ion 
Cuza, însemnase și ea doar o 
etapă nouă în tradițiile învăță
mîntului superior din țara noas
tră. A scrie istoria culturii ro
mînești este, în bună măsură, 
a răsfoi această cronică nemu
ritoare, a evoca vremurile în 
care pe fondul îndătinatului 
patriotism și al comorilor adu-

de Marcel Breslașu

a acelora care, leat după leat, 
devin constructorii entuziaști și 
pricepuți ai orînduirii și așeză
rii noastre celei noi.

Ca și în toate celelalte do
menii de activitate, de creație, 
nu este vorba numai de o 
treaptă nouă, ci de un salt ca
litativ al învățămîntului supe
rior-, prin imensa lărgire și di
ferențiere a structurii sale de 
azi, prin cuprinderea celor mai

lează armătura noii noastre in
telectualități prin împletirea ar
monioasă a studiului cu ridica
rea conștiinței cetățenești, în 
lumina și pe temeiul principiu
lui leninist al inextricabilei le
gături dintre viață și școală, al 
creșterii unor cadre calificate, 
Ia cei mai înalt nivel al exi
genței.

Să nu umbrim sărbătoreasca 
zi cu „paralele" între condițiile 
— morale și materiale — în 
care învață și trăiesc studenții 
din „anul centenarului" — și 
cele de acum, hai să zicem pa-

—• ci spunîndu-le numai: ară- 
tați-vă vrednici de tot ceea ce 
s-a făcut și se face pentru voi, 
pentru tinerețea voastră, în tî- 
năra noastră patrie. Aveți, ca 
și dînsa douăzeci de ani — și 
întreg viitorul e în mîinile 
voastre I

Și. nici nu mă supăr la gîn- 
dul că ar zîmbi condescendent 
bătrînelului sentențios care îl 
dăscălește și în „timpul lor 
liber"... Am o nestrămutată în
credere în tineretul nostru, în 
studenții noștri — în „colegii" 
mei, la răstimp de patru dece
nii. Și în profesorii lor, dintre 
care mulți îmi sînt prieteni, 
foarte vechi prieteni, de pe vre
murile cînd ședeam alături pe 
băncile veneratei și veșnic ju
venilei alma mater. Iar „maică! 
noastre" — salutul meu, respec- 
tos și înduioșat.

Cei o sută de an! de exis
tența ai Universității consti
tuie o contribuție însemnată 
Ia istoria învățămîntului su
perior romînesc, care numără 
270 de ani de existență. Actul 
de naștere al Universității din 
București — ca instituție di
dactică și științifică de cel mai 
înalt nivel — a fost semnat 
de domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza în anul 1864. Acest 
fapt avea 6ă ridice pe o treap
tă nouă învățămîntul de grad 
superior care-și are începutu
rile în Academia Domnească 
de la Sf. Sava (unde materii
le de învățămînt erau pre
date în limba elină și în 
greaca populară) în prima in
stituție de învățămînt mediu 
și superior în limba romînă, 
creată la Sf. Sava în 1818, sub 
îndrumarea remarcabilului 
cărturar, Gh. Lazăr (Academia 
de științe filozoficești și ma- 
tematicești).

Fiecare filă a istoriei Uni
versității centenare ne vor
bește despre rolul ei remarca
bil, progresist, în viața cultu-

au fost ilustrate de savanți 
care prin cercetările lor au ri
dicat prestigiul științei în țară 
și peste hotare. Pînă în 
1948. cînd s-a constituit ca in
stituție separată, actualul In
stitut de medicină a făcut par
te din Universitatea bucu- 
reșteanâ (sub forma a două 
facultăți distincte), iar profe
sorii lui, printre care Carol 
Davila, Victor Babeș, Gh. Ma
rinescu, I. Cantacuzino, D. 
Bagdazar, C. I. Parhon — au 
constituit o puternică școală 
medicală, bine cunoscută și 
peste hotare pentru contribu
ția importantă la dezvoltarea 
științei medicale.

Profesorii și studenții Uni
versității au fost în primele 
rîndurî ale celor care au sus
ținut descătușarea învățămîn
tului de ideologia conserva
toare, introducerea științelor 
naturii, promovarea gîndirii 
materialiste, adaptarea învă-

Sărbătoarea centenară ae 
prilejuiește pcsibuttatea de a 
ne adinei in cercetarea acestor
file de istorie, de a evoca ca
pele însemnate pe care ie-a 
străbătut Universitatea, tra
dițiile progresiste ale științei 
și învățămîntului nostru, de a 
ne pleca cu adine respect în
fața memoriei 
noștri — pilde 
pentru științele 
consacrat viața.
fierbinte.

înaintașilor 
de dăruire 
cărora și-au 

de patriotism

Vom trece în revistă dezvol
tarea contemporană ascenden
tă din anii socialismului, a ce
lei mai mari instituții de in- 
vățămînt superior din țară. 
Vom exprima cuvinte pline 
de recunoștință pentru grija 
și prețuirea cu care partidul 
și statul nostru înconjoară

mai mare gr.:ă-
Inaugurfcn cu eocțâe festi-

prin care se cerea .eș-rea Bo- 
mîniei din războiul t uerjr. <t 
îndreptarea țârii pe un liga* 
democratic.

*- - laborator de fizică nucleară al Facultății de fizică

• La 1 octombrie au început cursurile universitare circa 125 000 
de studenți — la cursurile de zi, serale și fără frecvență. Dintre 
aceștia, au luat Ioc în amfiteatrelo celei mai mari instituții de în
vățămînt superior din țară — Universitatea centenară — 13 435 de 
tineri, (la cursurile de zi și fără frecvență) mai mult de jumătate 
din numărul total al studenților care își începeau cursurile în 
întreaga țară în anul „prosper" al burgheziei — 1938-1939.

• Dintre cele 178 de facultăți existente în întreaga țară, 12 
funcționează în Universitate. în locul foitei Facultăți de științe, 
care și-a început activitatea acum 100 de ani, funcționează astăzi 
facultățile de: matematică-mecanică, cu 9 secții, de fizică, cu 8 
secții, de chimie, cu 7 secții, de biologie, cu 3 secții și de geo
grafic.

• In cadrul Universității funcționează Institutul de limbi străine 
cu trei facultăți.

• Un număr de 1 206 cadre didactice — egal cu mai mult de 
jumătate din numărul cadrelor didactice care au predat în întreg 
învățămîntul superior în anul 1938—1939 — predau astăzi în Uni
versitate.
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OVTD DEXSUS1ANU a fost 
cei ^svtescr de lingvistică
•im—wi tar*. Cnnoscind 
icrar» torîe
ZenscEan a fast m 9nc*>ni- 
kk te ăceaeeii studiind Ezba 
rrrâă » E-—»: ia coenpara- 
•_e ca iara*. ci cu toate limbile 
aeoCa^ne. Prmdpala sa lucra
re a fost ..Histoire de la lan
gue Rouaxanie**. De remarcat 
că la apariția primului volum 
Deasurianu avea doar 28 de 
am. Lucrarea a fost reeditată 
de curizd fund indispensabilă 
tuturor wniftilor. In stu- 
r Je sale de dialectologie a 
kut deseori apărarea țărănimii. 
A mtrodus Ia noi primele noti- 
z=i $tuub5ce de stilistică și 
estetxă kngvisrică. a fost Dri
cul faidonst care a folosit pro
cedee șr. ztifxe In edrmarea și 
interpretarea sseterialuhiL

I N. IORGA, numit suplinitor 
• H894) și apoi titular al catedrei 
ț de istorie universală, prin eru- 
I ditia sa enciclopedică si trata

rea unor probleme variate de 
istorie națională și internațio
nală s-a situat printre marile 
figuri de savanți ai vremii sale, 
academii și universități străine 
acordindu-i înalte titluri știin
țifico. Preocupat din tinerețe 
de cercetarea istoriei poporului 
nostru, Iorga a adus o contri
buție de cea mai mare însem
nătate în opera de descoperire 
și publicare a izvoarelor istori
ce interne și externe realizînd 
culegerea „Acte și fragmente", 
„Studii și documente" etc.

Deși cu o concepție idealistă 
asupra vieții sociale, Iorga a 
cidicat prestigiul culturii noas
tre în lumea științifică mon
dială la un nivel aproape ne
atins pînă Ia el.

SIMION MEHEDINȚI. întors 
în țară, după înalte studii de 
specializare în Germania, unde 
obține titlul de doctor, S. Me
hedinți este numit profesor la 
Facultatea de litere de la Uni
versitatea din București, la 
prima catedră universitară de 
geografie din Romînia.

Simion Mehedinți, organiza
torul învățămîntului superior 
geografic modern din țara noa
stră, a jucat un rol important 
în dezvoltarea gîndirii geogra
fice mondiale. Un merit în
semnat al ]ui S. Mehedinți este 
acela de a fi pus bazele cerce
tării geografice a teritoriului 
țării noastre, formînd șl antre- 
nînd în această muncă un nu
măr Important de cercetători.

școala superioară șl pe sluji
torii el. Mărturii nenumărate 
confirmă această realitate 
prezentă.

Universitatea din București 
a căpătat, după reforma învă-

irnimina munca de un se
col a unei VuT.mțd d-dect.ee 
și științifice preiT’fmer

universitate a țârii. Ii danm noi sasx ror^rba^
de preț la tezaurul culturii napocaje.

Acad. mW. CXISTOFOR SDOONTSCU 
rectonl butâteeeiaa țcutrmn: âee fcp

rcafinnatft constituie garanția prestigiului prezent
ș: viitor al Invățămiatului nostru universitar.

Prof. arh. ASCANIO DAMIAN 
rectorul Institutului de arhitectură-București

Trei din cei aproape 1500 de tineri care au primit „botezul" 
studenției în anul 101 al existenței universității. Mindria de 
a-și începe activitatea universitară în zilele festive ale Cente
narului va ii exprimată, cu siguranță, prin rîvna la învățătură 

în cei cinci ani de studenție
Foto: O. PLECAN

j OMAGII
I Pentru noi, cei din Transilvania, Uni. s i r. Bucu

rești a constituit un simbol concret al culturii de remarcabilă 
strălucire realizată prin munca lucidă, tenace ;i înțeleaptă a

I întregului nostru popor. La Centenarul Universității din Bucu
rești, cadrele didactice ale Universității clujene, miile de stu
denți din Transilvania și toți slujitorii culturii din această parte

Ia țării aduc un frățesc și plin de admirație omagiu.
Acad. CONSTANTIN DAICOV1CIU

■> rector al Universității „Babeș-Bc.^C din Cluj

0 Universitatea ieșană vine în întîmpinarea sărbătoririi uni- 
Iversității surori din București, cu urări de veșnică tinerețe, cu 

mindria de a o ști strălucind prin realizări științifice și didac
tice care i-au făcut cunoscut numele nu numai in țară, ci și 

I peste hotare. îi vom prezenta ca daruri contribuțiile aduse de 
slujitorii Universității ieșene în activitatea științifică, și cele 
mai bune gînduri de prosperitate.

IProf. univ. ION CREANGA
rectorul Universității „Al. I. Cuza", lași

I Universitatea din Timișoara, cea mai tînără dintre univer
sitățile noastre, care peste cîteva luni împlinește abia al doilea 
an de existență, aduce Universității din București salutul său

I omagial, cea mai caldă felicitare și bune urări cu prilejul 
sărbătoririi a 100 de ani de rodnică și glorioasă activitate.

IProf. dr. I. CUREA
rectorul Universității din Timișoara

I Intre 14 și 19 octombrie, sărbătorim Centenarul Universită
ții din Capitala țării și totodată împlinirea a 270 de ani de la 
întemeierea Academiei Domnești. Cu acest prilej, întregul nostru

I popor, receptiv Ia binefacerile științei și culturii, omagiază in
stituția care a dat țării atîția cărturari, atîtea realizări didac-

■ tîce și științifice remarcabile. Asociindu-ne cu toată căldura 
I tuturor acelora care omagiază și cu acest prilej cea mai mare

Un veac de muncă pusă în siujbă cu_ț=rți rocuzeșt- un 
veac de strălucite realizări pe planul y-per-sr.
un veac de activitate științifică rodnici <: de inaM urvel desfă
șurată in țară și in străinătate, așează Unires.Utoa (Ln Bucu
rești pe treptele cele mai înalte ale șcențes și naționale
și internaționale.

Fie ca făclia științei și culturii aprinsă ac= ur. seccL pusă 
de clasa muncitoare in slujba maselor largi a> poporul^, sâ 
lumineze mai viu calea tineretului dorm- a se ie-ma ridicării 
și dezvoltării fără preget a patriei noastre sooaLr^.

Prof. in«. C. DINCTLESCU 
membru corespondent d Aeodetme. RT-R. 

rectorul Institutului poistehme București

Ii urăm celei mai mari instituții de învățămînt superior din 
țară — Universității centenare — ca în noul secol de actieitoto 
în care pășește să-și aducă din plin contribuția, ca și pînă 
acum, la pregătirea unor generații de specialiști de valoare, ia 
mersul înainte al științei și culturii romînești.

Prof. ing. CONSTANTIN AVRAM 
membru corespondent al Academici R.P.R. 

rectorul Institutului politehnic din Timi^ccra

Universitatea din București, lăcaș înalt al științei, focarul 
de cultură al întregii țări, a dat patriei iluștri dascăli și oameni 
de știință cu renume mondial, care, prin munca lor neobosită, 
prin lucrările lor valoroase, cunoscute departe peste hotarele 
țării, au contribuit din plin la îmbogățirea tezaurului științei și 
culturii mondiale.

Ne bucurăm că la sărbătoarea centenară Universitatea se 
prezintă cu un asemenea strălucit bilanț.

Conf. ing. I. EGRI
rectorul Institutului politehnic Galați

Centenarul Universității din București înscrie în biografia 
poporului nostru actul unei seculare maturități culturale, măr
turie a necontestatei sale hărnicii spirituale, a vitalității și a 
vocației sale constructive.

Aleasa tradiție cărturărească, sărbătorită acum sub auspi
ciile socialismului, în care poporul nostru pășește cu înnoită șl

1 - E . . : = ir.st. _:it ::: leCUISlll Unțli veac
nenussinte cadre de mare prestigiu în domeniul științei și în- 
vi|lreiaflaiod contribuind din plin la răspîndirea culturii și ști
inței in țara noastră.

Cu prilejul marei sale aniversări, îi dorim noi succese știin- 
Ufice și culturale, pe măsura glorioaselor sale tradiții.

Conf. univ. VICTOR HOFFMANN 
rectorul Institutului politehnic din Brașov

De un veac, intre zidurile bătrinei cetăți universitare, fla- 
eftra științei arde neîntrerupt. Aici s-au format și s-au dez
voltat cele mai de seamă școli științifice, aici au activat savanți 
:u renume mondial. Tradiția de muncă încordată și amintirea 
inaintaplnr ne sint astăzi imbold spre noi succese.

In pragul acestei sărbători adresăm Universității centenare 
un călduros saluL

Acad. TH. BURGHELE
r.: torul Institutului de medicină și farmacie din București

Cu ocazia Centenarului Universității din București, cadrele 
didactice ș: studenții Institutului medico-farmaceutic din Cluj 
se alătură cu entuziasm atmosferei de sărbătoare a acestei uni
versități. Gindurile noastre se îndreaptă cu recunoștință spre 
universitatea care dupâ 1918, cînd s-a înființat universitatea din 
Cluj, și-a trimis cu mărinimie pe unii din cei mai străluciți și 
entuziaști reprezentanți ai săi pentru a pune piatra de temelie 
a unei noi vieți culturale în Ardeal. De aceea azi, cu ocazia 
acestei aniversări, alături de felicitările noastre ne exprimăm 
și sentimentele de gratitudine și considerăm că exemplul viu 
și permanent pe care îl oferă prima universitate a țării consti
tuie un stimulent și un imbold în muncă pentru generațiile 
tinere ale patriei noastre socialiste.

Acad. A. MOGA
rectorul Institutului medico-farmaceutic din Cluj

Aniversarea Centenarului Universității din București — 
școală cu vechi tradiții — care a dat țării atîtea figuri ilustre de 
intelectuali și savanți, este un prilej de juc ificată satisfacție și 
mîndrie. Felicităm din inimă Universitatea sărbătorită și-i 
urăm succese frumoase în munca de formare și educare a tine
relor generații de intelectuali pe care patria socialistă îi aș
teaptă.

Prof. univ. doctor OSCAR FRANCHE 
rectorul Institutului de medicină din Iași

dect.ee


• Pe lingă Facultatea de 
matematică-mecanică funcțio
nează centrul de cibernetică 
și calcul, care își desfășoară 
activitatea pe trei planuri: di
dactic, științific și de rezol
varea diferitelor probleme 
puse în fata științei de pro
ducție. Centrul de cibernetică 
și calcul are trei secții: secția 
de mașini electronice și cifre, 
secția de mașini analogice și 
secția de mecanisme auto
mate.

• în cadrul Facultății de 
fizică funcționează, începînd 
cu acest an, două secții noi : 
secțiile de fizica și matematica 
macromoleculelor și biofizica, 
care studiază probleme teore
tice Ia nivelul științei mon
diale și răspund nevoilor le
gate de dezvoltarea industriei.

• Și la Facultatea de chi
mie au luat ființă secții noi: 
de chimia fizică a polimeri
lor și monomoleculelor. Fie
care secție de specializare cu
prinde 4—5 discipline. La 
chimie, printre laboratoarele 
dotate cu aparatură de cel 
mai înalt nivel tehnic sînt 
laboratoarele de chimie fizi
că, cinetică chimică, termodi
namică chimică și analiză 
spectrală. Iar la fizică, labora
torul de lucrări practice de 
fizică nucleară al catedrei de 
optică și cel de electronică în 
gaze ai catedrei de electrici
tate.

• Intre 1955—1956 primeau 
burse, din numărul total al 
studenților, 2 803. în anul uni
versitar 1963—-1964 din 9 227 
<lc studenți au primit burse 
5 622, ceea ce reprezintă 61 
la sută din numărul total al 
studenților, față de numai 2,5 
la sută cîți primeau bursă în 
anul 1937—1938.

• în anul 1963 și-au pe
trecut vacanța în taberele de 
odihnă și în excursii peste 
2 000 de studenți. în repre
zentativele sportive ale Uni
versității activează peste 400 
de studenți, iar în cele ale 
facultăților, peste 1 500. In 
total, în Universitate practică 
sportul în mod organizat 3 200 
de studenți.

■
 u sînt așa de sigur 

că pot evoca cu de
plină acurateță a- 
mintiri de acum pa
tru decenii, cînd 
Universitatea abia 
trecuse de jumăta

tea drumului parcurs pînă astăzi. 
Dar acest trecut îmi aparține, 
după cum am impresia că îmi 
aparține întreaga viață a Univer
sității bucureștene, atunci cind 

mă gîndesc că Haret, profesorul 
profesorului meu Țițeica, a acut 
ca profesori pe unii din acei 
umili dar bravi pionieri, pe care 
istoria i-a uitat iar știința nu are 
de ce să-i pomenească, dar fără 
de care nimic nu s-ar fi putut 
construi, așa după cum o falnică 
clădire nu poate exista fără umi
la cărămidă de la fundații.

Nu toate amintirile sini la fel 
de clare. Dar amintirile despre 
unii dintre profesorii mei stăruie 
și astăzi puternic in mine.

Pe profesorii mei de la începu
tul celui de-al treilea deceniu cl 
acestui secol, ti văd și acum, cu 
figura, cu gesturile, cu intonația 
vocii de atunci. Nu am să uit 
niciodată lecțiile de geometrie 
analitică, dar mai ales prima lec
ție a marelui profesor și geome
tru ilustrul Gheorghe Țițeica, 
care oficia cu o voce gravă, ce 
se încălzea pe măsură ce intra 
în conținutul temei, spre a se 
opri brusc după trecerea a 60 
minute. Gheorghe Țițeica a fost 
un mare clasic al învățămînttdui 
și al științei. Claritatea și ordo
narea logică impecabilă a expu
nerilor sale orale se regăsesc 
in toate lucrările sale științifice, 
în monografiile sale și chiar și 
în conferințele ocazionale.

La celălalt pol se afla profeso
rul Anton Davidoglu, coleg de 
studii cu Gheorghe Țițeica, dar 
de un temperament complet deo
sebit. La fel de conștiincios ca 
prietenul său, cu aceeași scrupu
loasă grijă de îndeplinire a pro
gramului, Anton Davidoglu nu 
reușea totuși să producă asupra 
studenților aceeași impresie de 
desăvîrșirc. In veșnică mișcare a 
mîinilor, a ochilor și a pașilor săi 
de-a lungul tablei, el prezenta, 
s-ar fi zis, pe nerăsuflate, rațio
namentele dificile și delicate din 
teoria ecuațiilor diferențiale. Pen
tru studenții numeroaselor pro
moții care l-au ascultat, a consti
tuit întotdeauna un motiv de 
adîncă mirare, amestecat cu 
mare admirație, faptul că el nu 
s-a încurcat niciodată în expu
neri. nu a greșit niciodată cal
culele laborioase pe care Ic 
făcea.

Intre cei doi poli ai atenției 
noastre se situa, senin, un alt 
mare profesor, savant de reputa
ție universală. Dimitrie Pompeiu. 
Știam că ascensiunea acestui 
marc și autentic matematician 
fusese mai lentă,'că împrejurările 
nu i-au fost totdeauna prielnice,

DASCĂLI
DIMITRIE POMPEIU a fost un 

savant de reputație mondială. 
Cea mai de seamă descoperire 
a sa este aceea ,,a existentei 
funcțiilor analitice uniforme, 
continue pe mulțimea singulari
tăților". Astfel, un nou mate
matician romîn devenea da 
notorietate internațională le- 
gîndu-și numele da o descope
rire științifică remarcabilă. Lu
crările sale au deschis drumuri 
noi în teoria funcțiilor analiti
ce uniforme. Pină la primul 

război mondial, Pompeiu a scris 
peste 30 de lucrări, note și co
municări, publicate în cele mai 
cunoscute reviste de speciali
tate franceze, germane, italie
ne, americane ș.a.

Profesorul TRAIAN SĂVU- 
LESCU a fost un eminent 
om de știință. El a lăsat valo
roase opere științifice : ,,Mo
nografia uredinalelor și ustila- 
ginalelor", vasta lucrare de 
sinteză, ,,Flora R. P. Romîne" 
și altele. Fondator al școlii ro
mînești de fitopatologie, el a 
contribuit Ia creșterea presti
giului științei romînești peste 
hotare, fiind membru al mai 
multor academii și societăți 
științifice din străinătate.

însuflețit de convingeri pro
gresiste și democrate Traian 
Săvulescu s-a numărat printre 
profesorii care au semnat în 
1944 memoriul prin caro se ce
rea ieșirea Romîniei din crimi
nalul război hitlerist.

Traian Săvulescu a fost ani 
la rînd președintele Academiei 
R. P. Romîne.

Instituție de înaltă cultură universitară, mîndrie a poporu
lui nostru, cunoscută de mult peste hotare, Universitatea din 
București are înscrise cu litere de aur nume de medici, mate
maticieni, fizicieni și oameni de cultură, care aparțin de mult 
patrimoniului științei mondiale.

Ii dorim ca viitorul să înscrie, cu aceleași litere de aur, 
succese de prestigiu, care să-i înalțe și mai mult renumele de 
cetate a științei romînești.

Prof. univ. dr. CSOGOR LUDOVIC 
rectorul Institutului medico-farmaceutic din Tg. Mureș

Universitatea din București trece în al doilea veac de exis
tență, cu o bogată tradiție în diferite domenii ale științei și cul
turii. Institutul nostru are de ani și ani strînse legături cu Uni
versitatea. Multe dintre cadrele noastre didactice și-au desă- 
vîrșit pregătirea pe băncile ei.

La împlinirea a 100 ani de existența, îi transmitem tradi
ționala urare: „La mulți ani".

Acad. EUGEN RĂDULESCU
rectorul Institutului agronomic „N. Bălcescu* din București

Centenarul Universității din București, această mare sărbă
toare a învățămîntului universitar din țara noastră, a științei 
și culturii romînești, constituie pentru corpul didactic al insti
tutului nostru un binevenit prilej de a-și exprima omagiile căl
duroase, prețuirea binemeritată față de slujitorii străluciți ai 
acestui înalt focar de cultură a patriei.

Sîntem fericiți să transmitem Universității bucureșter.e 
urările noastre de succes în activitatea pe care o începe în cel 
de al doilea secol.

Prof. univ. EMIL NEGRUȚIU
rectorul Institutului agronomic „Dr. Petru Groza" din Cluj

In această zi solemnă, întregul colectiv de muncă al Insti
tutului agronomic „Ion Ionescu de la Brad" din Iași, își ex
primă convingerea că Universitatea — acest înalt for al culturii 
și științei — își va aduce în continuare aportul său substanțial 
în dezvoltarea tradițiilor științifice și culturale ale poporului, în 
nobila activitate didactică.

Prof. univ. dr. CONSTANTIN P ÎN TEA
rectorul Institutului agronomic „Ion Ionescu de la Brad" din lași

Ne asociem gîndurile și sentimentele de prețuire pentru 
această emoționantă sărbătoare care pune în lumină tradițiile

REcmmĂ
Cînd, în 1950, am terminat 

cursurile Universității Bucu
rești absolvenții seriei noas

tre ne-am angajat solemn ca în .de
cursul activității profesionale de 
peste ani și decenii să ținem o per
manentă legătură cu facultatea și 
profesorii noștri. M-am revăzut de> 
seori cu mulți din foștii mei colegi 
si destul de des primim la facul
tate numeroase scrisori de la dînșii. 
In vorbele sau în scrisorile tuturor 
străbate puternic calda recunoștin
ță pe care, fiecare dintre noi o 
purtăm în adîncul inimii, celor 
care patru ani de zile ne-au îndru
mat pașii, ne-au îmbogățit mereu 
cunoștințele, au fost marii și ade- 
vârații noștri prieteni.

Ca și alți colegi din soria mea, 
și eu am avut marea cinste de a 
răinine în rindul cadrelor didactice 
ale Universității București și să lu
crez în continuare cu foștii mei 
profesori. Cu aceeași dragoste și 
cu aceeași pasiune cu care m-au 
ajutat în anii studenției — mă spri
jină și acum în desăvîrșirea pregă
tirii mele profesionale, în continua 
lărgire a cunoștințelor de speciali
tate. Mi-ar trebui nenumărate rîn
duri pentru a aminti de fiecare 
dintre dascălii noștri.

Din noianul de gînduri care îmi 
răsar în minte acum la sărbători
rea centenarului Universității noa
stre, cel mai puternic este cel de 
caldă recunoștință față de profeso
rii noștri în ale căror cuvinte am 
aflat și aflăm mereu statornic în
demn spre noi și tot mai însem
nate succese.

Conf. univ.
ALEXANDRU NICULESCU

Universitatea București

bucureștene, bucuri ndu-rie din plin 
de vastele posibilități de instruire 
oferite tinerei generații de către 
pariid și guvern,

La împlinirea celor 100 de ani de 
rodnică activitate, urez din inima 
cadrelor didactice și studenților de 
la facultatea pe care am urmat-o 
să continue cu strălucire tradițiile 
progresiste ale școlii geografice ro
mînești.

Îndemn călduros pe cel aiiatl 
acum în anii studenției să se dă
ruiască cu pasiune viitoarei lor 
proiesii, să se pregătească cu tot 
elanul deoarece ei vor fi chemați 
să aducă prețioase contribuții în 
specialitatea pe care și-au ales-o.

ALEXANDRU ROȘU 
cercetător principal la Institutul 
de geologie și geografie al Aca

demiei R.P.R.

40 ani, Traian Lalescu fusese 
precedat de o faimă bine meri
tate, grație lucrărilor sale din 
teoria ecuațiilor integrale. Atit 
fizicul cit și dinamismul său a- 
minieau multora dintre noi pe 
unii dintre romanticii eroi ai ro
manelor lui A. Dumas. Lecțiile 
sale erau o luptă continuă

înaintașii noștri
de acad Miron Nicolescu

impresie că contemplări 
sa statuie.

O statuie din gura căreia se 
revărsau perle prețioase pentru 
tinerii învățăcei. Multe teze de 
doctorct și lucrări științifice 
și-au acut origina în aceste con
ferințe ale maestrului Pompeiu.

O imagine fugară dar durabi
lă ne-a lăsat în amintire Traian 
Lalescu. Tînăr încă, nu împlinise

cu

>na din mîna 
să scrie

___r__ ,_____  exactă. Stu
denții din bancă priveau liniștiți 
această luptă, cu deplina încre
dere că pînă la urmă tabla se 
va da învinsă.

Deasupra acestui splendid bu
chet de profesori, mîndria Uni
versității bucureștene și a științei 
romînești, trona de mulți ani,

tabla, pe care creta 
vin joasă nu reușea 
la început formula

sa 
de

ION SIMIONESCU a fost 
profesor de geologie și paleon
tologie la Universitatea din Iași 
și mai âpoiDa' ceă din Bucu
rești, membru și președinte al 
Academiei Romîne. Vasta sa 
activitate științifică în dome
niul științelor geologice s-a 
concretizat în peste 100 de lu
crări de stratigrafie și paleon
tologie., în afară de preocupă
rile științifice, a fost un neobo
sit popularizator al științei în 
rîndurile maselor largi. Dintre 
lucrările sale științifice mai 
importante se pot menționa : 
„Studiul Neocomianului din 
bazinul Dîmbovicioara" (1898) •, 
„Studii geologice și paleontolo
gice în Dobrogea" (1906—1912)» 
„Fauna sarmatică din Romînia" 
(1940), iar dintre cele aproape 
2 000 de lucrări de populariza
re sînt de menționat „Flora Ro
mîniei", „Fauna Romîniei

SIMION STOILOV a activat 
timp de peste 45 de ani în în- 
vățămîntul superior foțmînd o 
întreagă’ pleiadă de 'matemati
cieni valoroși.

A publicat un mare număr 
de lucrări originale de înalt 
nivel științific devenite astăzi 
clasice ; creația sa privește în 
special teoria funcțiilor analiti
ca de o variabilă complexă. 
Este autorul a numeroase 
cursuri universitare de înalt 
nivel și ținută științifică și al 
tratatului „Teoria funcțiilor de 
o variabilă complexă" în două 
volume.

A fost membru în Prezidiul 
Academiei R. P. Romîne, pre
ședinte al secției de științe 
matematice și fizice a Acade
miei și director 
de matematică

șef tacit și unanim recunoscut, 
colegul și fostul lor profesor — 
David Emmanuel.

Nimic din înfățișarea sa nu 
îndreptățea respectul și populari
tatea de care se bucura David 
Emmanuel în cercurile profeso
rilor și ale studențimei. Nici sta
tura sa, mult sub cifra medie, 
nici capul său în care cutia cra
niană ocupa cea mai mare parte, 
nici sprîncenele sale care se vro
iau, prin compensație, fioroase. 
Dar sub tufa sprincenelor sale 
înălbiteși ele,în sfîrșit, apărea o 
privire extraordinar de senină, de 
caldă, de blinda, de prietenoasă.

Pentru noi toți, David Emma
nuel a fost mult mai mult decît 
un profesor. El a fost pur și 
simplu „tata Dăvid".

Îmi amintesc cu deosebită du
ioșie, aș spune cu filială tan
drețe, de lecțiile lui David Em
manuel. De o simplicitate extra
ordinară, complet lipsit de arti
ficii sau de emfază în expunere, 
el reușea să ne atragă și să ne 
mențină încleștați în farmecul 
unei expuneri care nu avea ni
mic din calitățile cerute de prin
cipiile consacrate, dar care era 
puternic încălzită de dragostea 
sa pentru profesiune, pentru ma
tematică, pentru studenți.

Glasul, gesturile, mișcările pro
fesorilor mei de acum 40 de ani 
m-au însoțit totdeauna în amin
tirile mele, uneori deosebit de 
obsedant. Nu rareori m-am sur
prins apăsînd silabele ca Țițeica, 
vorbind detașat ca Davidoglu 
sau Pompeiu, tumultos ca 
lescu, elegant ca Stoilov, 
calm ca David Emmanuel.

Și sînt sigur că studenții 
au tras concluziile juste din 
dul în care, în momentele potri
vite, am pronunțat, precum odi
nioară Țițeica, numele marilor 
mei profesori.

Cine nu cunoaște această

clădire în care luminile

ard pină tîrziu în noap-

te ? Este Universitatea de

azi care adună în amfi

teatrele ei, la învățătură,

mii de tineri

De cind am absolvit cursurile 
Universității București lucrez 
ca cercetător în cadrul Insti

tutului de geologie și geografie al 
Academiei R.P.R. Temeinica pregă
tire profesională însușită în anii 
studenției de la profesori de pres
tigiu ca Gheorghe Murgeanu, Mil- 
tiade Filipescu, Constantin Herbst, 
Jon Rădulescu și Mihai Iancu — 
mă ajută atît pe mine, ca și pe fie
care dintre foștii colegi de facul
tate, să ne îndeplinim importantele 
sarcini puse în fața noastră de ac
tuala muncă profesionala. De 
aceea, sărbătorirea Centenarului 
Universității București a crescut și 
crește continuu în amploare, deve- ■ 
nind o veritabilă sărbătoare, pe 
care o trăim cu bucurie și emoție, 
toți cel care am avut fericirea să 
studiem cadrul Universității

Au trecut mai bine de 15 ani 
de cînd am absolvit cursurile 
Facultății de filologie a Uni

versității București. Bogatele cu
noștințe îns.ușite în anii studenției 
de la. profesori' de prestigiu, în 
frunte cu academicienii Iorgu Ior
dan, Alexandru Rosetti, regretatul 
Tudor Vianu și Alexandru Graur 
m-au ajutat și mă ajută permanent 
în munca mea de fiecare zi, ca 
profesor de școală medie. Nicicînd 
nu voi uita înălțătoarele prelegeri 
ținute de îudor Vianu, claritatea 
și deosebita competență a expune
rilor lui Iorgu Iordan, pasiunea cu 
care ne vorbea Alexandru Rosotti 
ca și dragostea cu care ne încon
jurau toate cadrele didactice din 
facultate, de la cei mai tineri pre
paratori și pînă la venerații noștri 
profesori. în cuvintele lor pline de 
căldură, în neobosita și valoroasa 
lor activitate științifică am aflat 
și aflu mereu noi îndemnuri și ela
nuri în munca mea de profesor de 
școală medie.

în semn de recunoștință, mă 
străduiesc mereu să ridic nivelul 
lecțiilor predate, să aplic cu con
secvență bogatele ctinoștifițe însu
șite de la profesorii noștri.

Cu prilejul sărbătoririi 'Câfitena- 
rului universității noastre. Universi
tatea București, trăiesc clipe de 
profundă emoție, de admirabile 
aduceri aminte și țin să-mi mărtu
risesc toată călduroasa afecțiune 
pentru toți cei ce ne-au îndrumat 
pașii pe drumurile neabătute ale 
științei.

ȘTEFAN NEGOIȚĂ
profesor la Școala medie nr. 1 

— Buzău —

Facsimile din Cartea de onoare

r

Cartea de aur
al Institutului 
din București.

înaintate ale învățămîntului superior, continuitatea acestuia pe 
noile coordonate ale vieții noastre sociale.

Sărbătorind centenarul, urez Universității noi succese și 
izbînzi în muncă.

COSTACHE ANTONIU
Artist al poporului — rectorul I.A.T.C. „I. L. Caragiale"

Sărbătorind cu respect șl recunoștință existența de un veac 
a Universității din București, studenții și corpul profesoral din 
Institutul de științe economice „V. I. Lenin" felicită profesorii 
și studenții Universității cu acest prilej și-i urează instîtuției- 
mamă a învățămîntului superior din țara noastră să-și aducă 
pe mai departe contribuția sa importantă întru propășirea ști
inței și culturii romînești, pentru formarea noilor generații de 
intelectuali pe măsura cerințelor Romîniei socialiste.

Prof. univ. M. A. LUPU
rectorul Institutului de științe economice „V. I. Lenin" — București

Mulți dintre noi și-au făcut studiile în diferitele facultăți ale 
Universității bucureștene, iar cadrele noastre tinere își fac spe
cializarea pe lingă eminenți profesori ai ei. In activitatea noas
tră ne-am bucurat de ajutorul multora dintre cadrele didactice 
ale Universității- Ne simțim, deci, legați de această cetate știin
țifică și culturală care-si trimite mesageri de nădejde în toată 
țara- O cinstim cu gîndul și cu fapt*.

Prof. wntv. PAUL BORCEA
rectorul Institutului pedagogic din Constanța

Zilele acestea am asistat, pe 
culoarele rectoratului Universi
tății din București, la o întîm- 
plare măruntă, dar semnificativă. 
Un tînăr înalt, cu figură de a- 
merican, abia intrat pe ușa prin
cipală, a izbucnit într-o exclama
ție de bucurie: în momentul a- 
cela, pe culuoar treceau cîțiva 
asistenți și profesori romîni. Tî- 
nărul era într-adevăr american, 
abia sosise din vestul Statelor 
Unite, ca invitat la sărbătorirea 
centenarului Universității. Spre 
mirarea mea, strîngînd mîna pro
fesorilor romîni el li s-a adresat 
direct cu: „Ce bine-mi pare că 
vă revăd! Ce mai faceți?14, vor
bind aproape corect limba ro
mînă.

Cîteva minute mai tîrziu, stînd 
de vorbă cu el mi-a spus că a 
învățat limba poporului nostru la 
cunoscutele seminarii care se or
ganizează în fiecare vară de către 
Universitatea bucureșteană la Si-

naia. Dacă o să căutați în car
tea de onoare a Universității, 
mi-a spus el, o să găsiți și nu
mele meu.

Amănuntul — mărunt în apa
rență — dar semnificativ pentru 
ecourile internaționale ale iniția
tivelor universității bucureștene 
— m-a condus totodată spre 
Cartea de onoare care este, 
fără nici o exagerare, o adevă
rată oglindă a prețuirii de care 
se bucură Universitatea din 
București în lume.

Întîlnim, în paginile acestei 
cărți de cîteva ori semnătura și 
aprecierile elogioase ale pre
ședintelui Indoneziei — Sukarno, 
semnătura și aprecierile secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
semnătura și aprecierile recente 
ale lui Haile Sellassie I, împăra
tul Etiopiei, numele și semnătura 
a numeroși ambasadori și atașați 
în Republica Populară Romînă.

Dar cea mai mare parte a pa-

ginilor cărții de 
zintă aprecierile 
rație a numeroși oameni de știin
ță, profesori, decani sau rectori 
ai unor instituții de învățămînt 
superior de peste hotare. Iată nu
mai cîteva dintre numele celor 
care au vizitat Universitatea 
bucureșteană în ultimul timp :

Prof. Jean Roche, actualul rec
tor al Universității din Paris ; 
prof. Ugo Pappi, rectorul Uni
versității din Roma; Peter Scott 
Noble, vicecancelarul Universită
ții din Londra; prof. Hakan Nial, 
rectorul Universității din Stock
holm ; prof. Jorgen Diech, pro
rector al Universității Asrhus din 
Danemarca etc., fiecare semnă
tură consemnînd un elogiu, o 
apreciere la adresa învățămîntu- 
lui universitar bucureștean.

„Sînt foarte mulțumit — scria 
cu un timp în urmă în Cartea de 
onoare, rectorul Universității din 
Turku — Finlanda — do a-mi

onoare o repre- 
plino de admi-

fi putut realiza visul de a vedea 
Bucureștiul și Universitatea sa“. 
Rectorul Universității Lomonosov 
din Moscova apreciază învăță- 
mîntul universitar bucureștean 
ca „unul din cele mai dezvolta
te" un învățămînt de „un înalt 
nivel științific".

Iar marele savant, de origină 
romînă, G. Constantinescu auto
rul teoriei sonicității, își exprimă 
în aceleași pagini „plăcerea și 
onoarea deosebită" pe care a 
avut-o „făcînd un schimb de opi
nii științifice cu colegii de știin
ță din țara de naștere".

...De la Moscova la Paris, de 
la Pekin la Havana, din Indone
zia, India, Etiopia sau S.U.A., mii 
de fire leagă prietenii și țes 
colaborări între oameni de știin
ță sau profesori din lumea în
treagă și Universitatea bucure
șteană.

E. F.

Un cald sentiment de emoție ne învăluie la gîndul că, astăzi 
Universitatea cea mai mare a țării împlinește 100 de ani. E o 
vîrstă în fața căreia te pleci cu respect și 'prețuire. în cei 100 de 
ani sînt înmănunchiate realizări și izbînzi științifice însemnate, 
care cinstesc renumele școlii noastre superioare și îl fac cunos
cut în întreaga lume.

Fie ca în anii ce vor veni izbînzile să fie și mai mari, pe mă
sura epocii socialiste pe care o trăim.

Prof. univ. dr. IOSIF PERVAIN 
rectorul Institutului pedagogic din Oradea

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de existență, urez cadrelor 
didactice și studenților Universității din București succese în 
muncă, dorindu-le să ducă mai departe succesele vrednicilor 
înaintași și vrednici pionieri ai științei și culturii romînești.

Bogata activitate didactică și științifică a Universității bucu
reștene ne va fi un exemplu viu în munca noastră de pionierat 
pe meleagurile maramureșene.

Prof. univ. ANDREI BOGDAN
rectorul Institutului pedagogic din Baia Mare

Jubileul de 100 de ani al Universității din București, consti
tuie pentru noi, cadrele didactice și studenții Institutului pe
dagogic din Bacău, un fericit prilej de a exprima sentimentul 
nostru de admirație față de eminenții săi profesori și de a-i fe
licita cu cordialitate atît pe ei cît șl pe harnicii și entuziaștii 
lor studenți.

Conf. univ. GH. HASAN
rector al Institutului pedagogic Bacău

OMAGII
Sînt încă vii în memoria mea figurile atîtor profesori, sa- 

vanți de talie mondială, care, de la catedră, au pregătit cu dra
goste, pasiune și abnegație generații de studenți, aprinzînd în 
mintea și în inimile lor și, prin ei, în atîtea colțuri de țară, fă
clia științei romînești pe care a ilustrat-o atît de strălucit timp 
de un veac, Universitatea din București.

Cel mai tînăr institut de învățămînt se pleacă cu respect în 
fața ta, bătrînă și veșnic tînără universitate.

Lector univ. ALEXANDRU VASILESCU 
prorector al Institutului pedagogic-Suceava

Tinărul institut pedagogic din Craiova a primit și primește 
un prețios ajutor din partea Universității, ceea ce-i asigură o 
rodnică activitate. De aceea noi socotim sărbătoarea acesteia ca 
o sărbătoare a noastră și-i urmă noi succese în educarea vii
toarelor ger 2r ații de intelectuali.

Conf. univ. NECULCE POPESCU 
rectorul Institutului pedagogic din CraiovaCENTENARUL UNIVERSITĂȚII



ÎNSEMNĂRI
noapte albă a muncitorilor de 
la „Reconstrucția".

La ora cînd valțurile și 
planșeele fabricii de hîrtie 
pregătesc filele cărții de tele
fon, alți cilindri la fel de ne
osteniți scot la iveală, în im
primeriile orașului, ziarul 
proaspăt, ziarul viu al raionu
lui, în care unul din muncito
rii de aici, Matei Simion, neîn
trecut corespondent de presă, 
dă grai altor fapte din între
cerea socialistă, altor succese 
ale uzinei.

oate nicăieri ca 
în orașul acela de 
pe Bistrița nu poți 
avea revelația 
„nopților albe". 
Poate fiindcă u- 
merll a zeci de 

blocuri masive, cu multe etaje, 
au îmbrîncit definitiv cu su
plețea și lumina lor vechile 
dughene și vilișoare, „pitores
cul" de odinioară al tîrgușoru- 
lui de vilegiatură moldavă, 

între atributele care fac ca 
Piatra Neamț să pară a fi tot 
mai mult „oraș mare", deta
liile de ordin cultural nu-s 
între cele neglijabile. O fru
moasă casă de cultură stil 
1964, teatrul de stat (ultimele 
premiere: „Farsa jupînului 
Pa.the.lin" și „Căsătoria silită", 
cu Virgil Ogășanu, Cătălina 
Murgea, Ion Fiscuteanu, Alex. 
Lazăr ș.a.), cursurile serale, 
precum și fluxul continuu al 
producției industriale, fac ca 
noaptea și somnut orașului să 
fie într-o anumită proporție 
simple aparențe.

Cuvintele „oraș modern șl 
plin de nerv" ți le propune, de 
pildă, una din secțiile fabricii 
de hîrtie și celuloză.

Un asemenea oraș înseamnă 
între altele... foarte multe te
lefoane. Iar locul acestor cifre 
miraculoase, capabile la orice 
oră din zi și din noapte să te 
pună în legătură cu prietenii, 
cu iubita, cu locul de muncă, 
unde e firesc să fie incluse 
laolaltă dacă nu într-o carte 
a lor?

Cînd peste un an vei căuta 
înfrigurat un anume număr 
într-un asemenea volum, nu 
uita că morarii de celuloză și 
făuritorii hîrtiei ți-au bănuit 
graba, neliniștea și că fila albă 
pc care ai găsit însfîrșit nu
mărul de telefon al iubitei 
sau al prietenului tău e o

reducerea impurităților cu 
49 la sută (angajament: 30 la 
sută).

Celuloză I-A, I-B — redu
cerea impurităților 36—55 la 
sută (angajament 30 la sută).

Muncitorii de la „Recon
strucția" merită poate cîte o 
pagină de poem pe fiecare 
marcă de hîrtie pe care o scot 
din lemnul crescut alături de 
apele și de hidrocentralele 
bistrițene.

Pentru a telefona de la Ba
cău la Piatra Neamț, nu ai ne
voie de eleganta carte de te
lefon pe care o pregătește 
Bucureștiul.

De la Bacău la Piatra vești
le merg aproape ca fulgerul.

energetician Teodor loanovici, 
surorile Gina și Elena Badea 
(laborantă, respectiv bobina
toare), soții Maria și Dumitru 
Gheorghiaș (laborantă, maistru 
electrician) și toți ceilalți tră
iau cu modestie și satisfacție 
clipa așteptatei reintîlniri. La 
ceasul acela de seară, înțele
geau cu toții încă o dată că 
faptul de a se fi dovedit cei 
mai buni interpreți de briga
dă, cinstea ce li s-a făcut ofe- 
rindu-li-se 10 minute în spec
tacolul de gală, erau rodul a- 
tîtor și atîtor nopți de repe
tiții, de îndreptări, de căutare 
înfrigurată a nuanțelor, de 
realizare a înțelesului „trepte
lor bucuriei" — cum se intitu
la programul lor —, trepte ale

lui seral se numără cu sutele. 
Alții învață la școala de 
maiștri. Peste 50 ia sută din
tre tineri poseda biblioteci care 
depășesc 400 de volume. S-au 
mai stabilit procente privind 
numărul celor cu preocupări 
sportive, al celor care locuiesc 
la blocurile-turn din Piatra 
(aproape 600), care posedă 
motociclete, televizoare.

Și ne vin în minte încă zeci 
de ferestre luminate în ca
drul cărora se disting chi
purile atîtor și atîtor tineri 
care, în timpul lor liber, în
cearcă să dea expresia senti
mentelor lor prin mijlocirea 
artelor înaripate.

Nopțile albe
ale

Un succes e și acesta, al 
nopții în care ești invitat sa 
străbați hala mare, luminată 
feeric, în care se naște ultima 
comandă specială primită în 
întreprindere: hîrtie velină, 
satinată, tip A, 50 gr/m p.

Oamenii de aici au reușit să 
macine în așa fel celuloza, în 
așa fel sa o dizolve și cu așa 
corectitudine să o distribuie pe 
sitele transportoare, astfel să 
o poarte la presă și la uscare, 
incit ceea ce după norme o- 
bișnuite ar fi însemnat să în
sumeze 63 de grame pe mp, a 
fost redus la un indice cu 
13 gr mai scăzut!

Hîrtie velină — indice de 
netezime îmbunătățit cu 31 la 
sută (angajament: 10 la sută),

Răspundem
la sesizările tinerilor

Filmele la Cireșu
Datorită faptului «ă 

aprovizionarea cu car
buranți pentru moto
rul de la aparatul de 
proiecție al cinemato
grafului din comuna 
Cireșu, regiunea Ar
geș — ne scria un 
corespondent volun
tar — nu se ftcea la

vreme, filmele erau 
prezentate foarte rar. 
întreprinderea cine
matografică de stat- 
Argeș care a cercetat 
această sesizare a con
statat nu numai că 
aprovizionarea cu car
buranți nu se făcea 
la vreme ci și faptul

că operatorul cinema
tografului se deplasa 
în acest sat pe pofte 
și nu așa cum preve
dea programarea. Bi
neînțeles și pentru 
primul caz și pentru 
al doilea s-au luat 
masurile corespunză
toare.

Nu prea era just, dar au luat măsuri

Bistriței
în tot cazul mult mai repede 
decît trenul de seară.

Cu acest tren s-au întors nu 
demult tinerii artiști amatori 
care au reprezentat „cetățile 
chimiei" și întreaga regiune la 
finala celui de al VII-lea con
curs pe țară.

Atît la Bacău, cit și în 
scurta oprire din halta Săvi- 
nești sau în orașul de la poa
lele Pietricicăi, cei 17 tineri 
din brigada artistică de agita
ție a Fabricii de îngrășăminte 
cu azot au fost aclamați și 
purtați pe brațe cu dragoste, 
cu entuziasm, cu mîndrie. Pe 
piepturile tuturor, cărăbușii 
medaliilor de laureat. Sile Ne- 
niniță (director al clubului, in
structor și interpret), inginerul

Bistriței, ale tuturor celor 20 
de ani.

Risipiți pe la casele lor, 
laureații s-au pierdut apoi 
iarăși în mulțimea „anonimă". 
Aparent. Pentru a se mări efi
ciența programelor de brigadă, 
clubul și comitetul U.T.M. au 
hotărît să înființeze în fiecare 
secție cite un asemenea co
lectiv.

Alături de brigăzile aces
tea tinere, pe cale de a se în
sufleți, viața tineretului de pe 
Valea Bistriței cunoaște neîn
trerupt un puternic impuls. 
Majoritatea lor își însușesc pe 
lingă meseria de bază încă 
una, adiacentă. Cele mai atrac
tive se dovedesc a .fi cursurile 
de automatizare. Elevii liceu-

Generos, ziarul regional care 
apare la Bacău ne-a făcut cu
noscute numele celor distinși 
cu prilejul unui concurs orga
nizat de casa regională a crea
ției populare. Deopotrivă cu 
lucrările muzicale (Vasile G. 
Pîrlea), de artă plastică sau 
decorativă (Georgeta Tarcău, 
Vasile Jora, Vlad Frăsina), 
versurile lui Ovidiu Genaru 
sau Carmen Tudora, povestiri
le lui Corneliu Buzinschi, pie
sele de teatru ale lui Ion Arap 
sau textele de brigadă semna- i 
te de M. Mancaș și Constan
tin Fînaru — sînt expresii ale 
unei tinereți pasionate, însu
flețite de elanuri care în ciuda 
unor stîngăcii îi apropie pe 
autori de izvoarele artei au
tentice. De-a lungul a zeci de 
„nopți albe" petrecute asupra 
manuscrisului sau pianului, în 
minte cu imaginea vie a în
făptuirilor socialiste din regi
unea lor, mii de rădăcini ne
văzute îi leagă pe acești tineri 
creatori de o vibrantă sensibi
litate colectivă.

27 de premii și mențiuni. 
Douăzeci și șapte de reliefări, 
într-un univers al începuturi
lor, al creației, al tinereții.

în puterea nopților, apele 
Bistriței și gindul vizionar al 
oamenilor nasc deopotrivă 
frumusețe, lumină.

MIHAI NEGULESCU

Grupuri statuare înfrumusețează străzile noului Galați.
Foto : N. STELORIAN

V

trandafirului La început

„In comuna noa
stră — Voislova, din 
raionul Caransebeș, 
activitatea cultural-ar- 
tistică e aproape in
existenta. Nu avem 
echipe artistice, la 
activitățile sportive 
participăm, destul de 
rar“. Scrisoarea sem
nată de un grup de 
tineri menționează că 
în acest sat sînt mulți 
tineri pasionați pen
tru activitatea cultu- 
ral-sportivă.

Răspunsul 
din partea comitetu-

primit

această problemă 
a fost în centrul a- 
tenției organizației 
U.T.M„ lucru de care 
se face vinovat și bi
roul comitetului raio
nal U.T.M. Ne pro
punem să stabilim 
măsuri concrete pri
vind organizarea unor 
duminici cultural- 
sportive interesante, 
a joilor tineretului și 
a activității sportive 
de masa etc.*.

Reținem și apre
ciem in mod deosebit 
p ut ea a doua.

Excursie in București
uzunului cultural din 

Ardusat, raionul 
Șomcuta

Foto: O. PLECAN

Turneu
prin regiune

Poștașii... poștașilor

„Sincer să fiu nu 
știu cu ce să încep 
— ne scrie un cores
pondent voluntar din 
comuna Slăvuța, ra
ionul Oltețu. Comuna 
noastră aparține de 
oficiul 
tot de 
scrisorile simple, re
comandatele, telegra
mele și ziarele. Le 
primim e un fel de 
a spune. Scrisorile 
simple vin după o 
săptămînă, ziarele în- 
tîrzie și mai mult, te
legramele circulă cu

Dănciulești, 
aici primim

viteza cărților poștale 
etc. Aceasta, în pri
mul nnd din cauză 
că cei doi factori poș
tali vin foarte rar 
prin această comu
nă. Mai mult chiar, 
au găsit o soluție mai 
comodă. Dau scriso
rile altor cetățeni din 
sat să le înmâneze 
destinatarilor. Cu un 
asemenea sistem de 
difuzare e lesne de 
înțeles întârzierile des
pre care am amintit".

La sesizarea ziaru
lui nostru. Direcția

Generala a Poștelor 
și Telecomunicațiilor, 
Direcția Exploatării, 
ne comunică printre 
altele că cele semna
late de corespondent 
sînt juste și s-a sta
bilit angajarea a încă 
unui factor poștal 
rural, pentru ca dis
tribuirea 
difuzarea presei să 
se facă mai opera
tiv.

Speram că această 
veste îmbucurătoare 
va ajunge repede la 
locuitorii comunei 
Slăvuța.

scrisorilor.

Răspunsuri pe care le așteptăm de mult
Ar fi inutil să mai 

explicăm că fiecare 
instituție, întreprinde
re etc. este obligată 
să răspundă operativ 
la sesizările oamenilor 
muncii. Totuși amin

tim tovarășilor de la 
Comitetul regional 
U.T.M. Iași, Comite
tul raional U.T.M. 
Grivița roșie, Comite
tul orășenesc U.T.M. 
Craiova, Comitetul E-

xecutiv al Sfatului 
popular regional Ar
geș că a trecut de 
mult termenul la care 
trebuiau să răspundă 
la sesizările trimise 
de ziarul nostru.

.în laboratorul de izotopi radioactivi al Institutului de cerce
tări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea.

Foto: AGERPRES

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru)

Timp de 7 zile un ansamblu 
artistic vocal format din soliști 
ai ansamblului C.C.S. București 
și ai Casei de cultură din Pi
tești, întreprinde un turneu prin 
orașele și comunele regiunii 
Argeș. Pînă acum, au dat 10 
spectacole în fața a sute de 
muncitori și colectiviști din Sla
tina, Curtea de Argeș, și de la 
Hidrocentrala ,,16 Februarie", 
Cîmpulung și Rlmnicu Vîlcea. 
Interpretînd cu talent și căl
dură cîntece de muzică ușoară 
și populară, artiștii bucureș- 
teni și piteșteni s-au bucurat 
de un deosebit succes.

In zilele care urmează vor 
mai susține o serie de specta
cole pentru petroliștii de la 
Valea Caselor, pentru minerii 
de la bazinul carbonifer Schitu 
Golești, pentru muncitorii din 
orașul Pitești, Iar la cererea 
specială a muncitorilor de la 
Combinatul de aluminiu vor 
mai susține la Slatina încă 2 
spectacole.

De ctirind un grup de elevi 
din Tîrgu Neamț și Humulețti 
au făcut o vizită interesantă in 
Capitală.

Prima lor țintă a fost vizitarea 
Expoziției realizărilor economiei 
naționale în cei 20 de ani de la 
eliberare.

Elevii au participat, pe pla
tourile de la Buftea, la turnarea 
filmului „Amintiri din copilărie".

De asemenea, eu 
portul Bănesc. 
CițmigiuL Fdetvl 
goșoaia, Combmctul avicol Cre- 
vedia ți multe alte locuri inte
resante.

Nu rom uita niciodată vizita 
făcută in Ccpstaia noastră dragă.

Universitatea, 
R.P.R. și Mo-

Sergiu Nicolaeseu face parte 
dintre tinerii regizori de scurt me
traje ale căror căutări temerare 
i'rivind sintetizarea elementelor 
componente specifice genului în- 
Lr-o operă cinematografică de ți
nută,^ au fost apreciate atît în ța
ra cît și în competiții internațio
nale de prestigiu.

După „Scoicile nu au vorbit nici
odată" (primul său film) și „Primă
vară obișnuită" distins cu „Pre
miul pentru excelență" la Concursul 
internațional de tehnică cinema
tografică de la Moscova, filmul 
care l-a impus în mod deosebit a- 
tenției publice, relevînd un artist 
cu multiple posibilități — poemul 
„Memoria trandafirului" — consti
tuie o treaptă superioară în creația 
sa și una din realizările de prim 
ordin ale scurt metrajului romî- 
nesc. Preocupat de marile idei ale 
umanității, regizorul încearcă și 
reușește în „Memoria trandafiru
lui" o alegorie al cărei punct de 
plecare rezumă rațiunea de a fi a 
omului : pacea. Dramatismul filmu
lui este cu atît mai puternic cu 
cît elementele cu care se operează 
sînt florile, motiv al purității de 
multe ori devalorizat în producții 
de mîna a doua, ce capătă aici 
însă dimensiuni de nebănuit sim
bol. Scena secerării florilor de a- 
valanșa ucigătoare a gloanțelor 
rămine o pagină antologică capa
bilă să sintetizeze în cel mai înalt 
grad drama umanității ultragiate 
barbar. Tendința evidentă de a 
metaforiza universal populat de 
oameni, tuciuri. peisaje, nn alune
că in facilitate tocmai pentru că 
N»co-aesc= eu forțează cadrele fi
rescului. Afecte me
lodramatice.

Lirismul care străbate pelicula 
e un component efectiv al acestui 
Doem. Nenumăratele premii acor
date „Memoriei trandafirului" 
(„Premiul pentru cel mai bun film 
experimental" la Mamaia, „Marele 
premiu" la . Edinburg, „Mențiune" 
din partea juriului presei cinema
tografice la festivalul internațional 
al filmului de la Cork (Irlanda), 
atestă un film de o remarcabilă ți
nută artistică, opera unui artist ta
lentat, sîrguincios, preocupat de 
o problemă majoră.

N. ADAM

de stagiune
Ansamblul artistic

Corul de cameră

al Conservatorului

TTTT^WIIll

al U. T. M.

„Madrigal**

bucureștean
dansuri din Bihor și Munte
nia) cîteva noi cîntece (ale 
compozitorilor Ion Chir eseu, 
Mircea Neagu, Gh. Buzdugan, 
C. Arvinte, Marin Constantin) 
închinate partidului, patriei, 
o suită de cîntece ă capella 
(pentru cor de femei) pe care 
le scrie special pentru noi tî- 
nărul compozitor Dumitru 
Capoianu.

Orchestra de muzică popu
lară pregătește, de asemenea, 
o serie de noi prelucrări fol
clorice, iar orchestra de muzi
că ușoară, noi lucrări ale com
pozitorilor noștri, printre care 
piesele selecționate la recentul 
Festival de muzică ușoară de 
la Mamaia.

— în fața unor „înnoiri" 
asemănătoare se găsește și co-

MOSOR VIOREL 
elev

Casa de cultură din orașul Victoria, dată în folosință anul acesta
Foto: prof. V. ORZA

ENERGIA ATOMICĂ
lîrilf xistă nenumărați in-

I did care atestă gra-[4^7 dul de dezvoltare
■ 1 economică a unei
iWII țări. Ne-am obișnuitjțPțtytyl ca asemenea indici

să se refere la cele 
mai variate domenii de activitate 
economică : de la consumul de 
energie electrică pe cap de locui
tor și pînă la producția de bunuri 
de larg consum — apreciată după 
criterii asemănătoare. Iată însă 
că — în ultima vreme — a apă
rut un nou criteriu de apreciere: 
consumul de apă pe cap de lo
cuitor...

Nu este vorba aici numai de 
apa de băut sau de cea de spă
lat — deși, într-un anumit sens, 
însuși acest consum este un indi
ce fidel al gradului de dvilizație 

| atins de către oameni. Indicele 
i amintit se referă mai cu seamă 
! la cantitățile uriașe de apă folo- 
\ site în industrie și agricultură. 

Să amintim cîteva cifre în acest 
sens: pentru o tonă de bumbac 
se consumă 200000 l de apă, 1 
milion litri pentru aceeași canti
tate de hîrtie, 2,5 milioane litri 
pentru 1 000 kg de cauciuc 
sintetic.

Pretutindeni deci — mai re
pede sau mai încet — populația 
crește, industria se dezvoltă, agri- 

• cultura își mărește neîncetat ne

voile de apă, în timp ce sursele 
de apă rămîn — în cel mai bun 
caz — constante, iar fluviile sau 
pînzele de apă subterană, con- 
taminîndu-se cu deșeurile rezul
tate din activitatea umană, își 
restrîng direcțiile de utilizare.

Dacă ținem seama de faptul 
că pe suprafață globului — după 
aprecierile oamenilor de știință — 
nu ar exista decît o cantitate de 
20 000 km c de apă dulce dispo
nibilă anual, atunci ne putem da 
seama de ce, actualmente, pe 
agenda de lucru a savanților se 
înscrie o nouă problemă : cea a 
apei.

Fără îndoială, și pînă în pre
zent au fost găsite unele soluții 
în vederea rezolvării parțiale a 
acestei probleme. Astfel, în unele 
țări, apele de consum industrial 
sau menajer sînt repuse — după 
o prelucrare corespunzătoare — 
de cîteva ori la rînd în ciclul 
consumului industrial. La fel, ră
cirea cu ajutorul apei este în
locuită treptat cu cea prin inter
mediul aerului. S-ar mai putea 
enumera și alte procedee asemă
nătoare. Ele nu oferă însă o re
zolvare radicală a problemei apei.

Dacă ne-am gîndi la faptul că 
la îndemîna noastră stă — ne
folosită — uriașa cantitate de 
1 250 milioane km c de apă (este 
vorba despre apa mărilor și o-

ceanelor), atunci soluționarea a- 
cestei chestiuni ar părea extrem 
de simpla. însă, în starea în care 
se afla, avînd un conținut de a- 
proximativ 35 g de săruri la 
litru, această apă nu poate fi fo
losită.

Iată deci că asigurarea uriașelor 
cantități de apă necesare produc
ției industriale sau agricole în 
viitorul apropiat se rezuma la eli

e cîteva ore cea 
mai tînără for
mație corală a 
țării, corul de ca
meră „Madrigal" 
al Conservatoru
lui bucureștean,

repetă cu febrilitate. Aici, în 
sala de repetiție, îmi amintesc 
cuvintele pe care le spunea 
un reputat oaspete al recen
tului Festival enescian — 
compozitorul elvețian Andre 
Marescotti, după ce ascultase 
programul acestei formații: 
„Este unul din primele an
sambluri de o asemenea per
fecțiune pe care le-am auzit. 
Am o veche experiență și știu 
ce înseamnă să dirijezi coruri. 
Admirația mea este totală. To
tul a fost perfect Vă invidiez 
pentru acest extraordinar suc- rul de cameră al Conservata- 
ces. Coruri de o asemenea va
loare Se pot număra pe dege
tele unei singure mîini în Eu
ropa".

La pupitru, Marin Constan
tin îndrumă arta tinerilor in
terpreți spre impresionantele 
izvoare ale unor străvechi 
giuvaeruri sonore.

Seara în sălile de repetiție 
ale Ansamblului U.T.M., Ma
rin Constantin continuă cu a- 
ceeași rîvnă pasionanta sa ac
tivitate de îndrumător al for
mațiilor muzicale ale unui an
samblu care și-a ciștigat de 
peste 15 ani prețuirea a sute 
de mii de iubitori ai muzicii.

Intr-o scurtă pauză, între 
repetiții, tînărul dirijor ne 
împărtășește acum, la început 
de stagiune, cîteva amănunte 
asupra programelor celor 
două formații de tineri artiști.

— Să începem cu Ansam
blul U.T.M. — ne propune in
terlocutorul.

Punem în prezent bazele u- 
nui nou spectacol. Formațiile 
noastre, „întinerite" la acest 
început de stagiune cu o se
rie de noi tineri artiști ama
tori din rîndurile muncitori
lor, elevilor, studenților bucu- 
reșteni muncesc cu un deose
bit entuziasm.

— Pe cînd premiera ?
— In cursul lunii decem

brie...
— Ne dați cîteva amănunte 

asupra pieselor integrate pro
gramului formațiilor ansam
blului ?

— O nouă suită de dansuri 
(printre ele două excepționale

rului ?
— După ce ne vom da zilele 

acestea aportul la festivitățile 
prilejuite de Centenarele Uni
versității și ale institutelor de 
artă precum și la o serie de 
manifestări muzicale curente 
din București și provincie, 
pornim la pregătirea unui 
concert â capella menit a da 
spectatorilor o imagine . de 
ansamblu, pe de o parte asu
pra epocii preclasice, iar pe 
de altă parte asupra muzicii 
corale a compozitorilor con
temporani.

— Ați ales de acum lucră
rile cu care vreți să dați viață 
acestei „antologii" dedicate u- 
nor epoci extreme ale istoriei 
muzicii ?

— Programul va cuprinde 
lucrările celor mai remarca
bili reprezentanți ai madriga- 
lurilor, cfransonurilor, liedu
rilor din epoca Renașterii eu
ropene și a unor Creatori con
temporani ca Nono, Messiaen, 
Hindemith, Honegger, Stroe, 
Olah, Popovici, Vieru, Nicu- 
lescu.

— $i în restul stagiunii ?
— Un spectacol special cu 

„Orfeu" de Monteverdi, cîteva 
concerte închinate cantatelor 
lui Weber și un concert spe
cial intitulat „Antologie co
rală romînească" prin care 
vrem să dăm ascultătorilor 
din sala de concert și poate 
chiar și discofililor, o privire 
sintetică asupra drumului 
străbătut de creația vocală ro
mînească în ultimul veac.

IOSIF SAVA

ȘI PROBLEMA APEI
sați si, astfel, se obține apa po-
tabilă. Este, de fapt, același pro
cedeu aplicat — pe scară redusă 
— de zeci de ani, la bordul na
velor : cel al distilării apei sărate 
a oceanelor.

Un alt procedeu întrebuințat 
se bazează pe studiul unui feno
men cunoscut, de asemenea, de 
multă vreme, de eschimoși și ex

PE TEME ȘTIINȚIFICE
minarea sărurilor din apa marină 
■și la apropierea compoziției ei 
de cea a apei dulci. Și dacă — 
pînă în prezent — au fost făcute 
sute de proiecte în acest sens, 
numai un număr redus s-au im
pus în practica curentă, anume, 
cele mai eficace și mai economice.

Una dintre metodele de desali
nizare a apei marine este folosită 
astăzi și în Kuweit și se bazează 
pe un principiu destul de simplu. 
Apa — stocată în imense rezer
voare — este adusă la punctul 
de fierbere. Vaporii de apă eli
berați de săruri sînt apoi conden-

ploratorii polari. In condițiile fri
gului polar, s-a observat că apa 
de mare nu îngheață, totuși, 
niciodată complet. Gheața marină 
lasă să se scurgă un fel de sara
mură — unde se concentrează 
cea mai mare parte a sărurilor 
— care devine apoi refractară 
oricărei congelări Reprodus pe 
scară industrială, fenomenul na
tural amintit dă posibilitatea ob
ținerii — din apa sărată — a 
unei gheți care, prin topire, eli
berează apă dulce proprie consu
mului.

In sfîrșit, o ultimă metodă de

desalinizare este cea care se ba
zează pe electrodializă. Acest pro
cedeu constă în a trece apa de 
mare între două membrane în
cărcate cu electricitate și care 
joacă rolul de electrozi. Clorul 
din apa sărată este atras de mem
brana încărcată pozitiv, iar sodiul 
— de cea negativă. Membranele 
au însușirea de a fi semipermia- 
bile: ele lasă să treacă sarea 
prin porii lor, însă o împiedică de 
a mai reveni. în cele din urmă, 
între cele două membrane nu mai 
rămîne decît apa fără clorură de 
sodiu — adică apa dulce.

Care din procedeele descrise 
este mai convenabil ?

Se pare că, actualmente, marea 
competiție a economicității se dă 
între metoda distilării și cea a 
congelării apei sărate. Dacă prima 
metodă are avantajul unui preț 
de cost independent de cantitatea 
de săruri care trebuie eliminată, 
ea are totuși inconvenientul de a 
nu putea da în consum apa re
zultată, decît în urma unor ope
rații prelucrătoare intermediare. 
Din acest punct de vedere, conge
larea are asupra ei un oarecare 
ascendent: teproducînd un feno
men natural, ea nu alterează ca
litățile apei.

Viitorul apropiat va aduce mari 
schimbări in soluționarea acestei

probleme. Aici — ca și in alte 
domenii de activitate — energia 
atomică va aduce cu sine rezol
varea ei pe scară întinsă. Ea nu 
va modifica — poate — metodele 
actuale de desalinizare a apei 
marine, dar va permite ca ele să 
se desfășoare în cele mai bune 
condiții asigurîndu-le, la un 
preț de cost redus, elementele in
dispensabile ; căldura și electrici
tatea.

Căci pe măsură ce va crește 
puterea instalată a noilor uzine 
electrice bazate pe folosirea ener
giei nucleare, se va ieftini prețul 
de cost al energiei electrice. Vor 
fi — probabil — construite uzine 
electroatomice „mixte", care vor 
produce în același timp energie 
electrică și apă dulce. „Fabrica
rea" apei va compensa fluctuați
ile în cererea de curent electric, 
apa astfel obținută avînd un preț 
de cost apropiat de cel al apei 
naturale. Cît privește amănuntele 
tehnice ale unor asemenea insta
lații complexe, tipul de reactor 
nuclear care va fi adoptat în a- 
ceste scopuri, asupra acestor pro
bleme urmează să-și spună cu- 
vîntul viitorul.

ADRIAN I. SERGHIE



Zoii la un antrenament

O fază palpitantă din turneul de baschet al Jocurilor Olimpice

Cinci dialoguri despre performanțe

Ultimele știri olimpice
TOTBAL

R. P, Romînă — R<
Germană 1—1

D.

, Desfășurat la Komazawa în pre
zența a peste 30 000 de specta
tori, jocul dintre reprezentativele 
de fotbal ale R.P.R. și RJD.G. 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 1—1 stabilit in prima 
repriză. In minutul 22, centrul 
atacant Henning Fmezel urmă
rește o minge „ricoșată" din bară 
și o introduce în plasă. Echipa 
romînă își revine și inițiază o 
serie de atacuri prin Pîrcălab și 
Creiniceanu. Presiunea echipei 
noastre este concretizată în mi- 
nutul 27 de joc, cînd după un 
schimb de balon Constantin-Pîr- 
câlăb, acesta dm urmă centrează 
precis și Pavlovici reia direct în 
plasa. Jocul se echilibrează. In 
minutul 30, aripa stingă Eber
hard Vogel îl atacă neregula- 
mentar pe Datcu și arbitrul îl 
elimină de pe teren. Joi, la Omy- 
ia, echipa romînă întîlnește re- 
Îyrezentativa Iranului. în jocul de 
a Komazawa am aliniat urmă

torul „11" : Datcu, Greavu, Nun- 
weiller III, Dan Coe, JHălmă- 
geanu, Jenei, Koszka, 
Constantin, 
ceanu.

S-au mai desfășurat și alte 
două meciuri. în seria A întâlni
rea Mexic-Iran s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate 1—1 
(0—0), iar în seria B, Iugoslavia 
a învins greu Marocul cu 3—1 
(2-1).

Astăzi ait loc următoarele me
ciuri : R. S. Cehoslovacă-R.A.U.; 
Japonia-Argentina: Coreea 
sud-Brazilia.

’ i, Pîrcălab, 
Pavlovici, Creini-

După C. Ciucă, N. Puiu și C. 
Niculescu alți doi boxeri romim au 
trecut cu bine primul tur. In gala 
de iori, desfășurată la Korakuen. 
tînărul nostru debutant într-o com
petiție de amploare C. Crudu 
(pană) s-a întîlnit cu campionul cu
banez Robert Caminero. In ultima 
repriză, posesor al unei condiții Ii-

INFORMAȚII
Marți dimineață, Corneliu 

Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe d-1 Hen
rik Beer, secretar general al 
Ligii societăților de Cruce 
Roșie.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordia
lă, au participat Anton Moises- 
cu, președintele Crucii Roșii a 
R. P. Romîne, dr. Octavian 
Berlogea, vicepreședinte, și 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Tot dimineața, oaspetele a 
vizitat Centrul de hematologie 
și Institutul de geriatrie. După 
amiază a părăsit Capitala, ple- 
cind într-o vizită prin țară.

ir
Primăria orașului Trento-Italia 

care a găzduit cel de-al V-lea 
Congres internațional privind re
producția animală și însămînțările 
artificiale, a conferit o diplomă

pitala directorul general al Agen
ției Internaționale pentru ener
gia atomică, <’

★

Marți a plecat spre Beirut 
o delegație de cineaști romîni 
care va participa, între 14 și 
25 octombrie, la cel de-al 
IV-lea Festival internațional 
al filmului din Liban. Delega
ția este alcătuită din scriito
rul Francisc Munteanu, regi
zor și scenarist și Costache 
Ciubotaru, operator cinema
tografic. •

Cinematografia noastră va 
fi prezentă la acest festival cu 
filmele „Tudor“ și „La vîrsta 
dragostei".

I 

și medalie de onoare, prof. dr. . 
C. Băicoianu, pentru merite deo- I 
sebite în activitatea de cercetare 8 
științifică și de răspîndire pe plan - 
internațional a metodelor moder- | 
ne de reproducție. a* IMarți dimineața a părăsit Ca- 8 

l-olo J11 rron^rol ol
;ionale pentru ener- H 
dr. Sigvard Eklund. 8

I
I
I
I
I
! (Agerpres)

zice superioare Crudu a controlat 
partida obținind o meritată victorie 
la puncte. La caU mîjlocie-mict 
Vasile Mirza a avut Ia persoana 
lui Kum Thaik Lee (Coreea de sud) 
un adversar incomod dar reprezen
tantul nostru s-a impus pnn preci
zia loviturilor. Pini in prezect toți 
cei 5 boxeri romîni care aa evoluat 
au terminat învingători.

în reuniunile viitoare boxerii ro
mîni vor avea umâtorii adversari : 
Ciucă — Kuylenberg (Ceylon) » 
Puiu — Wasiimgton (S.UJL) » Mi- 
halik — Koenig (Austria) Nicu- 
lescu — Mabwe (Uganda) : Menea
— Lee (Coreea de sud); Negrea
— Kiseliev (U.R.S.S.) și Mariutan
— Pandov (R. P. Bulgaria).

Echipa de polo pe apă a 
R. P. Romîne — în gru

pele semifinale
Cu jocurile disputate ieri s-a 

închaiat prima parte a turneului 
olimpic de polo pe apă. în grupa A, 
echipa țării noastre a învins cu 
scorul de 9—4 (1—1 ; 3—2 ; 2—0; 
3—1) echipa Japoniei prin punctele 
marcate de Zahan (3), Grințescu 
(2), Mărculescu, Kroner, Firoiu și 
Szabo. In Urma acestei vie-4 
torii ' echipa romînă s-a clasat pe 
locul doi în grupa respectivă 
și a obținut dreptul de a 
evolua în grupele semifinale. Iată 
celelalte rezultate înregistrate : Iu
goslavia — Brazilia 8—0 (3—0 ,- 
0—0; 4—0; î—0) ; Germania — 
Australia 3—1 (1—0; 0—1; 2—0; 
0-0) Belgia — R.A.U. 8—5 (2—1, 
3—3; 2—1; l—O) ; Olanda — S.U.A. 
6—4 (2—2; 3—0; 0-0; 1—2). Gru
pele semifinale se prezintă astfel : 
A : Italia. R. P Rom ini. U.R.S.S, 
Germania ; B : Iugoslavia. Olanda. 
R. P. Ungară. Belgia. Conform re
gulamentului in meciurile din grupe 
nu se intiinesc echipele care au 
jucat meciul in preliminarii, fiind 
consemnat rezultatul Înregistrat 
atunci. De exemplu, echipa R. P. (Ager prea)

Boxerii C. Crudu și 
Mirza, victorioși

de

controlorii tehnici
de calitate

mod inevitabil în contact cu ma-trolul tehnic va deveni în_____________________________
terialele cu care se lucrează în uzină, cu sistemele de prelu
crare, cu aparatele de măsură și control. Am prevăzut — 
pentru o însușire temeinică a cunoștințelor — ca lecțiile te
oretice să fie însoțite de demonstrații și aplicații practice. 
La fiecare lecție se vor aduce mostre de materiale și piese, 
se vor face, în funcție de necesitate, demonstrații practice și 
probe de laborator.

— Cum ați asigurat controlorilor tehnici de calitate care 
lucrează în schimburi, condiții ca ei să poată urma aceste 
cursuri ?

— A fost problema cea mai grea de rezolvat. Ne-am sfătu
it și cu tovarășii de la Uzina de tractoare asupra felului cum 
să organizăm cursurile. Premiza de la care am pornit era ca 
aceste cursuri să asigure o continuitate cît mai bună în pre
gătire. Am stabilit, de aceea, ca ele să aibă loc de două ori pe 
saptămînă — după orele de program — și pe schimburi. 
Săptămîna trecut am deschis toate cursurile.

Răspuns concret 
elaborarea oțelurilor de cali
tate", „Influența temperaturii 
oțelului, gradului de oxidare 
și a vitezei de turnare asupra 
calității lingoului de oțel 
calmat" etc.

La cocserie am întîlnit ace
eași preocupare pentru pregă
tirea deschiderii noilor cursuri.

Corespondență

primită

prin TELEX

de la trimisul

nostru special

ILIE PURCARU
n 
de 15 
Iolanda 
intra în 
runeînd 
ca pe 
medalia 

cucerită la Roma. O va culeg? 
oare altcineva ? Sau, mai curind 
se va apleca ea singură sâ o 
ridice de la înălțimea celor 1.91 
m. (ultimul ei record de la So
fia ?) Presa, specialiștii, spor
tivii o desemnează drept câști
gătoare figură. Ia privința pro-

dimineața zilei 
octombrie, 
Balaș va 

concurs, a- 
în arenă, 
o mănușă 
de aur

Romîne nu va mai juca cu Italia. 
Jucătorii rodini vor IntHni echipe
le VXS S. Germaniei. Astăzi și 
inline au loc meciuri din cadrul 
grapelor semifinale.
La rolei feminin R.P.R.—

al tur- 
de vo- 
echipei

S.U.A. 3—0
în cel de-al treJea meci 

neolui echipa tirii noastre 
lei a jucat în compania 
S.U.A. obținind victoria cu scorul 
de 3—0 <15—9; 15—1; 15—2). Vo- 
leibaiisteie noastre mai au de ju
cat două partide cu Coreea de sud 
si R. P. Polonă. Dacă vor ciștiga 
ambele jocuri, echipa noastră are 
sanse să se claseze pe lo’cul trei. 
R. P. Polonă a învins cu 3—0 echi
pa Coreei de sud.

La Yokohama a început turneul 
masculin do volei. !n primul meci, 
echipa U.R.S.S. campioană mondia
lă a învins cu 3—0 (15—8: 15—10; 
15—9) echipa R. P. Romîne, cam
pioană europeană. Celelalte rezul
tate : Japonia — Coreea de sud 
3-0 ; S.U.A. — Olanda 3—0; R. S. 
Cehoslovacă — R. P. Ungară 3—2; 
R. P. Bulgaria — Brazilia 3—0. 
Astăzi echipa masculină a R.P.R. 
joacă cu Brazilia.

In programul de azi
în programul probelor atletice de 

astăzi figurează și trei sportivi ro- 
mîni : Viorica Vlscopoleanu (lungi
me), Valeriu Jurcă (400 m garduri). 
Andrei Barabas (10 000 m plat). Echi
pa de ciclism participă la cursa de 
100 km contracronometru. Gh. Ne
grea îl întîlnește pe cunoscutul 
campion sovietic la cat. semigrea 
Kiseliev. Șt. Stîngu (lupte) va par
ticipa la lupte libere (cat. grea). 
Echipa de polo va juca cu echipa 
unită a Germaniei. Vor intra în 
concursul de floretă (femei) Olga 
Orban, Ana Ene-Derșidan și Maria

Pe străzile Tokyo-ului, olimpicii teapă greu de acmirctori...
Fotografiile: KYODO SERVICE

Aici, ele vor urmări să contri
buie la îmbunătățirea rezis
tenței cocsului și la reducerea 
spargerilor pe piloți. Acest 
obiectiv va fi realizat prin- 
tr-un judicios sistem de șco
larizare nu numai a muncito
rilor dar și a tehnicienilor și 
maiștrilor din secție.

Forma prin care s-a gîndit 
conducerea secției bluming 

nosticurilor capitolul „sărituri în 
înălțime-feipei” e imul din puți
nele unde nu există dispută.

faimoasa romincă Iolanda Ba
laș își va depăși adversarele păs- 
trîndu-și coroana învingătorului" 
declarau specialiștii ziarului 
francez „Figaro**. Același ziar in
dică — drept principală concu
rentă a Iolandei pe australianca 
Micheline Masson. Cine este ri
vala Iolandei ? Micheline Mas
son ale cărei ultime performanțe 
echivalează recordul Iolandei de la 
Roma (1,85 m) este o figură cu
noscută publicului, fiind, alături 
de celebra înotătoare Dawn 
Freaser, posesoarea noului record 
olimpic fa 100 metri femei, una 
dintre cele mai de seamă repre
zentante ale sportului australian. 
.Am întîlnit-o lingă pista de a- 
tletism din satul olimpic, asistînd 
la ultimele antrenamente ale altei 
atlete vestite germana Ruger. In
terviul, deși scurt (toate inter
viurile sînt scurte acum, venind 
clipa cînd sportivii preferă să 
vorbească prin fapte) a luminat 
totuși cîteva lucruri interesante, 
pe care le oferim cititorilor :

— Antrenorul meu, prietenii, 
publicul australian își pun mari 
speranțe în mine — ne-a decla
rat Micheline Masson. Mă coi 
strădui să nu-i decepționez. Aus
tralia are, în ceea ce privește 
Jocurile Olimpice și mindria ma
rilor succese și o tradiție care o- 
bligă. Sîntem una din cele patru 
națiuni care au participat la toa
te olimpiadele incepind din 1912. 
Sperăm sa ne întoarcem acasă 
cu cel puțin 10 medalii de aur...

Vorbește aprins, pasionant, cu 
risipă de gesturi, uitînd că „e 
stea”, ignorînd rigorile competi
țiilor.

In continuare discuția se re
feră, firesc la Iolanda Balaș. 
Masson nu ezită să-și spună pă
rerea deschis : „am asistat-o la 
antrenamente. Evoluțiile ei sînt 
cunoscute, n-au nevoie de co
mentarii. Aș adăuga doar un lu
cru : m-a surprins foarte plăcut 
să descopăr că încă nu-și 
desmihte renumele. Am stat de 
vorbă împreună de cîteva ori. De 
obicei discuțiile mai ales între 
concurenți înconjoară teme pro
fesionale. Aici fiecare încearcă

• Nava cosmică a U.R.S.S. con
tinuă să-i pasioneze, în egală mă
sură pe locuitorii Tokio-ului, ca 
și pe sportivii prezenți la J.O. 
După ce, alaltăieri, televiziunea 
niponă a întrerupt emisiunea de
dicată J. O. ca să aducă la cu
noștință noua victorie sovietică, 
ieri a întrerupt de, cîteva ori 
pentru a transmite mesajul cu 
urări adresat de cosmonauți par- 
ticipanților la Jocurile Olimpice. 
Atleta sovietică T. Fedoseva mi-a 
relatat că a primit, în cursul di
mineții de ieri, 10 felicitări de la 
10 străini prezenți la Tokio. Noi 
le-am adresat pe ale noastre, ale 
romînilor.

• Un automobil acoperit de 
sus pînă jos cu inscripții, desene, 
fotografii, afișe, străbate zilnic 
străzile Tokio-ului urmărit de pri
virile tuturor. Trei tineri, John 
Guy (24 de ani), Neter Aitkel 
(21 de ani) și Bruce Leckie au

„1000“ si ridice nivelul cuno
ștințelor profesionale ale mun
citorilor are foarte mare 
eficacitate. Iată, de exemplu, 
cum vor fi pregătiți cuptora- 
rii, acei care pregătesc lingou
rile pentru laminat. La blu
ming, încălzirea lingourilor se 
face cu ajutorul a două siste- 
mfe de cuptoare adinei: cu 

URMĂRI DIN PAGINA I
evacuarea zgurei în stare us
cată și cu evacuarea zgurei în 
stare lichidă. Cite unul din 
ambele sisteme de cuptoare 
au fost declarate „cuptor- 
școală”. Ele sînt date în con
ducerea unui maistru princi
pal, ajutat de tehnologul șef. 
Cine vor fi însă cei care vor 
deservi aceste agregate-școa- 
la ? Toți ceilalți cuptorari de 
la restul cuptoarelor. Cîte doi 
de la fiecare cuptor, vor lucra 
aici timp de o lună de zile sub 
îndrumarea maistrului princi
pal sau a tehnologului șef care 
vor deveni astfel lectori per- 
manenți. Programul de lucru 
la cuptoarele școală va fi ast-

Micheline

să spună cît mai puțin și să afle 
în schimb cît mai mult. Intre 
mine și Iolanda Balaș au avut 
loc întotdeauna discuții priete
nești".

Ce gîndește în aceste clipe Io
landa Balaș ? Intilnind-o pe o a- 
loe din satul olimpic am o- 
prit-o cîteva clipe, solicitîndu-i 
în paralel cu Masson un interviu 
pe aceleași probleme : „Mă simt 
bine, deciara Iolanda, atît din 
punct de vedere fizic cît și sub 
raport moraL Aștept să intru în 
concurs. Cea mai fierbinte do
rință a mea — de prisos s-o mai 
spun — este reprezint cu
cinste culorile

— Păreri 
Masson ?

— Am asistat-o și eu la antre
namente, o apreciez și ca spor
tivă și ca om. Intr-adevăr am stat 
de vorbă prietenește de cîteva 
ori. Un succes al olimpiadelor, al 
tuturor întrecerilor de felul a- 
cesta, este faptul că ne cunoaș
tem, că legăm prietenii.

Ceea ce impresionează pe 
oricine într-o discuție cu Iolan
da Balaș este calmul, siguranța, 
încrederea. Nu, faimoasa Iolanda 
nu ridică din umeri cînd vorbește 
despre adversarele ei. Dimpo
trivă, le-a studiat cu atenție pe 
fiecare în parte și pe Masson, și 
pe Ruger, și pe canadiana Ge- 
race, și pe australianca Wood
house. E la curent cu tehnica și 
posibilitățile fiecăreia. Fără ex
ces de încredere dar în același 
timp fără să se lase impresio
nată de performanțele adversa
relor. Ea pășește în ziua de 15 
octombrie cu liniștea omului pre
gătit, care știe ce vrea.

„Interviul paralel” Iolanda 
Balaș, Micheline Masson ca și 
discuția anterioară Thomas și 
Brumei, ne pune în fața unei 
realități care-și confirma viabili
tatea pe zi ce trece : existența 
reală a spiritului olimpic, spiritul 
prieteniei și păcii, spiritul legă
turilor frățești între tinerii lumii. 
Și dacă toți atleții lumii au tre
cut, în vederea J. O. trei obliga
torii examene (electro-cardiogra- 
ma, examenul reflexelor neuro- 
musculare, clasicul examen cli
nic) cineva, încercîndu-le cu un 
aparat extrem de sensibil bătăile 

INSTANTANEE
făcut cu acest automobil un drum 
de peste 5 luni, plecînd din Noua 
Zeelandă, patria lor, traversînd 
Australia, Filipinele, Hong-Kong- 
ul, sudul Japoniei, ca să ajungă 
la Jocurile Olimpice. Am legat 
cunoștință, cu ei la o stație ele 
benzină. Bruce Leckie, care-i și 
bun sportiv, mi-a declarat' 'ca ' 
„olimpiada ne răsplătește efortu
rile. Posed pînă azi, a continuat 
el, autografele tuturor celor ce-au 
cucerit medalii de aur. I-am vă
zut azi, la polo pe sportivii ro-

CINEMATOGRAFE
STRĂINUL — cinemascop (am

bele serii) : Patria (10} 13,30; 17;
20.30) . ACCATTONE : Republica
(9,30; 11,45; 16,30} 18,45; 21,15),
Festival (9,45; 12} 14,15; 16,30;
18,45} 21), Grivița (9,45; 12; 14,15; 
16,30: 18,45; 21), Floreasca (16;
18,15; 20,30). BALADA SOLDATU
LUI : Carpați 10; 12s 14; 16). GHE
PARDUL — cinemascop (ambele 
serii) : Luceafărul (10-, 13,30; 17;
20.30) , Aurora (9,30; 13,15; 17} 21),
Modern (9,45 ; 13,15; 17; 20,30).
HATARI (ambele serii) : București 
(9,30; 13; 16,30; 20), Melodia (9,30; 
13; 16,30} 20), Flamura (9,30 » 13}
16,30; 20), Stadionul Dinamo (ore
le 18,45). REZERVAT PENTRU 
MOARTE : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,30» 18,45, 21), înfrățirea întro 
popoare (14; 16; 18,15; 20,30). RE
BELUL MAGNIFIC : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18.15; 20,30). MORAL 
’63 : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Bucegi (9,45; 12;
14,15: 16,30; 18,45; 21). OCOLUL
PÂMÎNTULUI ÎN 80 DE ZILE — 
cinemascoo (ambele serii) : Lumina 
(9,30; 13; 16,30} 20,15). BANDA
DE LAȘI : Union (15; 17; 19» 21). 
PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na (orele 10). ȘOFERII IADULUI: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . POVESTEA UNUI BALET —
MINĂ IN MÎNĂ — INTILNIREA 
CELOR CURAJOȘI — PE FLUVII
LE REPEZI — AVENTURĂ IN 
TRECUT — MĂMICO IȚI SCRIU 
DIN BULGARIA: Timpuri Noi 
(10 — 21 în continuare). COLA
BORATORUL CEKA : Ciuleați (10; 
12} 14} 16; 18,15; 20.30). Feroviar 
(10t 12; 14} 16.15} 18,30; 20.30).
VIAȚA PARTICULARĂ : Excelsior 
(10i 12,15, 15.30, 18; 20,30), To
mis (9,15; 11,30; 13,45; 16, 18.15,
20.30) . Miorița (10,15 ; 12.30: 14,45; 
17; 19,15; 21,30). INSPECTORUL $1

fel organizat, ca timp de o 
lună muncitorii de aici sâ 
efectueze sub o îndrumare 
competentă, toate operațiunile 
de exploatare,

Asemănător vor fi școlari
zați și laminoriștii. La caja de 
laminare va sta cite o săptă- 
mînă pe lună inginerul Olah 
Dezideriu sau un maistru 

principal. Ei vor susține ast
fel zilnic lecții practice insis- 
tindu-se asupra factorilor care 
determină rebutul în procesul 
de laminare și asupra reglării 
corecte a cajei.

îmbunătățirea calității pro
duselor se urmărește îndea
proape și prin cursurile orga
nizate în restul secțiilor: la 
oțelăria Martin nr. 2, aglome- 
ratoare, furnale etc. Pe lingă 
lecțiile orientate spre îmbună
tățirea calității fontei, Jurna
liștii vor studia, de asemenea, 
mijloacele și procedeele de re
ducere a consumului de cocs, 
prin creșterea temperaturii ae
rului insuflat în furnale, prin 

inimii, sentimentele care-i animă, 
ar descoperi, unitatea care im
presionează.

Acestei „radiografii” originale 
i-aș asocia, de pildă, o ceremo
nie „a ceaiului” la clubul din 
satul olimpic — unde sportivii 
din diferite țări, tolăniți pe scun
dele sofale japoneze, gustă, din 
cești de porțelan decorate cu 
flori delicate, aroma verde, stînd 
de vorbă ca niște prieteni. Și aș 
completa-o cu o declarație făcută 
de celebrul cuplu atletic ameri
can Harold și Olga Connoly, de 
asemenea, oaspeți ai satului olim
pic. „Satul olimpic este ultimul 
salon internațional al veacului no
stru. Aici se vorbesc toate lim
bile, se încing cele mai surprin
zătoare dialoguri. Aici, băiatul din 
Uruguay stă de vorbă cu o fată 
din India, mai încolo unul din 
Camerun stă de vorbă cu un fin
landez sau un turc...

Sau aș da cuvîntul amabilului 
director al clubului internațio
nal din satul olimpic, Fujiyoshi 
Komatsu.

— Satul olimpic al cărui regu
lament unic e „spiritul olimpic* 
e locul legăturilor prietenești în
tre tineri, dincolo de diferențele 
privind sistemul politic, religia, 
limba sau rasa. Fie ca Jocurile 
Olimpice de la Tokio să adîn- 
cească dragostea pentru pace, ră- 
mînînd ca un eveniment al înțe
legerii și colaborării internațio
nale.

...Și acum, dragi cititori, un 
scurt interviu cu antrenorul ro- 
mîn Chiriac, după victoriile bo
xerilor Puiu Nicolae și Ciucă : 
„Puiu a lucrat frumos, a lovit va
riat pe rhodesian (care era cu un 
cap mai înalt decît. el) punctînd 
și la față și la corp. în repriza a 
doua l-a pus de două ori jos, iar 
intr-a treia (în minutul 1,20) l-a 
învins, după cum se știe prin 
abandon. L-am văzut lucrînd pe 
adversarul viitor al lui Puiu: fo
losește tactica distanței, încearcă 
loviturile dure. Dar Puiu, 
părerea mea, e mai rapid, 
decis. Cît despre Ciucă, 
aplauzele care i-au însoțit 
moașa victorie, se află, 
Puiu într-o formă dintre cele mai 
bune, cu un moral ridicat".

după 
mai 

după 
fru- 

ca și

mini. Mi-au plăcut, sînt foarte 
dinamici..

• Ieri l-am văzut pc Yoshino- 
bu Mityako, cîștigătorul primei 
medalii de aur pentru Japonia 
coborînd scările Universității de 
medicină din Tokio. Dr. Milsutsu- 

' gii Ono, cunoscut specialist, a 
început o serie de examene asu
pra atletului japonez, declarînd 
că performanțele acestuia i-au in
spirat, o nouă „teorie asupra 
mușchilor".

NOAPTEA : Cultural (16, 18,15,
20,30).  FRAȚII CORSICANI — ci
nemascop t Dacia (9,30; 11,30; 14; 
16,15} 18,30} 21). DRAGOSTE NE
ÎMPLINITA : Buzești (15,30; 17,45} 
20). GALAPAGOS : Crîngași (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (16; 18; 20). 

. LA STRADA: Unirea
20,30).  PAGINI DE 
ROMÎNIA, ORIZONT
ra

(16} 18,15} 
ISTORIE — 

'64 : Flacă- 
(15,30} 19), Moșilor (16} 19).

DOI COLONEI: Vitan (15} 17; 19} 
21). CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele serii) : Munca 
(13; 16,45; 20,30), Grădina Vitan 
(Calea Dudești — orele 18,30). 
VINÂTOAREA — cinemascop : 
Popular (16j 18,15» 20,30). AL NO
UĂLEA NUME : Arta (15» 17, 19» 
21). SINGURĂTATEA ALERGĂTO
RULUI DE CURSA LUNGĂ: Co- 
lentlna (15.30, 18; 20,30). ARIPI
NEGRE : Cosmos (16, 18t 20). KO- 
ZARA: Viitorul (16, 18,15; 20,30). 
DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
Volga (10j 12, 14; 16,15» 18,30»
20,45), Drumul Sării (11, 16: 18-, 20). 
PĂȘESC PRIN MOSCOVA — ci
nemascop : Rahova (16; 18,15»
20,30).  FALSIFICATORUL : Pro- 
qresul (15,30} 18 , 20,30). CIOCIA- 
RA: Lira (15,30} 18; 20,30). BRA
ȚUL NEDREPT AL LEGII : Co- 
troceni (14, 16,15} 18,30} 20,45).
CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Pacea 
(10; 14} 17; 20).

executarea unor rețete corecte 
de dozare etc. Laminoriștii de 
la „800” și-au propus să stu
dieze în continuare în cadrul 
cursurilor de ridicare a califi
cării tehnologia laminării oțe
lurilor de calitate, cei de la 
„650“ vor urmări însușirea 
tehnologiei de laminare a noi
lor sortimente (șase la număr) 

în producția 
cei de la se- 
la liniile de 
mijlocii și

care vor intra 
anului viitor, iar 
mifabricate și de 
sirmă, profile 
benzi, vor accentua printre al
tele în cadrul cursurilor, cu
noașterea și exploatarea noilor 
utilaje și agregate sosite aici: 
două evacuatoare de laminate, 
o foarfecă de 1000 de tone, o 
mașină de îndreptat profile, 
două mașini de torsionat oțel 
beton etc.

Astfel concepute, noile 
cursuri de ridicare a califică
rii vor veni intr-un mod efi
cient în sprijinul producției 
anului viitor.

Facultatea ds biologie—geografie din Cluj. Studenții primului an 
fac cunoștință cu muzeul de științe naturale

Foto: N. STELORIAN

Centenarul Universității bucureștene

Sosirea unor invitați
de peste hotare

sosit în Ca- 
ai unor uni-

Zilele acestea au 
pitală reprezentanți 
versități de peste hotare, invitați 
să participe la festivitățile prile
juite de sărbătorirea centenaru
lui Universității București: din 
R. P. Albania — prof. Hasan 
Duma, prorector al Universității 
din Tirana și prof. Oman Nuan, 
profesor la aceeași Universitate; 
din Anglia — prof. Peter Scott 
Noble, vicecancelar al Universi
tății din Londra, prof. Brian 
Downs, vicecancelar al Univer
sității din Cambridge și prof. 
L. N. Ferrar, vicecancelar al 
Universității din Oxford; din 
Austria — prof. Theodor Ch. 
Gossen, delegat al Universității 
din Viena ; din Belgia — prof. 
Charles Delvoye, delegat al Uni
versității din Bruxelles, prof. 
J. J. Bouckaert, rectorul Univer
sității din Gând și prof. Paul Ch. 
Gossens, delegat al Universității 
din Liege ; din R. P. Bulgaria — 
prof. Dimităr Gosev, rectorul 
Universității din Sofia, prof. 
Milko Borisov și prof. Hristo 
Ivanov, prorectori ai aceleiași 
universități; dih R. S. Ceho
slovacă — prof. Jaroslav Pro- 
chazka, rectorul Universității din 
Praga, prof. Vladimir Cernusak 
și prof. Jaroslav Majer, prorec
tori ai aceleiași universități; din 
R. P. Chineză — prof. Ciu Pei- 
iuan, rectorul Universității din 
Pekin și prof. Cen luie-tzîn, pro
fesor la aceeași universitate și 
prof. Ian Gi-siuan, delegat al 
Universității din Șanhai; din 
R. P. D. Coreeană — prof. Zi 
Cian Ik, • rector ad-interim al 
Universității din Phenian și prof. 
Ro Sen Cian, delegat al aceleiași 
universități; din Danemarca — 
prof. Fog Mogens, prorector al 
Universității din Copenhaga ; 
din Finlanda — prof. Valentin 
Kipaisky, delegat al Universită
ții din Helsinki; din Franța — 
prof. Jean Roche, rectorul Uni
versității din Paris, prof. Rene 
Jacquemain, Rene Gsell și Pierre 
Reboul, delegați ai Universități
lor din Besanțon, Grenoble și 
Lille; din R. D. Germană —• 
prof. Kurt Schroder, rectorul 
Universității din Berlin și prof. 
Rita Schober, delegat al Institu
tului de romanistică din același 
oraș și dr. H. Moșier, prorector al 
Universității din Leipzig; din 
R. F. Germană — prof. Gerhard 
Weber, rectorul Universității din 
Munchen, prof. Wilhelm Dirscherl, 
rectorul Universității din Bonn ; 
din Grecia — prof. Nikolas 
Aspiotis, prorector al Universită
ții din Atena și prof. Em
manuel Kriaras, delegat al Uni-

Apariția unui volum omagial

elaborat cu

A ieșit de sub tipar volumul 
omagial „Universitatea din Bucu
rești 1864—1964", ’ \
prilejul aniversării Centenarului 
Universității de un colectiv în 
frunte cu prof. dr. Alexandru 
Bălăci și prof. dr. Ion Ionașcu. 
Cartea, tipărită în limbile romi
nă, engleză, franceză, rusă și 
spaniolă, este însoțită de un Cu- 

a

virstei tinere
tr-un sat pe nume Jilavele, 
ne scrie o fată de 19 ani, Ma
ria N. Uzină, învățătoare. Ea 
spune : „Din momentul în care 
bunul meu învățător m-a în
vățat să scriu și să citesc, 
adorm cu a carte în mînă și 
mă trezesc cu o carte în mînă. 
Ca învățătoare, dimineața sînt 
ocupată cu lecțiile la clasă iar 
după-amiază timpul meu liber 
îl acord pregătirii profesiona
le, fiind ocupată cu studiul 
sau pregătindu-mă pentru în- 
vățămîntul ideologic. Seara 
îmi petrec timpul la căminul 
cultural sînt propagandistă 
la cercul de învățămînt politic 
U.T.M. și aceasta pentru mine 
e o cinste. Ajutîndu-i pe alții 
să cunoască, să-și însușească 
din comorile artei și culturii, 
mă ajut pe mine însumi”.

„Cum va fi satul meu în 
anul 2000 ? Păi, iată-1 cum 
arată acum, în anul 1964. Și 
Dumitru Bogdan, colectivist la 
G.A.C. Ialomița, din comuna 
Oxintel.e, notează : Sînt aproa
pe 100 de case noi, construite 

versității din Salonic; din Ita
lia — prof. Giorgio Cencetti, 
delegat al Universității din Roma, 
prof. Dario Graffi, delegat al 
Universității din Bologna și prof. 
Mario Pensa, delegat al aceleiași 
universități; din R.S.F. Iugosla
via — prof. Bozidar Djodjevic, 
rectorul Universității din Belgrad, 
prof. Dragomir Malic, prorector 
al aceleiași universități și prof., 
Vladimir Serdaț, prorector al 
Universității din Zagreb ; din 
Izrael — prof. Zvi Werblowski, 
delegat al Universității din Ieru
salim ; din Japonia — prof. Iizu- 
ka Hiroshi, delegat al Universi
tății din Tokio ; din Maroc — 
prof. Mohamet el Fassi, rectorul 
Universității din Rabat; din R.P. 
Mongolă — prof. Ișceren Denzen- 
ghiin, delegat al Universității din 
Ulan Bator ; din R. P. Polonă — 
prof. Witold Chachowschi, pro
rector al Universității din Varșo
via, prof. Mieczyslav Klimoszev- 
ski, rectorul Universității din Cra
covia, prof. A. Swinorski, rectorul 
Universității din Torun; din 
S.U.A. — prof. James Augerot, 
delegat al Universității din 
Washington; prof. Clarence 
R. Becker, delegat al Univer
sității din New Jersey; din 
Suedia — prof. Alf Lombard, de
legat al Universității din Lund ; 
din Turcia — prof. Kudret Ayi- 
ter, delegat al Universității din 
Ankara și prof. Erald Vehbi, de
legat al Universității din Istanbul; 
din R. P. Ungară — acad. Mi
klos Vilâgi, prorector al Universi
tății din Budapesta, acad. Lajos 
Tamâs, profesor la aceeași uni
versitate, prof. Bela Nagy Szo- 
kelfelvi, delegat al Universității 
din Seghedin și prof. Lajos Ne- 
medi, directorul Institutului de 
limbi germanice din Debrețin; 
din U.R.S.S. — I. Petrovski, rec
torul Universității din Moscova, 
prof. P. Zavorotko, delegat al Uni
versității din Kiev, prof. Alexei 
Medvedeev, rectorul Universității 
din Chișinău și prof. Grant Bati- 
kean, delegat al Universității din 
Erevan, prof. V. E. Barabanov 
și prof. T. Repina ele la Univer
sitatea din Leningrad.

Au sosit, de asemenea, Roger 
Keyes, secretar general al Aso
ciației internaționale a Universi
tăților și William H. Welling, di
rectorul Departamentului învăță
mînt superior 
U.N.E.S.C.O.

din . cadrul

(Agerpres)

vînt înainte semnat de acad, 
prof. Gh. Mihoc, rectorul Uni
versității din București.

Volumul este bogat ilustrat cu 
imagini de la primele începuturi 
ale învățămîntului superior în 
țară și piuă în zilele noastre.

(Agerpres)

de colectiviști în ultimii ani, 
pe acoperișe, sus, poți privi 
peste 30 de antene de televi
zoare. E o minunăție să-i vezi 
pe colectiviști după munca pe 
ogoare, seara, în fața micului 
ecran. Dar nu-i ceva neobiș
nuit. în sat s-au construit 
școală nouă, cămin cultural, o 
șosea care merge pînă la 
București, oamenii și-au cum
părat aragazuri și aproape toți 
aparate de radio. în anul 2000 
văd în sat blocuri înalte, 
străzi, parcuri înfloritoare, un 
complex cultural-artistic, mulți 
artiști amatori, cîmpii mult 
mai rodnice, irigate”.

E un tablou frumos și sim
plu căruia realitatea prezentă 
îi dă viabilitate și culoare. Ca 
niște ancore privirile-l ajung 
și-l delimitează, concret, vii
torul. Spre el fiecare faptă de 
muncă și viață întinde oglinzi 
puternice și în ele, ca în fața 
mării, privirile, toate izbînzile 
de azi se confruntă cu cele de 
mîine, se sudează cu ele, fac 
corp comun și capătă durată. 
Acolo, în viitor, idealurile au 
o atracție ca de maree, ele își 
au însă izvorul profund în 
anii aceștia, vîrsta tinereții 
noastre.



IDELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ

BIRMANIA
— Trimisul spe- 

Ion Gălăteanu,
RANGOON 

cial Agerpres, 
transmite :

Președintele 
niștri al R. ______ ,
Gheorghe Maurer, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care, în
soțit de Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
și prof. univ. Paul Niculescu- 
Mizil, deputat în Marea Adu
nare Națională, secretar al Co
misiei de învățămînt și cultură a 
M.A.N., a făcut o vizită de prie
tenie în Birmania, la invitația 
Consiliului Revoluționar al Uni
unii Birmane, a depus luni dimi
neața o coroană de flori la Mau- 
spleul martirilor. Pe panglica tri
coloră erau înscrise cuvintele : 
„Eroului național al Uniunii Bir
mane, generalul Aung San, din 
partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer".
După-amiază, președintele Con

siliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne a făcut o vizită președinte
lui ad-interim al Consiliului re
voluționar, Tin Pe. La întîlnire 
au participat Emil Bodnăraș, 
Paul Niculescu-Mizil, ambasado
rul R. P. Romîne, Gheorghe Po
pescu, iar din partea birmană 
San Yu, ministru al finanțelor și 
al venitului național, secretar al 
partidului „Programul socialist 
birman“, generalul-amiral Tha
ung Kyi, care este și ministru al 
informațiilor și culturii, colonel

Consiliului de Mi- 
P. Romîne, Ion

Maung Shwe, ministrul industriei, 
colonel Hla Han, ministrul edu
cației și sănătății, colonel Maung 
Lwin, ministru ad interim al 
afacerilor externe.

Seara, Tin Pe a oferit un di
neu la hotelul Inya Lake în cin
stea oaspeților romîni.

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
și celelalte persoane oficiale au 
plecat spre Karaci.

La plecare, pe aeroportul din 
Rangoon au fost prezenți gene
ralul de brigadă Tin Pe, preșe
dintele ad-interim al Consiliului 
Revoluționar și al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Birmane, mi
nistru al aprovizionării, coopera
ției și dezvoltării comerțului, ge
neralul de brigadă San Yu, mi
nistru al finanțelor și al venitu
lui național, secretar al Partidu
lui „Programul socialist birman" 
colonel Hla Han, ministrul edu
cației și sănătății, general-amiral 
Thaung Kyi, ministru al infor
mațiilor și culturii, colonel Than 
Sein, ministrul muncii, colonel 
Maung Lwin, ministru ad-inte
rim al afacerilor externe.

A fost prezent
R. P. Romîne la 
Gheorghe Popescu, și 
ambasadei.

Erau prezenți, de 
șefi ai unor 
acreditați în

O

Ca urinare a unor rezoluții
inițiate de R. P. Romînă

R. S. F. IUGOSLAVIA: Pe

stradă din Belgrad

T e 1 e g
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat 
de pe bordul avionului special 
Consiliului ~ 
guvernului 
următoarea

„Părăsind
Birmane, vă rugăm să primiți 
mulțumiri cordiale pentru pri
mirea călduroasă ce ne-ați fă- 
cut-o, împreună cu sincerele 
noastre urări de fericire și

Revoluționar și 
Uniunii Birmane, 

telegramă :
teritoriul Uniunii

După zborul navei cosmice „Voshod"
La locul aterizării Dean Rusk:

ambasadorul 
Rangoon, 

membri ai

asemenea, 
misiuni diplomatice 
capitala Birmaniei.

La Geneva a început sesiunea 
grupului de experți in comerțul 

cu produse chimice

Președintele

de Gaulle în Brazilia

r a m e
prosperitate adresate poporu
lui birman".

Trecînd deasupra teritoriu
lui indian, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a adresat primului ministru 
al Republicii India, Lal Baha
dur Shastri, următoarea tele
gramă :

„Trecînd deasupra teritoriu
lui Indiei prietene adresez 
Excelenței Voastre și poporu
lui indian un călduros salut și 
cele mai bune urări".

Ecouri în presa niaiieza

PETROPAVLOVSK. — Tra
seul primei nave cosmice cu 
trei locuri din lume s-a în
cheiat în nordul Ținutului pă- 
minturilor desțelenite.

„Voshod" a aterizat pe tere
nurile unuia din sovhozurile 
ținutului. Primii care i-au în- 
tîmpinat pe cosmonauți au fost 
muncitorii acestui sovhoz.

Ei au alergat la cosmonauți, 
i-au felicitat cu căldură pen
tru terminarea cu succes a 
zborului și i-au invitat să fie 
oaspeții lor.

KUSTANAI. — După ateri
zare, echipajul navei cosmice 
„Voshod" a sosit cu un avion 
special în orașul Kustanai 
(Kazahstanul de nord). Vladi
mir Komarov, Konstantin 
Feoktistov și Boris Egorov 
arată bine. „Ne simțim foarte 
bine", — au declarat ei.

MOSCOVA. •- Marți după-a- 
rniază pe cosmodromul Baikonur 
diti raionul aterizării a sosit echi
pajul cosmic compus din Vladi- 
mir Komarov, Konstantin Feokti
stov și Boris Egorov.

Membrii Comisiei de stat, ra- 
chetiștii, ziariștii, care se aflau 
pe aerodrom, i-au întîmpinat cu 
căldură pe eroii Cosmosului. 
Vladimir Komarov, comandantul 
echipajului, a raportat președin
telui Comisiei de stat despre 
faptul că zborul s-a desfășurat 
cu succes, că sarcina guverna
mentală, programul de zbor a 
fost îndeplinit.

Președintele Comisiei de stat 
și constructorul principal al na
vei cosmice îi îmbrățișează cor
dial pe eroi, îi sărută și apoi cu 
toții se îndreaptă spre locul de 
odihnă.

„0 experiență 
de mare importanță"

WASHINGTON. — Secreta
rul de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a felicitat luni, în dis
cursul său rostit la Universita
tea Chape Hill din Carolina de 
nord în cadrul campaniei elec
torale, guvernul sovietic pen
tru lansarea cu succes a navei 
spațiale sovietice „Voshod". El 
a calificat noua realizare a 
tehnicii și științei sovietice ca 
fiind „o experiență de mare 
importanță".

Harold Wilson:
„0 mare realizare'1

Suprem al U. R. S. S. și guvernului sovietic

RANGOON 13 — Trimisul 
special Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite: Presa birmană a pu
blicat informații amănunțite des
pre vizita președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, în Birma
nia. Mai multe ziare au publicat 
imagini de la sosirea oaspeților 
romîni și de la întîlnirile avute 
cu oficialitățile birmane.

Intr-un editorial apărut în zia
rul „The Working Peoples Daily'*, 
intitulat „Prietenia romino-birma- 
nă“ se spune: „Atît Rominia cit 
și Birmania dau o mare prețuire 
destinderii încordării internațio
nale, menită să ducă la o pace 
mondială trainică. Ambele țări 
acordă o mare importanță înțe
lepciunii și spiritului de răspun
dere manifestat de oamenii de 
stat din lume în vederea promo
vării armoniei internaționale și

înțelegerii între popoare. Înțelep
ciunea și simțul de răspundere 
impun concluzia că pentru a sta
tornici o atmosferă de prietenie 
și colaborare internațională tre
buie depuse toate eforturile pen
tru a asigura o dezarmare totală 
și efectivă. Atît Rominia cit și 
Birmania doresc eliminarea din 
societatea umană a oricăror ră
mășițe ale colonialismului și ra
sismului, care permit exploatarea 
unei națiuni de către alta, a unui 
popor de către altul"*.

GENEVA 13 (Agerpres). — La 
12 octombrie au început la Ge
neva la sediul O.N.U. lucrările 
primei sesiuni a grupului de 
experți însărcinați cu elabora
rea studiului „Tendințele și 
perspectivele pieței cu produse 
chimice".

La această reuniune partici
pă și o delegație a țării noastre 
condusă de Mihai Moldovan, 
director general în Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei.

Reuniunea are loc, ca urmare 
a unor rezoluții inițiate 
R. P. Romînă la sesiunile Co
misiei economice pentru 
ropa a O.N.U. din ultimii ani, 
rezoluții care urmăreau intro
ducerea în preocupările și acti
vitatea C.E.E. a problemelor in
dustriei chimice și ale comerțu
lui cu produse chimice.

Sesiunea a XlX-a a C.E.E. din 
aprilie 1964 a adoptat în unani
mitate proiectul de rezoluție 
romîn, la care au devenit coau
toare delegațiile Iugoslaviei, 
R. S. Cehoslovace, Franței, 
R. F. Germane și Finlandei. 
Conform rezoluției adoptate se 
convoacă pentru prima oară în 
cadrul comisiei un grup de ex
pert!, consacrat elaborării unui 
studiu în probleme din dome
niul chimiei și comerțului cu 
produse chimice. Elaborarea 
unui asemenea studiu va per
mite punerea la dispoziția sta
telor membre ale Comisiei a

datelor privind producția, con
sumul și comerțul internațional 
cu produse chimice.

Grupul de experți a ales 'in 
prima ședință în calitate de 
președinte pe reprezentantul 
Franței, iar ca vicepreședinte 
pe reprezentantul R. P. Romîne, 
Mihai Moldovan.

RIO DE JANEIRO. — La 
13 octombrie președintele 
Franței, de Gaulle, a sosit în
tr-o vizită oficială de trei zile 
în Brazilia, ultima etapă a 
călătoriei sale întreprinsă în 
zece țări latino-americane. La 
sosirea în Rio de Janeiro, pre
ședintele de Gaulle a fost în- 
tîmpinat de către președintele 
Braziliei, Castello Branco 
de alte persoane oficiale.

MOSCOVA. — C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și guver
nul sovietic au adresat un 
mesaj Partidului comunist și 
popoarelor Uniunii Sovietice, 
popoarelor și guvernelor tu
turor- țărilor, întregii omeniri 
progresiste.
- „Zborul în Cosmos al unei 
nave cu mai multe locuri cu 
echipaj la bord, a devenit po
sibil datorită realizării unor 
rachete mai puternice și mai 
perfecționate", se spune în 
mesaj.

de

Eu-

Insurecție armată in Mozambic

PE SCURT
MOSCOVA — N. S. Hruș- 

ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit astăzi pe Gaston Palew- 
ski, ministru de stat al Franței 
însărcinat cu cercetări științi
fice și cu problemele atomice 
și spațiale, și a avut cu el o 
convorbire prietenească.

LEOPOLDVILLE. — Președintele 
Congoului (Leopoldville), Kasavubu 
a semnat iegea privind organiza
rea în luna februarie 1965 a unor 
alegeri legislative în Congo.

NEW YORK. — Luni a avut Ioc 
la Națiunile Unite o ședință a Co
mitetului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice.

Cu acest prilej, reprezentanții 
Poloniei, Indiei, R.A.U., R. P. Ro
mine, Bulgariei și Belgiei au felici
tat Uniunea Sovietică pentru lan
sarea cu succes a navei cosmice 
„Voshod".

ALGER. — Filmul romînesc „Co
din'* va fi prezentat săptămîna a- 
ceasta publicului din Alger, la ci
nematograful „Afrique", unul din 
cele mai mari din capitala Alge
riei. „Codin", scrie printre altele 
ziarul „Alger ce soir" într-o cro
nică consacrată acestui film, este o 
realizare cinematografică în care 
totul este sincer și frumos. Inter
pretarea fiecărui rol este excelen
tă. Ce putem spune altceva despre 
film decît că reprezintă o minunată 
creație cinematografică".

QUEBEC. — Cea mai mare parte 
a manifestanților arestați la Que
bec (Canada) în timpul vizitei regi
nei Elisabeta a Il-a a Angliei și 
sofului său, prințul Filip, au fost 
eliberați pe cauțiune. După cum s-a 
mai anunțat, poliția operase ares
tări înainte și chiar în cursul u- 
nor demonstrații care au avut Ioc 
cu prilejul vizitei reginei Angliei 
în provincia de limbă franceză 
Quebec. Un mare număr de mani- 
festanți vor compare astăzi în fața 
unui tribunal special constituit la 
Quebec.

■[ otrivit agenției
I ,TRANCE PRES- 

SE", Frontul de 
eliberare din Mo
zambic a dat pu

ii blicității un co
municat în care 

era anunțată „insurecția ge
nerală armată a poporului 
din Mozambic împotriva colo
nialismului portughez și pen
tru cucerirea independenței 
totale". Comunicatul arată că 
„lupta armată a devenit sin
gura cale a poporului din Mo
zambic pentru a-și realiza as
pirațiile la libertate și drep
tate".

Forțele patriotice din Mo
zambic au anunțat că acțiunea

£5^

armată de mare amploare 
început în regiunea de nord 
țării

PE SCURT

a 
a 

încă în noaptea de 25 
'spre 26 septembrie.

★
Sînt aproape cinci secole 

de cînd trupele portugheze au 
pătruns pe teritoriul acestei 
țări. Prezența lor n-a adus po
porului mozambican decît su
ferințe și mizerie.

Consecințele dominației por
tugheze se exprimă in discri
minarea rasială instaurată în 
toate domeniile de viață pu
blică. Exemplul cel mai carac
teristic îl formează sistemul 
muncii forțate.

„Legalizarea" muncii forțate 
se’ face prin numeroase mij
loace mai mult sau mai puțin 
deghizate de felul sistemului 
port-permiselor. Toți bărbații 
care au împlinit vîrsta de 12 
ani precum și femeile care lu
crează în orașe trebuie să poar
te asupra lor asemenea docu-

mente. Absența lor sau a unor 
notații, poate avea urmări 
grave pentru africani. Sînt tot 
mai des intîlnite cezurile cînd 
autoritățile coloniale portu
gheze organizează adevărate 
vinâtori împotriva băștinași
lor sub pretextul că nu ar a- 
vea acte în regulă. Cei prinși 
prin aceste metode sînt folo
siți la munca forțată pe peri
oade variind de la 6—12 luni.

Denumind Mozambicul drept 
„provincie portugheză de peste 
mări", autoritățile coloniale 
n-au făcut decît o schimbare 
formală care n-a afectat tra
gica realitate. Conform legilor 
de tipul apartheidului popu
lația a fost împărțită de colo
nialiști în asimilați" și „indi
geni". Primii se bucură de 
drepturi ceva mai largi, a doua 
categorie — „indigenii" — 
practic nu au nici un drept. 
Acest regulament privind îm
părțirea populației a fost in
trodus încă din anul 1917. De 
la aplicarea lui însă 
în prezent au primit 
de a deveni cetățeni 
ghezi doar... 5 000 de 
din peste 7 000 000.

Autoritățile coloniale din 
Mozambic — a arătat Mar
celino dos Santos, membru al 
Frontului de eliberare al Mo- 
zambicului — caută să înă
bușe prin toate mijloacele 
lupta poporului african pentru 
independența 
acest 
vele 
gheze 
35 000 
De-a lungul 
Tanganica, Malawi și Rhode- 
sia au fost construite peste 15 
aerodromuri militare. Vasele 
marinei militare portugheze 
patrulează necontenit în apro
pierea litoralului Mozambicu- 
lui. PJ.D.E. — poliția politică 
— își mărește de asemenea 
efectivele. Toți civilii albi ca
pabili să poarte arme au fost 
înscriși în unitățile teritoriale 
de apărare. Represiunile nu 
iși ating efectul scontat.

Frontul de eliberare din 
Mozambic arată intr-o re
centă declarație că forțele pa
triotice „nu vor înceta lupta 
pînă nu vor scutura definitiv 
jugul colonialiștilor portu
ghezi".

GABRIEL GACIU

și pînă 
dreptul 
portu- 

africani

națională. In 
scop au crescut efecti- 
forțelor armate portu- 
din Mozambic pînă la 

de soldați și ofițeri, 
frontierelor cu

LONDRA. — Luînd cuvîn- 
tul la o conferință de presă, 
care a avut loc la Manchester, 
liderul partidului laburist 
britanic, Harold Wilson, a de
clarat că zborul navei cosmi
ce „Voshod" este o „mare rea
lizare". Acest zbor, a spus el, 
subliniază încă o dată însem
nătatea progresului în dome
niul științei și 
zat în Uniunea

In mesaj se relevă munca 
plină de abnegație a tuturor 
acelora care au participat la 
realizarea noii nave cosmice 
și i-au asigurat zborul cu 
succes.

Uniunea Sovietică — se a- 
rată în mesaj — promovează 
cu consecvență politica leni
nistă de pace pe pămînt, ea se 
pronunță cu hotărîre pentru 
folosirea Cosmosului numai 
în scopuri pașnice, pentru fo
losirea lui drept un larg cîmp 
de cercetări științifice spre 
binele omenirii.

„în această zi solemnă a- 
dresăm încă o dată guverne
lor și popoarelor tuturor ță
rilor chemarea de a pune ca
păt cursei înarmărilor, de a 
lupta pentru dezarmarea ge
nerală și totală".

tehnicii reali- 
Sovietică.

James Webb;

„U.R.S.S. continuă 
realizarea unui vast 

program spațial"
WASHINGTON — Intr-o 

declarație făcută ziariștilor, 
dr James Webb, directorul ge
neral al Administrației națio
nale pentru problemele aero
nauticii și spațiului — N.A.S.A., 
a declarat că lansarea navei 
cosmice „Voshod" demonstrea
ză că Uniunea Sovietică „con
tinuă realizarea unui vast 
program spațial".

Itaiia

electorale pentru alegerile municipale
n Italia s-a deschis cam
pania electorală pentru a- 
legerile consiliilor comu- 

și provinciale, care vor a- 
oc la 22 noiembrie. La ale

geri participă anul acesta peste 
33 milioane de alegători din 
6 715 comune. Campania electo
rală a fost precedată de o serie 
de înțelegeri între partidul co
munist, partidul socialist și Parti
dul socialist italian al unității 
proletare, care vor prezenta liste 
comune în localitățile unde se 
votează în baza legii majoritare, 
adică în comunele cu o populație 
sub 5 000 de locuitori.

Partidul Comunist Italian a 
deschis campania electorală cu 
o serie de manifestări desfășurate 
sub lozinca: „O nouă majori
tate pentru a se ieși din criză**.

BELGIA : Partea veche a ora
șului Bruxelles văzută prin ar

cada Bibliotecii Albertine

Foto : BELGA

executiv al C.A.E.R.
MOSCOVA — La 13 octom

brie s-a deschis la Moscova cea 
de-a 14-a ședință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. care discută 
o serie de probleme importante 
privind colaborarea economică și 
tehnico-științifică.

Ședința este prezidată de O. 
Simunek, vicepreședinte al gu
vernului R. S. Cehoslovace.

La lucrările Comitetului Exe
cutiv participă S. Todorov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria. B. Leus- 
chner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G- D. 
Molomjamt, prim-vicepreședfaite 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, P. Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Coonbnim de 
Miniștri al R. P. Polone, AL 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, A. Apro, vicepreședinte 
al guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar. M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al UJLS

Grevele studențești din Argentina
alul de greve și ma
nifestații, care a că
pătat în Argentina 
un caracter persis
tent, a fost ampli
ficat recent de pu
ternice demonstrații

studențești.
Desfășurate în capitală și în 

marile centre universitare ale ță
rii — Corrientes, Rosario și San 
Luiz, grevele și demonstrațiile 
studențești au reprezentat un 
protest energic și organizat îm
potriva alocațiilor bugetare re
duse acordate universităților. Cu 
toate că au avut de înfruntat 
brutalitatea forțelor polițienești, 
studenții nu s-au intimidat, ci au 
inițiat acțiuni al căror curaj a a- 
tras atenția și simpatia opiniei 
publice din țară.

Studenții de la facultățile de 
medicină, agronomie și științe e- 
conomice s-au baricadat in clădi
rile facultăților, blocind totodată 
și circulația pe străzile din jur. 
Un alt grup masiv de studenti 
protestat culcîndu-se pe 
in fața clădirii Con* 
Punctul culminant al der. 
țiilor a fost marcat de 
miting care a avut loc la Buc~ 
Aires, .*» m cadrul

ilor cadrelor didactice. Cu toate 
că guvernul a elaborat o lege 
pentru stabilirea salariilor mini
male, încă de la începutul anu
lui, nu se pot observa rezultate 
vizibile nici pînă în prezent. La 
aceasta se adaugă o sporire a 
costului vieții, care afectează di
rect personalul școlilor.

Frămintările din universitățile 
și școlile Argentinei coincid cu 
înmulțirea acțiunilor revendicati
ve ale muncitorilor. Sindicatele 
muncitorești duc fi de o luptă 
susținută pentru majc 
riilor, împotriva co 
pentru eliberarea deții 
litici, anularea legii c 
zice activitatea unor 
pentru garantarea 
di cale. Clasa mun 
care suferă cel 
urma depresii 
instabilității 
trece țara. Cu 
președintelui 
unele măsuri de

a cadrelor didactice, al căror sa
lariu nu a mai fost mărit din a- 
nul 1958, cu toate că de atunci 
costul vieții a crescut de peste 
șase ori.

Forțele progresiste ale țării se 
pronunță pentru adoptarea unor 
măsuri menite să contribuie la 
dezvoltarea economiei naționale 
și schimbarea actualei situații din 
incățămînt.

Greviștii din universitățile ar- 
gentiniene au anunțat că dacă 
Congresul nu le ta satisface re- 

irile, ei cor continua lupta 
obținerea victoriei.

„Să se impună prin vot o poli
tică noua**. La aceste manifestări 
au vorbit membri ai conducerii 
partidului, printre care Mario 
Alicata, Pietro Ingrao, Enrico 
Berlinguer și Agostino Novella.

Partidul democrat-creștin și-a 
deschis campania electorala cu 
o adunare în orașul Trento, în 
cadrul căreia s-au comemorat 10 
ani de la moartea lui Alcide de 
Gasperi, fost secretar al partidu
lui. La această adunare au vor
bit liderii partidului: Moro, Ru
mor și Piccioni. Referindu-se la 
politica actuală a țării, Aldo 
Moro a răspuns aripii de dreapta 
a Partidului democrat-creștin, 
care acuză actualul curent majo
ritar că nu urmează politica lui 
de Gasperi, arătînd că situația în 
care se desfășoară acțiunea poli
tică de centru stînga este în 
schimbare. „Se manifestă noi di
ficultăți care trebuie înfruntate 
cu promptitudine și cu un simț 
profund de pătrundere al lucru
rilor", a spus Moro.

La Milano a avut loc o adu
nare la care a vorbit secretarul 
general al partidului liberal, Gio
vanni Malagodi. El a acuzat gru
pările de centru-stînga, conside- 
rîndu-le răspunzătoare pentru 
depresiunea economică în care 
se află Italia și pentru inflație.

Alegerile din anul acesta au o 
importanță deosebită, întrucât vor 
arăta cit de mare este forța di
feritelor partide. In alegerile ge
nerale de anul trecut, Partidul 
socialist și Partidul democrat- 
creștin au pierdut un număr im
portant de voturi, în timp ce co
muniștii au cîștigat un milion de 
voturi.

GIORGIO PASTOREVICTOR URSU

urciga-
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arzen- 
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Aspect din orașul Galliano, pustiii recent de 
nul Hilda

LA.ELS.C-O. îl recomandă drept 
minim**. Un alt ziar, „VANGU- 
ARDIA" semnalează situația grea

Declarația 
premierului 

indian
KARACI. — Prun 

Indiei, Lal Bahadur 
clarat că la sfirșitu 
brie sau Ia incepun 
brie va avea loc o 
niștrilor afacerilor 
diei și Pakistanuku 
cuta o serie de pr 
relațiile dintre ce-e 
ceastă hotărire a fos* 
drul convorbirilor 
avut luni la Karaci 
Pakistanului, Ayub 
lejul vizitei făcute 
înapoierea sa de ia 
rilor neangajate de Ia
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