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ff TEMEINICA PREGĂTIREI
upă cum s-a a- 
nunțat, recent 
s-au desfășurat 
lucrările Plenarei 
comune a Comi
tetului Central al 
Uniunii Tineretu

lui Muncitor și a Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din R. P. Romînă, care a 
analizat activitatea desfășurată 
de organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile studenților din institu
tele de învățămînt superior, 
contribuția acestora la buna 
desfășurare a procesului de în
vățămînt, munca politică, cul- 
tural-educativă și sportivă, 
precum și sarcinile ce le revin 
în aceste domenii în anul uni
versitar pe care-1 străbatem.

Principala concluzie des
prinsă din lucrările plenarei 
este aceea că tineretul univer
sitar al patriei dovedește o 
matură răspundere pentru în
vățătură, o pasionată și perse
verentă preocupare pentru în
sușirea la un nivel înalt a 
specialității alese, pentru dez
voltarea orizontului intelec
tual, îmbinînd pregătirea de 
specialitate cu interesul per
manent pentru dobîndirea unei 
bogate culturi generale. Bilan
țul amintit în raportul pre
zentat la plenară, din care 
reiese că aproape 90 la sută 
din numărul studenților au 
obținut la examene numai 
note peste 7, că grupe și ani 
întregi de studii au promovat 
anul universitar trecut cu ca
lificative bune și foarte bune, 
este o concludentă mărturie a 
hărniciei cu care studențimea 
patriei își clădește temelia 
științifică și culturală a pro
fesiunii viitoare. Acesta este 
răspunsul său însuflețit pentru 
prețuirea și încrederea cu care 
este înconjurată, pentru condi
țiile de studiu și de viață 
mereu mai bune ce îi sînt asi
gurate prin grija partidului și 
a întregului nostru popor. 
Este mulțumirea adusă dască
lilor care îi călăuzesc activita
tea, este oglinda profilului 
etic, moral-cetățenesc al tine
retului care populează sălile 
de cursuri ale facultăților.

Plenara a apreciat că există

Intr-una din secțiile moderne, 
nou construite, ale Uzinei de 

acid sulfuric din Valea 
Călugărească

toate condițiile pentru ca fie
care colectiv studențesc să 
obțină rezultate mai bune la 
învățătură, să se prezinte la 
sfîrșitul acestui an universitar 
cu un bilanț sporit în succese. 
Pentru aceasta, întreaga acti
vitate a organizațiilor U.TJf. 
și asociațiilor trebuie astfel 
orientată incit să slujească sti
mulării pregătirii profesional- 
științifice a studenților, sta
tornicirii în grupele și anii de 
studiu a acelui climat necesar 
muncii personale, studiului 
individual. Inițierea unor ase
menea activități- aplicarea 
inițiativelor care se nasc din 
căutările creatoare ale colecti
velor studențești, trebuie să se 
facă diferențiat, pe baza cu
noașterii de către organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenți
lor a vieții grupelor și anilor 
de studiu, a problemelor spe
cifice pe care le ridică aces
tea.

Pentru studenții anului I, 
bunăoară, cu sprijinul cadre
lor didactice, sâ se orga
nizeze frecvente întiiniri care 
să le ofere posibilitatea să 
se sfătuiască cu colegii 
mai mari, cu profesorii, să 
facă ei înșiși schimb de im
presii asupra modului cum 
trebuie îndeplinite îndatoririle 
de student, asupra cerințelor 
disciplinei universitare, să știe 
cît mai exact ce înseamnă să 
te bizui pe propriile eforturi 
în studiul profesional.

Activitatea în rîndul stu
denților din anii mari, aflați 
în pragul profesiunii, va avea, 
desigur, alte obiective : culti
varea dragostei pentru profe
siunea aleasă, familiarizarea 
cu viitorul loc de muncă, cu 
răspunderile pe care le va 
pune în fața lor producția, 
viața.

Practica muncii universitare 
a dovedit — așa cum s-a sub
liniat în lucrările plenarei — 
că există în unele facultăți 
grupe și ani de studiu care, 
deși au aceleași condiții și a- 
celeași îndatoriri profesio
nale. obțin rezultate diferite. 
S-a recomandat organizațiilor 
U.T.M. și asociațiilor să cola
boreze strîns cu cadrele didac
tice, să solicite ajutorul aces
tora pentru a sprijini îndea
proape mai ales colectivele 
studențești care au obținut 
rezultate la învățătură sub ni
velul posibilităților. Pentru a 
interveni cu eficiență în viața 
acestor colective, este necesar 
să se desfășoare o atentă 
muncă de studiere a activită
ții din grupele și anii cu re
zultate nesatisfăcătoare, pen
tru cunoașterea cauzelor care 
le-au determinat, asigurînd în 
acest fel un ajutor concret, iz-

vorît din cerințele reale ale 
fiecărui colectiv în parte. Ex
periența bună, inițiativele a 
căror valoare a fost verificată 
în activitatea practică a anilor 
de studiu și grupelor frun
tașe să fie larg folosita în 
toate colectivele studențești.

Inițierea unor simpozioane 
pe ani de studiu, îndeosebi 
pentru studenții din primii ani, 
extinderea inițiativei de a or
ganiza. la disciplinele de bază, 
cu sprijinul decanatelor, a 
unor consfătuiri metodice, tri
bună vie și sugestivă a celei 
mai bune experiențe, perma
nentizarea concursurilor pro
fesionale la materiile de profil 
— cu recomandarea ca acestea 
să cuprindă un număr mai 
mare de studenți— generali
zarea sistemului de informare 
a studenților asupra noutăților 
științifice, inițiat de Institutul 
politehnic din Brașov, orienta
rea activității științifice spre 
dezbaterea unor probleme ac
tuale din domeniul științei și 
tehnicii — sînt cîteva din nu
meroasele inițiative încetățe
nite deja în munca organiza
țiilor de tineret, care stimu
lează pe studenți să-și petrea
că mai multe ore în biblioteci, 
laboratoare, în tovărășia cărți
lor de specialitate — inițiative 
pe care raportul prezentat și 
unii participant care au luat 
cuvintul la lucrările plenarei 
le-au relatat pe larg.

Plenara a reîntărit cerința 
ca organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile să ajute mai susținut 
cadrele didactice în activitatea 
ce o desfășoară pentru a-i de
termina pe toți studenții să 
înțeleagă că o pregătire profe
sională temeinică se dobîn- 
dește zi de zi, printr-o susți
nută muncă personală, prin 
judicioasa gospodărire a tim
pului liber. Prelegerile, noti
țele, cursurile le oferă jaloa
nele fiecărei discipline, îi 
inițiază în problemele esen
țiale de studiu. A se limita la 
acestea însă, înseamnă a-și 
îngusta sfera pregătirii. Stu
dentul de azi — specialist în 
devenire — trebuie să capete 
deprinderea cotidiană de a 
trece hotarul cursului și a face 
apel la bibliografia de specia
litate care îl ajută să-și între
gească cultura profesională. 
Deprinderea aceasta rămîne 
pentru toată viața, ajutîndu-1 
pe viitorul specialist în pro
ducție, în decursul activității 
practice, care-1 va solicita să 
se autodepășească continuu, 
să-și îmbogățească pregătirea 
științifică și practică. Cele

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a III-a)
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Noi unități sanitare
în ultimul timp, în diferite loca

lități din tară au fost date în folo
sință noi unități sanitare. în orașul 
Bacău s-a construit un spital de 
obstetrică și ginecologie, cu 250 de 
paturi, pentru femei și nou-născuți. 
In afară de secțiile de spitalizare 
unitatea mai cuprinde blocuri ope
ratorii, de nașteri, de diagnostic și 
tratament, de cabinete pentru ra
diologie și stomatologie, labora
toare pentru analize biologice și 
explorări funcționale, un serviciu 
de reanimare, un punct de trans
fuzie și altele. Dotat cu mobilier și 
utilaj modern, spitalul asigură con
diții optime de tratament și con
fort. Saloanele cu 1, 2 și 3 paturi 
sînt prevăzute cu instalații de apel 
optic și acustic, precum și instalații 
de telefon și radioficare, iar în 
camerele de zi sînt instalate apara
te de radio și televizoare.

Tot în această localitate s-a des
chis un nou serviciu stomatologici 
care va servi totodată ca centru 
metodologic pentru specializarea 
cadrelor stomatologice 
nea Bacău.

Un spital cu profil 
post-cură reumatismală . 
pii a fost dat în folosință la Re- 
caș — raionul Timișoara. Aci au 
fost create condiții ca elevii să 
poată continua cursurile școlare 
sub îndrumarea cadrelor didactice 
din localitate,

în noul cartier sergent Nitu 
Vasile din Capitală a fost dat în 
folosință un nou dispensar de cir
cumscripție.

De curînd, circumscripția sani
tară Singureni, din regiunea Bucu
rești ,a fost instalată într-un local 
nou, prevăzut și cu o casă de naș
teri.

din regiu-

special de 
pentru co-

(Agerpres)
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CRONICA ACTUALITĂȚII
C. I. L-Suceava și-a realizat

angajamentele anuale

S-au redeschis

universitățile populare

Otelăriei
Antrenați de organi

zația U.T.M., tinerii 
din cadrul secției blu- 
ming și semifabricate 
de la C.S. Hunedoara 
au participat la nume
roase acțiuni de mun
că patriotică cu obiec-

Recoltarea

678 tone metale
tivul: colectarea meta
lelor vechi. De la 
sfîrșitul lunii octom
brie 1963 pînă la în
ceputul lui noiembrie 
a.c. ei au colectat și 
expediat oțelăriel can
titatea de aproape 6"?

gajamentul anual. Muncitorii de 
la combinatul sucevean au dat 
pină in prezent peste prevederile 
de plan 1059 tone plăci fibro- 
lemnoase. 7 854 m.p. uși-ferestre, 
190 garnituri mobilă etc.

Aceste rezultate sînt rodul par
ticipării active a colectivului de 
muncă de aici Ia întrecerea socia
listă, precum și al aplică
rii măsurilor tehnico-organiza- 
torice, repartizării judicioase 
a forțelor de muncă, instalării 
unor noi mașini (2 prese de cu- 
renți de înaltă frecvență la Fa
brica de mobilă, un agregat de 
rindeluit și profilat cu 4 piese la 
fabrica de binale) etc.

și muncitorești

plantelor
medicinale

In toate regiunile Urii se lu
crează în aceste zile la recoltarea 
$i achiziționarea plantelor medici
nale- Pini acum s-au achiziționat 
cu 1 000 tone mădeșe peste sarci
nile de plax Se lucrează, de ase
menea. la recoltatul rădăcinilor de 
valeriană. s&puuariță, la treieratul 
fenicohihii $i la prelucrarea co- 
eandruhli.

i vederea obținerii în anul vii- 
a unor producții sporite de 
te medicinale se continuă lu

crările de Insă-
- i mințare și plan-

; tare. Cu mentă, 
de exemplu, au 
fost plantate pî- 
nâ în prezent 
peste 100 ha, iar 
50 de ha au fost 
însămânțate 
mușețel.

vechi

In urma experiențelor făcute 
mai mulți ani la rind, anul acesta, 
după primul îngheț, se va trece la 
însămîntarea degețelului lînos și a 
celui roșu, direct în cîmp.

Concomitent cu aceasta, Ia uni
tățile specializate ale Centrocoop 
se lucrează la prelucrarea și expe
dierea plantelor medicinale atît . 
pentru nevoile interne, cît și pen
tru export.

Rominia se numără printre ță
rile mari producătoare de plante 
medicinale atit din flora spontană 
cit și cultivate. Numărul plantelor 
medicinale cultivate a sporit de la 
4 cit era în 1938 la peste 30 anul 
acesta. In ultimii ani, țara noastră 
a dobîndit un loc de frunte.în co
merțul international de plante me
dicinale și aromatice pe care le 
vinde în aproape 40 de țări.

(Agerpres)

In aceste zile, universitățile 
populare și muncitorești din țară 
și-au reînceput activitatea. Pînă 
acum au fost deschise universi
tățile populare din 
București, Cluj, Tîrgu Mureș, 
Ploiești și Brașov.

Anul acesta vor funcționa uni
versități populare orășenești în 
toate centrele regionale, precum și 
în orașele Sibiu, Brăila, Arad, 
Focșani, Botoșani și Mediaș, iar 
muncitorești în orașele Petroșeni, 
Turda, Moreni, Onești și altele.

Invățamîntul popular se adre
sează celor mai diferite categorii 
de oameni ai muncii. Pentru ca 
el să răspundă în măsură cît mai 
mare interesului și preocupărilor 
cursanților, recomandările tema
tice pentru lecții au fost elabo
rate cu ajutorul unui larg colec
tiv de specialiști, avînd în vedere 
realitățile din țara noastră, cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, cunoașterea 
valorilor culturii romînești și uni
versale. Universitățile muncito
rești au incluse în programele lor 
cunoștințe tehnico-economice le
gate de cerințele producției din 
întreprinderile respective.

In rîndul celor, peste 5 000 de 
lectori care predau la universi
tățile populare și muncitorești 
sînt cuprinși academicieni, pro
fesori universitari și alte cadre 
didactice, oameni de artă și cul
tură, specialiști din diferite do-

orășel®

SAQBATOAPEA
MAJORATULUI

i în acest an mii de tineri se pre
gătesc pentru a-și sărbători in
trarea în maturitate. Pretutindeni 
in țară, organizațiile U.TAf. ini- 
țiarf pentru cei ajunși in pragul 
vîrstei de aur numeroase activi
tăți educative menite să consem

nele Sărbătorește acest ..moment festiv la 18 
ani“. întîlnirile cu activiști de partid și de 
stat, cu oameni de știință și cultură, specta
colele artistice pregătite de sărbătoriți sau 
date In cinstea lor, serile culturale destinate 
special celor care pășesc pragul majoratului 
se înscriu — alături de contribuția entuzias
tă a acestor tineri la îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în uzine sau în unitățile agricole 
socialiste, alături de calificativele bune obți
nute la învățătură — în emoționanta agendă 
pe care și-o scrie cu literele bucuriei și spori
tei răspunderi noul detașament de cetățeni 
majori.

Continuînd să publicăm reportaje și însem
nări despre acțiunile ce se desfășoară în pe
rioada de pregătire a majoratului, invităm 
membrii comitetelor V.T3L, corespondenții 
noștri voluntari, pe sărbătoriții înșiși să ne 
scrie despre activitățile destinate acestei 
vîrste, despre succesele pe care le obțin cei 
ce-și vor sărbători majoratul.

sfîrșit, ajunge față în față cu 
eroii pe care îi căuta de fapt.

★
Traian Pleșa s-a născut la 3 

octombrie 1946. Trup robust.

ntilnirea cu un 
erou premeditat 
este pentru re
porter un examen 
pe cit de temerar, 
pe atît de contra
dictoriu. Venit

dinadins sub cupolele unei 
uzine unde i se spusese că nu 
mai puțin de cincizeci dintre 
muncitori au 18 ani, omul cu 
notes jubilează, convins că a 
descoperit (în fiecare ungher, 
chip și gest) reprezentanții, 
ochii, semnalmentele vîrstei 
de aur. Dar vai, aparențele îl 
înșeală! Băiatul vioi pe care 
îl crezuse la vîrsta majoratu
lui este de 22 de ani (și încă 
maistru!), iar tinerii care dis
cută cu el („mai maturi" își . 
spusese reporterul, judecîn- 
du-i după mina lor preocupa
tă) sînt abia niște elevi de 
școală profesională veniți în 
practică. Totul se întoarce pe 
dos: amănuntele „tipice" i se 
arată a fi, în unele cazuri, 
simple coincidențe, în vreme 
ce „simplele coincidențe" se 
dovedesc alteori, dimpotrivă, 
tipice. Resemnat; nu mai știe 
ce să creadă, cînd, în

privire ageră, demnitate de 
om care își știe singur sarci
nile și drepturile, fără a tre
bui să-i fie la tot pasul amin
tite. In fiecare frază pune o 
întrebare mută, parcă nedu-

(Agerpres)

OVIDIU POPESCU 
corespondent voluntar

tone de
fruntea acestor acțiuni 
se situează tinerii din 
cadrul organizațiilor 
U.T.M. nr. 1 și nr. 3.

fier vechi. în

ROMULUS RUSAN
Ln moment emoționant: invita [Hor li se prinde pe piept floarea de „Nu mă uita 

Foto : N. STELORIAN

merit, daci omul care o ascul
tă nu-i știe conținutul dina
inte. De două luni lucrează ca 
frezor aici, in atelierul meca
nic al Uzinei „Unirea* din 
Cluj, de patru luni e absol
vent al școlii profesionale. De 
o lună a redevenit elev: de 
astădatâ, al Școlii medii se
rale nr. 12 (clasa a Vlll-a).

Alexandru Jucan e mai tl- 
năr decit Pleșa cu citeva săp- 
tămîni. înalt și suav, rezervat, 
feciorelnic. Roșește cînd i se 
pun întrebări. Se încurcă la 
data nașterii. Pe urmi prinde 
curaj și. cu învolburarea timi
dului, renaște prin fiecare cu-

(Continuare tn pag. a III-a)

Cinci dintre ti
nerii de la Uzi
na mecanică de 
mașini și utilaj 
minier din Baia 
Mare, care vor | 
serba anul a- 
cesta majoratul

O seară de neuitat
Foto: 

O. PLEC AN

Către amiază s-au a- 
dunat la clubul Com- 
fjlexului școlar din Bîr- 
ad metalurgiști — de 

la Fabrica de rulmenți, 
textiliști — de la Fa
brica de confecții, 
elevi de la școlile me
dii și școala 
gogică, ucenici
școala profesională a 
Fabricii de rulmenți. 
Erau tineri, cu toții a- 
flați în pragul minuna
tei vîrste de 18 ani. Ve
neau la această mani
festare cuprinsă în ci
clul celor destinate 
sărbătoririi lor — ma
joratul — pregătiți să-și 
împărtășească unii al
tora din succesele ob
ținute în producție, la 
învățătură. Se afla 
printre ei Vasile Cos
ma, strungar la Fabrica 
de rulmenți, care lu
crează la unul din cele 
mai moderne strunguri. 
Ca răspuns acestei în
crederi acordate, Cos
ma se prezintă la săr
bătorirea vîrstei sale a- 
dăugînd numelui pro
priu un titlu de pres
tigiu : evidențiat în în
trecerea socialistă. Tot 
cu evidența bucuriei,

cu rezultate bune se 
pot mîndri Elena 
Sandu, sau Aurica Crăi
ță, eleve în anul V la 
Școala pedagogică. Re
zultatele lor de azi 
— notele mari din ca
talog — exprimă con
centrat hotărîrea, dra
gostea lor pentru pro
fesie, faptul că au pus 
la temelia idealului de 
viață — matura răs
pundere și frumoasa as
pirație de a fi învăță
toare. Și ca ei, toți cei
lalți.

Tinerii au ascultat 
cu atenție cuvintele 
prin care le-au fost 
înfățișate numeroasele 
realizări de care se 
bucură din plin tînăra 
generație prin grija pe 
care i-o acordă parti
dul. Cuvintele activis
tului de partid i-a so
licitat, invitîndu-i la în
delungă meditație asu
pra propriilor răspun
deri. După cum cuvin
tele unui muncitor cu 
îndelungată experiență, 
despre condițiile tre
cutului, în care altfel se 
muncea, despre pers
pectivele întunecate ale

acum 30tînărului de____ ___
de ani ajuns la aceeași 
vîrstă cu a celor ce vor 
fi sărbătoriți în curînd 
— au avut darul să e- 
moționeze, să realizeze 
o elocventă antiteză 
între vîrsta lor fericită 
de azi și trecut. Cît de 
departe i s-a părut tî
nărului Cosma, bună
oară, drumul de la me
seria furată și palmele 
primite pentru că tînă- 
rul dorea să o învețe și 
munca lui, de azi, la 
strungul modem, din 
fabrica în care lucrează.

Acestei emoționante 
părți din program i-a 
urmat un frumos mo
ment : tineri și tinere 
care acum un an sau 
doi și-au sărbătorit ma
joratul au prins pe 
pieptul invitaților de o- 
noare 
floare 
uita“. 
tîrziu, 
chizînd o carte, 
găsi în filele ei floarea 
presată, dar veșnic 
proaspătă, amintire a 
acestei emoționante

clipe cînd ei înșiși au 
fost sărbătoriți).

La seara lor, a ce
lor de 18 ani, și-au dat 
întîlnire cîntecul, poe
zia, dansul. Pentru ei, 
artiștii de la Fabrica 
de rulmenți au pregă
tit programul. Au fost 
recitate versuri inspi
rate de această vîrstă, 
de frumusețea și bogă
ția muncii noastre. A- 
plauzele participanților 
au avut o dublă semni
ficație : pe de o parte 
pentru programul pre
zentat ; pe de alta, de 
mulțumire pentru aten
ția dată, pentru această 
cinstire care li se face 
lor, ajunși la pragul 
răspunderilor majore. 
Manifestarea
zile — cum vor mai fi 
și altele înscrise în pla
nurile organizațiilor 
U.T.M. — le va rămîne 
frumoasă amintire a zi
lelor în care au fost 
sărbătoriți pentru mi
nunata lor vîrstă de 18 
ani.

acestei

ai acestei seri o 
de „Nu

(Poate că 
peste ani,

mă 
mai 
des- 
vor

C. SLAVIC
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PmUCIIEI AGRICOLE
încep cursurile invătămintului

agrozootehnic de 3 ani

n aceste zile, în gospodăriile agricole colective și de stat, în 
stațiunile de mașini și tractoare și stațiunile experimentale, se des
chid cursurile agrozootehnice de trei ani. Timp de aproape 5 luni, 
lucrătorii din G.A.S. și mecanizatorii, colectiviștii, concomitent cu 
efectuarea lucrărilor specifice acestei perioade, evident mai reduse 
ca număr și volum de muncă, își vor da din nou întilnire, seara, 
în sălile de cursuri, unde, în prezența și sub îndrumarea inginerilor 

agronomi, a medicilor veterinari și a altor specialiști, vor continua pregătirea 
lor profesională.

Ii așteaptă anul acesta condiții mai bune de învățătură. Pregătirile pentru 
deschiderea noului an de învățămînt au început cu mult mai devreme, încă 
din timpul verii. Ele continuă și acum. în legătură cu aceasta, cu ocazia raidu
lui nostru am surprins și redăm cîteva aspecte culese din raioanele Bîriad și 
Vaslui, regiunea Iași.

Ultimele amenajări mărunte și casa-laborator va fi gata să-și primească elevii 
Foto: N. STELORIAN

tenii de Sus, de exemplu, în ziua ime
diat următoare numirii, lectorii celor 8 
cercuri au alcătuit împreună planurile 
tematice.

Punerea la punct a caselor-labo- 
rator este o lucrare urgentă, puțin 
pretențioasă, care poate fi făcută de că
tre tineri în timpul lor liber. Cursurile 
se deschid acum și încă de la primele 
lecții va fi necesară aparatura de labo
rator, vor fi necesare planșele, mula-

umărul celor care vor frecventa a- 
nul acesta cursurile învățămîn
tului agrozootehnic de trei ani 

este de acum stabilit. Conducerile uni
tăților agricole, comitetele U.T.M. au 
acordat cu prioritate atenție înscrierii 
în anul următor al colectiviștilor care 
au promovat anii I și II. Totodată, por
nind de la sarcinile de producție, a fost 
creat un număr însemnat de cercuri 
anul I, în special pentru cultura plan
telor de cîmp, viticultură și mecaniza
re. Astfel, numai în raionul Vaslui, 
comparativ cu anul trecut, numărul 
celor care vor frecventa cursurile este 
acum cu aproape 2 000 mai mare.

înscrierea, repartizarea lor pe cercuri,

a fost însoțită de stabilirea celor care 
vor preda lecțiile. în raionul Bîriad, 
spre deosebire de anul trecut, lectorii 
nu au mai fost numiți direct de că
tre consiliul agricol raional, ci de fie
care unitate, în funcție de nevoi și 
posibilități. Astfel, pentru cele 342 de 
cercuri au fost numiți 328 de lectori. 
Dintre aceștia numai 14 — cei cu o bo
gată experiență didactică — vor condu
ce cîte două cercuri. La Vaslui, cei 
care vor preda lecțiile au fost stabiliri 
în colaborare cu secția de învățămînt 
cu prilejul unei consfătuiri cu specia
liștii și cadrele didactice. în multe gos
podării colective, aceștia și-au început 
de îndată activitatea. La G.A.C. Mun-

In preocupările pentru pregătirea 
deschiderii noului an de învăță- 
mînt agrozootehnic, un loc im

portant l-a ocupat amenajarea caselor- 
laborator. La G.A.C. Codăești există 
una dintre cele mai frumoase case- 
laborator din raionul Vaslui. De ame
najarea ei s-a îngrijit inginerul agro
nom, ajutat de un larg colectiv de tineri 
din toate sectoarele de producție ale 
gospodăriei. Acum, cînd se apropie des
chiderea celor 17 cercuri de învățămînt 
agrozootehnic, aici, la casa-laborator, 
se pun la punct ultimele amănunte. Se 
rînduiesc pe pereți planșele, schițele, 
se întocmește o hartă în culori a teri
toriului gospodăriei, cu repartizarea 
culturilor pe sole. Materialul didactic,

toată aparatura (microscoape, separa
toare, balanțe, termometre etc., etc.) a 
fost aranjat într-o anumită ordine, în 
funcție de desfășurarea lecțiilor.

La G.A.C. Sîrbi, în raionul Bîriad, 
aceeași grijă față de asigurarea unor 
condiții cît mai bune pentru cursanți. 
Aici casa-laborator este bine dotată și 
pusă la punct. Acum, pe o mică plat
formă, inginerul agronom, ajutat de 
cîțiva tineri, realizează în miniatură o 
hartă topometrică cu structura terenu
lui gospodăriei.

Nu peste tot însă casele-laborator 
sînt gata să primească „elevii” la stu
diu. La G.A.C. Băsești și 
Dodești, raionul Bîriad, la 
Bîrzești și Costești, raionul 
Vaslui, materialele (mula
je, mostrele de grîu, apara
tele) stau de-a valma prin 
colțuri.
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CULTURAL

Domnișoara

Nastasia“

Mai mult decît orice atracție, 
firească de altfel, a pito
rescului oferit de mediul 

mahalalei de altădată ni se re
levă în această comedie tragi
că interesul 
mai înzestrați dramaturgi 
mini pentru ___
mentală de mare noblețe a 
unor inși de extracție umilă. 
Ei sînt de fapt purtătorii 
unor aspirații și drame ce vin 
clocotind dintr-o umanitate a că
rei distincție fundamentală — as
pirația plenitudinii — a fost con- 
strînsă să se manifeste într-o zonă 
neprielnică, închisă luminii. Ma
halaua bucureșteană e un mediu 
căruia, cel puțin în „Domnișoara 
Nastasia", scriitorul îi sondează 
adîncimile omenești descoperind 
intr-adevăr peste tot suflete can
dide supuse ultragiului violent. 
Subintitulîndurși piesa „comedie 
tragică", G. M. Zamfirescu a a- 
tras atenția asupra unei lumi ge- 
mînd de teribile drame sub masca 
unei false legende. Actul suprem 
al autorului stă în ruperea măștii, 
în spulberarea mînioasă a acestei 
legende a mahalalei pitorești, cu 
don juani cruzi și domnișoare 
vulgare.

în adîncul acestei umanități 
umilite ard cu flacără uriașă 
pasiunile, teribile spirite justi
țiare, al căror spirit de sacri
ficiu în slujba iubirii e demn de 
tragedia antică. Aceasta e Nasta- 
sia, fata ce visează paradisul și-l 
plasează naiv în Popa Nan, a- 
cesta e Vulpașin, omul greu de 
patimă, bolnav — în spirit ar
ghezian — de iubire. Voința și 
convingerea puse în apărarea iu
birii le dă acea înălțime morală 
de card e plină literatura romînă. 
Nastasia e o Vitorie Lipan a ma
halalei, și spiritul ei justițiar are 
doar neșansa să se manifeste a- 
supra unui caracter de aceeași 
esență nobilă. Altfel, actul ei de
parte de a fi vendetă crudă, sîn- 
geroasă, are exemplaritatea pe
depsei aplicate uzurpatorului de 
fericire, de ideal.

Pornind de la această mare 
semnificație a rolului, Raluca 
Zamfirescu ni se pare că a înde
plinit cea mai grea sarcină a pie
sei. Actrița (fiica scriitorului) 
concentrează cu subtilitate mai 
cu seamă acea împietrire grozavă 
ce urmează morții lui Luca (in
terpretat alert de Gh. Cozorici) 
sugerînd cu o crispare minerală 
dezastrul sufletesc iremediabil al 
Nastasiei și, totodată, dezvăluind 
teribila dramă a pedepsitorului 
îndreptățit.

Pasionalitatea acestor caractere 
voluntare, cu mari răbufniri, a 
găsit ecou în interpretarea pe 
care Boris Ciornei o dă lui Vulpa
șin. Dar sensul pasionalității e 
superior la acesta, indicînd un 
zbor chinuit spre lumină, pe care 
l-a încețoșat uneori clamarea in
terpretării. Vulpașin e o pasăre 
ce aspiră la sublim dar își fringe 
aripile largi într-un spațiu mic, 
cu aer subțire. Eroarea lui vine 
dintr-o pasiune oarbă iar patetis
mul e tocmai acel zbor în că
dere.

unuia din cei 
fO- 

structura senti-

In rolul măștilor — acele apa
riții privite în fond cu înțelegere 
— a excelat Dem. Radulescu, a 
cărei interpretare a servit de 
contra punct hilar într-o simfo 
nie tragică. De-altfel, întreagă a- 
ceastă partitură a comediei s-a 
bucurat de contribuții actoricești 
remarcabile (Silvia Dumitrescu- 
Timică, Draga Olteanu). Credem 
că îngroșarea replicii, prin ton și 
mimică, servește aici polemicii 
pe care piesa o duce, și nu in ul
timul rînd, cu falsa viziune, im- 
bîcsită de pitoresc și vulgar, asu
pra acestui mediu uman. Chirii 
Economu aduce în scenă un Ion 
Sorcovă blajin, strivit de neînțe
legerea dramei desfășurate sub 
ochii lui și bucuros de naivitatea 
primară pe care și-o cultivă fer
mecător cu micul Luca Lacri
mă.

Deasupra mahalalei, Mihai To
fan a arborai un cer jos, mai 
întîi plumburiu apoi altul de un 
roșu patetic. Linia sobră a deco
rului are meritul de a susține, 
într-o reconstituire de stampă 
realistă, drama acestor suflete 
zbuciumate. Efectul esențial al 
regiei lui Ion Cojar ni se pare a 
sta în imprimarea unui ritm egal 
întregului spectacol, de la început 
precipitat și prevestitor, aluziv. 
Pentru că înțelesul fundamental 
al piesei e purtat de aerul tra
gic pe care-l respiră de la prima 
pînă la ultima replică. Acest 
spectacol bun, avînd. încă posibi
lități de cizelare și adincire a 
zbuciumului interior, e fără în
doială și un meritoriu act de 
cultură.

C. STĂN'ESCU

Sanda Nitescu

Tablourile Sandei Nițescu fie 
în guașă, ulei sau tuș co
lorat atrag atenția, în pri

mul rînd, prin căldura pe care o 
emană, printr-o discretă însufle
țire a liniilor și culorii.

Capacitatea de a aduna ele
mente esențiale care să sugereze 
o atmosferă de muncă, trăire in
tensă este subliniată de siguranța 
tratării temelor, de evitarea de
taliului, ori a aglomerărilor, ten
tante atunci cînd ideea nu are 
claritate. „Construcții la barieră”, 
relevă receptivitatea artistei la 
miracolul diurn al urbanisticii. 
„Șantierul” vibrează de arcurile 
macaralelor, în ritmul scărilor 
plecate din schelă și, o dată cu 
ea, mai sus de cadrul tabloului. 
Tentația facilului, a expedierii te
mei într-un simbol căutat lipsește 
acestor tablouri. „Circul" sau 
„Peisaj în Floreasca”, „Diminea
ța pe șantier” sau „Peisaj cu 
blocuri” transmit multă liniște, 
respiră o armonie senină.

Un loc important în creația de 
pînă acum a artistei îl ocupă 
portretul și compoziția. Un izbu
tit „Autoportret” (lucrarea împru
mută, pe linia expresivității, ceva 
din cunoscutul autoportret a lui 
Băncilă) încîntă prin franchețea 
atitudinii realizată prin linii ner
voase, care nu exclud însă o anu
mită candoare. „Studentă” și 
„Letiția” par a fi ipostaze ale 
aceluiași „Autoportret”.

N. ADAM

Scenă din spectacolul „Vulpea și strugurii" de Guilherme Figu eiredo, noua premieră a Teatru
lui de stat din Sibiu poto . AGERPRES

Banca, raionul Bîriad, în vederea des
fășurării cursurilor învățămîntului a- 
grozootehnic. Pe pereții culuarului sînt 
afișate planșe, schițe înrămate ; în sală
— scaune noi, sobă de teracotă, tablă, 
pupitru. Tinerii din această gospodărie 
au adus o contribuție deosebită la con
strucția și aranjarea sălii al cărui prag 
îl vor păși peste cîteva zile, ca elevi la 
cursurile agrozootehnice.

Condiții optime pentru buna desfășu
rare a cursurilor am întîlnit și în multe 
alte părți. La Miclești, de exemplu, în 
toate cele patru sate au fost pregătite 
șapte săli de cursuri pentru cei aproape 
300 de cursanți. Aici, ca de altfel și la 
G.A.C. Cănești, din același raion, Mur- 
geni, Mălușteni, raionul Bîriad, tinerii, 
antrenați de organizațiile U.T.M., con
tribuie nu numai la pregătirea propriu- 
zisă a sălilor, ci și la aprovizionarea 
lor cu lemne pentru perioada iernii.

O atenție deosebită au acordat tine
rii din multe unități agricole ale celor 
două raioane și unor lucruri ce ar pă
rea mărunte la prima vedere, dar foarte 
utile. Cei din G.A.C. Solești au con
fecționat peste 50 de rame pentru 
planșe ; la S.M.T. Zorleni au amenajat 
două dulapuri-vitrine pentru expune
rea noutăților apărute în literatura 
tehnică de specialitate. Mai sînt însă 
multe lucruri de pus la punct. La 
G.A.C. Gherghești, Pogana, Fruntișeni
— raionul Bîriad, sau Hîrșova și Valea 
Mare — raionul Vaslui, se impune mai 
multă atenție pentru pregătirea sălilor 
de cursuri. în aceste unități există su
ficiente încăperi, nefolosite acum, în 
care, în urma unor mici amenajări se 
pot ține lecții în condiții foarte bune. 
Desfășurarea cursurilor numai în sălile 
de clasă ale școlilor (cum este preconi
zat, de fapt) va duce cu siguranță la 
programarea lecțiilor la ore nepotrivite, 
limitînd timpul rezervat pentru studiu.

De jos, din Lunca Vasluiului, tova
rășul inginer agronom Eugen Si- 
mion de la G.A.C. Muntenii de 

Sus, ne arăta podgoriile.
— Vedeți, acolo, ia poala dealului, 

este noua noastră școală de viță. Deo
camdată nu avem decît vreo 10 colec
tiviști care au deprins cîte ceva din 
meseria de viticultor. Dar numai cu 
aceștia nu vom putea rezolva multiplele 
sarcini care stau în fața gospodăriei, o 
dată cu dezvoltarea acestui nou sector 
de producție. Mai bine-zis, este vorba 
de producerea, în anul care vine, a cî- 
torva milioane de butași. Avem nevoie, 
deci, de oameni bine pregătiți.

De aceea conducerea gospodăriei a 
luat măsura să înființăm încă un cerc 
viticol anul I, cu 35 de cursanți care vor 
studia, în primul rînd, probleme legate 
de școala de viță.

Și inginerul ne spune că au fost în
scriși 35 de tineri recomandați de or
ganizația U.T.M. Pentru că acum sînt 
multe lucrări de făcut la școala de viță, 
primele lecții vor începe practic, în 
cîmp. După o scurtă prezentare la 
tablă, lecția va fi continuată cu toți 
cursanții la îngroparea butașilor, la se
lecționarea materialului care va fi 
plantat în primăvară pe terasele care 
se desfundă acum.

Cei peste 200 de mecanizatori de la 
S.M.T. Zorleni vor avea anul a- 
cesta condiții mai bune de învă

țătură. S-a amenajat încă o sală de 
curs, în timpul lor liber tinerii de la 
ateliere au confecționat rame pentru 
planșe, pregătesc acum un nou banc de 
rodaj pentru tractorul 651, se ocupă de 
strîngerea unor materiale pentru de
monstrațiile practice. Un grup de tineri 
de la ateliere, care sînt desenatori ta- 
lentați, reproduc din cărți desene ce vor 
fi proiectate cu ajutorul diascopului, iar 
altele, de dimensiuni mal mari, vor fi 
expuse în sălile de curs. Tot ei s-au 
gîndit să trimită la televiziune o scri
soare prin care să propună ca la vii
toarele emisiuni să fie prezentate scurte 
programe legate de lecțiile cuprinse în 
manualele pentru învățămîntul agro
zootehnic : îngrijirea echipamentului 
electric la tractoarele Universal 650 și 
651, modul de înnodare la presele de 
balotat paie și altele, așa cum s-a pro
cedat anul trecut la descrierea semănă
torii 2 S.P.C. 2.

a

In drumeție
Secția de turism de la Institu

tul de petrol, gaze și geologie din 
Capitală, înființată cu doi ani în 
urma, desfășoară o interesantă 
activitate.

Intr-o singură lună din acest 
an, studenții au participat la un 
concurs de orientare turistică or
ganizat de centrul universitar, 
ocuptnd locul I și la 3 excursii

Prin Capitala

(135 de studenți au vizitat Piatra 
Arsă, Babele, Vîrful Omul și Va
lea Cerbului, iar alți 50, Poiana 
Izvoarelor, Pinul Rece și Vîrful 
Piatra Mare). Ultima excursie la 
care au participat aproape 150 
de studenți a fost organizată pe 
itinerariul Sinaia — Predeal.

Secția noastră de turism (res
ponsabil Liviu Pop) și-a propus 
să inițieze încă trei concursuri de 
orientare turistică, o excursie la 
Hidrocentrala „16 Februarie" și 
alta pe muntele Postăvarul.

N. BARBU 
C. SLAVIC
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Noi locatari într-un

nou cartier reșițean
în tînărul cartier reșițean 

„Lunca Bîrzavei” a fost dat, 
recent, în folosință un nou 
bloc de locuințe.

Constructorii aa ridicat în 
acest an 15 blocuri cu patru 
etaje, din elemente prefabri
cate, care totalizează 860 de 
apartamente. Printre noii lo
catari se numără șl lăcătușul 
Augustin Falușl, macaragiul 
Gheorghe Șerban de la Com
binatul siderurgic, strungarul 
Vasile Enășescu de la U.C.M.R.

întinerită SAVA CORNEL
corespondent voluntar

CALIN NĂSTASE 
corespondent voluntar

Peste 70 de elevi de Ia Școala 
medie din comuna Nădrag, au 
vizitat, recent, orașul București. 
Cu acest prilej, excursioniștii au 
fost conduși la Expoziția realiză
rilor economiei naționale, Muzeul 
de istorie naturală „Gr. Antipa”, 
sala Palatului, în diferite cartiere 
noi.

IACOB TURDEA 
corespondent voluntar

• PE TEME ȘTIINȚIFICE • PE TEME ȘTIINȚIFICE •

ădurea de coșuri, 
cu răsuflarea ei 
neostoită și cenușie, 
brăzdează peisajul 
tăcută, modestă în 

’llllllH înălțimea ei. Nu 
mal sînt coșurile 

de odinioară, zidite cărămidă 
peste cărămidă. Sveltețea lor 
ascunde o robustețe de piatră, 
căci coșurile cele mai modeme 
se fac astăzi din beton armat. A’ 
semenea construcții se ridică la 
noi în țară cu ajutorul unei in
stalații de cofraj glisant specială 
pentru zid de beton monolit cu 
pereți înclinați. Este o creație a 
unui colectiv de ingineri și teh
nicieni din Ministerul Industriei 
Construcțiilor. Cu ea au fost clă
dite multe coșuri industriale 
înalte de 80—120 m la Turda, 
Medgidia, Iași, Reșița, Brăila, 
considerate a fi printre cele mai 
înalte din lume. Cartea ei de 
vizită o prezintă ca fiind net su
perioară tradiționalelor utilaje fo
losite în același scop pînă acum 
(cu care se realizau coșuri mult 
mai mici). Caracteristici: viteza

așinile electronice 
sînt din ce In ce 
mai mult chemate 
să ajute omul 
diverse 
teoretice și

în 
activități 

prac
tice. Dar pentru ca 

ele să „înțeleagă" ce au de fă
cut trebuie să se dea comanda 
„pe limba lor“, adică să li se 
transmită ordinul printr-un a- 
numit sistem, cum sînt benzile 
sau cartelele perforate.

Dar transformarea datelor 
inițiale în limbajul codificat al 
mașinilor este pasibilă de erori 
și necesită adesea lucrări labo
rioase. De aceea în unele apli
cații ajutorul pe care îl pot da 
mașinile electronice nu mai dă 
un randament substanțial. Este 
de pildă, mai ușor să se tra
ducă un text dintr-o limbă în- 
tr-alta decît să se codifice tex-

atul ce trebuie tradus pentru 
fi predat mașinii.

Spre excluderea 
„intermediarului“

Iată de ce specialiștii au în
cercat să găsească un „limbaj 
comun” între om și mașină, 
sau mai bine zis o „scriere co
mună" pentru a se putea pre-

de lucru 3—5 m pe zi și posibi
litatea recuperării materialului 
lemnos.

Am văzut în inima Olteniei o 
minune inginerească făurită cu 
ajutorul instalației : coșul termo
centralei de la Craiova, care e 
cel mai mare din țară. Dimen
siuni : 160 m înălțime, 16,10 m

uriașe
diametru la bază, 70 cm grosime. 
Tu, liliputan la picioarele lui, 
pari a-1 vedea zgîriind cerul. Cînd 
termocentrala va începe să pro
ducă, fumul și zgura vor fi arun
cate pe hornul uriaș, în trombă 
de uragan, cu viteză de 30 m pe 
secundă. Coșul a fost înălțat de

temerari constructori, într-un 
timp record (doar 3 luni), chiar 
în miez de iarnă, în bătaia Crivă
țului.

Aprecierilor de care se bucura 
ingenioasa instalație pe șantierele 
noastre li s-au adăugat în ulti
mul timp cele ale multor spe
cialiști străini. La pavilionul 
expoziției de pe malul Herăstră
ului, în preajma căruia se află 
expusă una dintre aceste instala
ții, am găsit în cartea de impresii 
admirație la adresa ei, declinată 
în toate cazurile de Eric Ehren- 
gren, directorul Tîrgului interna
țional de la Goteborg, ing. Ra
fael Mileldan, directorul Combi
natului de beton armat din Ere
van, ing. Karl Heinz Hoffmann 
din Frankfurt pe Main, Vațulova 
Klara, proiectant la „Stavo Indu
stria” — Bratislava, ing. Isaac 
Moron din Uruguay, ing. Og- 
nean Panov, de la Institutul de 
construcții din Sofia și mulți alții. 
Sînt aprecieri cu care construc
torii se pot mîndri.

Diagnostic
prin... telefon

GH. BRĂTESCU

în S.U.A. s-a elaborat un dispo
zitiv de electrocardiograf care prin 
intermediul unui telefon obișnuit 
permite realizarea electrocardio
gramei Ia orice distantă.

Acest dispozitiv simplu și ieftin 
este alcătuit din două cutii mici 
care se fixează de microfonul și 
receptorul telefonului, ele fiind co
nectate cu electrocardiograful. Bol
navului i se ia electrocardiograma 
ca și la orice aparat obișnuit. Atît 
doar că în prealabil, medicul sau 
sora stabilesc legătura, formlnd nu
mărul centrului de cardiologie, care 
poate fi situat și la sute de kilo
metri depărtare. Acolo o asistentă 
preia legătura și pune în funcțiune 
electrocardiograful. Impulsurile e- 
lectrice sosite trec din nou prin- 
tr-un dispozitiv adaptat Ia telefon, 
care le transformă In impulsuri 
cardiace ți de acolo ele intră în 
electrocardiograf. După citirea 
cardiogramei de către specialist, 
diagnosticul este telefonat,

AL. M.

în laboratorul de geologie nucleară al Institutului de cerce
tări geologice din Capitală

Foto: AGERPRES

zenta mașinii direct spre citire 
textul scris.

O primă etapă în acest sens 
a constituit-o introducerea 
„scrierii magnetice” care poate 
fi „citită" foarte simplu de 
ochiul electronic al mașinii. în 
acest scop toate documentele

găsirea unei metode care să 
permită mașinilor să citească 
direct orice caractere grafice 
— scrise de mînă sau tipo
grafice.

Această tehnică a fost intro
dusă de acum în practică la 
Centrul radioteleviziunii fran-

de 480 de caractere pe secundă. 
Este desigur o performanță, 

dar „alfabetul" mașinii, în 
exemplul citat, este încă ex
trem de redus deoarece se li
mitează la cele 10 cifre arabe 
și cîteva alte semne matema
tice.

cis. Avantajul acestei mașini 
este însă relativ față de cele 
care utilizează scrierea magne
tică, deoarece mașinile nu pot 
avea o utilizare internațională, 
puterea lor de lectură fiind 
îngrădită.

Anul acesta, la Cleveland, în

Mașinile învață să ■ ■ ■ citească
• O realizare excepțională ă ciberneticii • De la „scrisul magnetic"

la „limbajul comun" • Cum se etectuează lectura.
ce trebuie prelucrate de mași
nă : borderouri, acte, texte di
verse sînt bătute la mașini de 
scris speciale care utilizează 
caractere grafice magnetice și 
„cerneală” magnetică. Această 
manevră ușurează desigur 
munca, dar nu o simplifică, de
oarece între om și mașină mai 
există un intermediar.

Pentru excluderea acestei fa
ze intermediare s-a încercat

ceze din Rennes, pentru rezol
varea problemelor financiare. 
Toate chitanțele abonaților și 
documentele bancare sînt in
troduse direct în mașină unde 
sînt citite fără intervenția ben
zilor sau cartelelor perforate, 
datorită unui procedeu optic. 
Această „lectură optică" se 
efectuează într-un ritm de 200 
de documente pe minut, fiecare 
fiind citit de mașină cu viteza

„Alfabetizarea1 
mașinilor

Un alt tip de „mașină de ci
tit” mai perfecționată, recunoa
ște caracterele unui text alfa
betic, dacă literele sînt stili
zate într-un anumit fel. O ast
fel de mașină realizată de 
University College din Londra 
recunoaște imaginile literelor 
care au un caracter grafic pre-

electronică ?
Statele Unite a fost construit? 
prima mașină experimentală 
capabilă să citească orice text 
manuscris. Este vorba de o 
mașină electronică avînd posi
bilitatea să facă lectura rapidă 
directă a caracterelor grafice 
ieșite din mina autorului. „Con
dițiile" pe care le pune mașina 
sînt relativ ușor de respectat

Hîrtia trebuie să fie destul 
de rezistentă la lectură dat 
fiind că documentele sînt ma
nipulate extrem de rapid și an
grenate pe o curea de cauciuc 
cu o viteză de 6,70 metri pe 
secundă cu puternice accele
rații și încetiniri. Materialul 
utilizat pentru scris trebuie să 
fie neted, fără cute sau pete 
de cerneală, pentru a nu indu
ce în eroare pe „lector”.

Aceste condiții fiind îndepli
nite mașina poate să recunoas
că scrisul de mînă, împărțind 
cuvintele în elementele care îl 
compun, recunoscînd apoi fie
care literă în parte, cu cea mai 
mare precizie.

Mașinile care recunosc scri
sul de mînă sînt o importantă 
realizare a ciberneticii. Ele sînt 
chemate să înlocuiască în vii
tor voluminoasele, complica
tele și uneori capricioasele 
mașini electronice, care lucrea
ză cu cartele sau benzi perfo
rate. Existente deocamdată 
doar sub forma de prototipuri 
experimentale, ele reprezintă o 
nouă fază în istoria electronicii 
contemporane.

R. IRIMESCU
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SPORT

Sosirea unei delegații poloneze Informații

(Urmare din pag. I) 

mai convingătoare argumente 
le pot aduce profesorii, spe
cialiștii din producție, stu
denții fruntași. Să li se ofere 
studenților prilejul de a se 
întîlni cu aceștia, de a discuta 
metodele cele mai bune de 
studiu, de a afla de la ei cum 
trebuie studiată bibliografia, 
locul pe care trebuie să-l o- 
cupe aceasta în programul 
lor zilnic.

Lucrările plenarei au acor
dat o mare atenție modului în 
care s-a desfășurat practica în 
producție, au relevat expe
riența bună dobîndită de unele 
organizații U.T.M. și asociații 
în mobilizarea studenților la 
îndeplinirea tuturor sarcinilor 
ce decurg din programele de 
practică. Totodată, plenara a 
indicat organizațiilor U.T.M. și 
asociațiilor să sprijine mai 
susținut conducerile institute
lor în aplicarea măsurilor sta
bilite, să explice studenților 
conținutul acestor măsuri, an- 
trenîndu-i la înfăptuirea lor.

îndeplinirea sarcinilor ce 
revin studenților în pregătirea 
profesională, în formarea lor 
ca specialiști cu un larg ori
zont științific și cultural, de
pinde, în primul rînd, de răs
punderea cu care aceștia pri
vesc îndatoririle cetățenești ce 
le vor reveni în producție, de 
munca educativă pe care o 
desfășoară organizațiile U.T.M. 
și asociațiile în grupele și anii 
de studiu.

Tocmai de aceea, principa
la îndatorire a organizațiilor 
U.T.M. și asociațiilor este de 
a-i ajuta pe studenți, prin 
forme specifice muncii lor, să 
pună cu convingere la teme
lia întregii lor activități mun
ca perseverentă pentru în
țelegerea și însușirea tezauru
lui științei și culturii. Un com
plex de activități politico-edu
cative bine gîndite, în care să 
ocupe un loc însemnat acele 
acțiuni care prilejuiesc cunoa
șterea încărcată de semnifica
ții a trecutului de luptă a 
partidului, al glorioasei noas
tre clase muncitoare, a reali
zărilor patriei socialiste, operă 
colectivă, izvorîtă din hărnicia 
întregului popor, vor constitui 
momente importante în edu
carea studenților. Iată de ce 
s-a stăruit în plenară ca or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile 
să se ocupe cu atentă grijă de 
buna organizare și desfășura
re a adunărilor generale 
U.T.M. și a învățămîntului po
litic, să asigure acestora un 
bogat conținut, care să izvo
rască din cerințele concrete, 
specifice pe care le impune 
munca de educație din fiecare 
colectiv studențesc. Să aibă 
în permanenta lor preocupare 
organizarea simpozioanelor, 
vizitelor la obiective indus
triale, muzee, expoziții, întâl
nirilor cu activiști de partid și 
de stat, cu personalități știin
țifice și culturale, menite să 
contribuie la îmbogățirea cu
noștințelor studenților, să dea 
răspunsuri multiplelor lor 
preocupări. Dar, mai ales, 
este necesar ca în acest 
an universitar să aibă o pon
dere tot mai mare în activita-

CINE
CÎNTĂREATA SCLAVĂ, film 

pentru ecran panoramic, rulează la 
Patria (10; 12,45; 15,30) 18,15; 21). 
COMOARA DIN VADUL VECHI: 
Republica (10; 12; 14,15; 16,45; 19; 
21). ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMA
TĂ : Luceafărul (9,30) 12,15; 15; 
17,45; 20,30)) Grivița (9,45; 12,30; 
15,15; 18-, 20,45), Modern (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Capitol (de 
la 6 noiembrie). VII ȘI MORTI — 
cinemascop (ambele serii) Bucu
rești (8,45; 12,30; 16,15; 20,15), Fe
roviar (9; 12,45; 16,30; 20,15). PO
VESTE DE PE DON : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,30, 18,45; 21). UM
BRELELE DIN CHERBOURG : 
Festival (10» 12» 15» 17; 19; 21), 
Melodia (9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 
21). COCOȘATUL : Carpați (10; 12; 
14; 16). ȘOFERII IADULUI: Vic
toria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
STRĂINUL — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (9,45; 13; 16,30; 20). 
Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), Flo- 
reasca (16,30; 20). ACCATTONE : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Cotroceni (15,30; 18; 
20,30). COLABORATORUL CEKA : 
Union (15,30; 18; 20,30), Progresul 
(15,30; 18; 20,15). PROGRAM PEN
TRU COPII (dimineața ora 10). 

tea politică, ideologică, munca 
vie, convingătoare, de la om 
la om, bazată pe cunoașterea 
problemelor ce preocupă pe 
studențt Valoarea acestor ac
tivități, verificarea judiciczi- 
tății cu care au fost concepu
te, își vor găsi expresia în re
zultatele Ia învățătură ale stu
denților, în receptivitatea cu 
care ei vor răspunde la în
demnurile de a folosi la maxi
mum anii de studenție: în pu
terea opiniei studențești care 
este chemată să militeze pen
tru respectarea dlsrișlire; 
universitare, pentru o compor- 
tarea frumoasă, demnă- să de
zaprobe delăsarea Ia învăță
tură, să statornicească fa Se
care grupă și an de studiu cli
matul favorabil unei murei 
profesionale științific organi
zate, rodnice.

în formarea tînărului inte
lectual. un rol însemnat n au 
manifestările cultural-eeura- 
tive și artistice dm timpul li
ber. manifestări care mijlo
cesc cunoașterea valorilor cul
turii universale și naționale, 
pregătirea multilaterală a fie
cărui student.

Plenara C. C. al U.TJ4. și a 
Consiliului U.A.S.R. a analizat 
pe larg activitatea pe care o 
desfășoară organizațiile de ti
neret din facultăți pentru a 
veni în sprijinul studenților 
în folosirea judicioasă și rod
nică a ceasurilor de răgar-

îndemnurilor pe care le a- 
dresează studentncr de a-și 
gospodări cu grijă timpul fi
ber. pentru a adăuga, prin e- 
forturi proprii, culturii profe
sionale o bogată cultură ge
nerală, organizațiile de tineret 
trebuie să le alăture preocu
parea continuă pentru pla
nificarea și organizarea unor 
activități extrauni verși tare
menite să răspundă multilate
ral și eficient cerințelor ce le 
impun fiecărui student nivelul 
înalt de dezvoltare al științei 
și culturii. La îndemîna fiecă
rei organizații U.TJ4. și asoci
ații se află o experiență inte
resantă, inițiative ingenioase, 
prin valorificarea cărora se 
pot contura cuprinzătoare 
programe cultural-educative 
de natură sfi-i pună în contact 
pe studenți cu cele mai de 
seamă valori culturale și ar
tistice, să le dezvolte capacita
tea de a aprecia ceea ce este 
cu adevărat frumos din litera
tură, muzică și alte domenii 
ale artei și culturii. E de dato
ria organizațiilor U.T.M. și a- 
sociațiilor să inițieze aseme
nea manifestări culturale și 
sportive — seri culturale, vi
zionări de spectacole, seri de 
dans etc. — care să ofere 
fiecărui student multiple po
sibilități de instruire, recreere 
și distracție. Să existe pre
ocuparea pentru extinderea 
activității cenaclurilor lite
rare, cercurilor de muzică, 
de dans și arte plastice, pentru 
întărirea ansamblurilor artis
tice atît de mult apreciate de 
publicul studențesc. La nivelul 
grupelor și anilor să se iniție
ze acele forme simple și acce
sibile de activități care sînt 
solicitatea de studenți — au
diții muzicale, serile de poezie, 
vizionarea unor spectacole

M A T O G
LA

13,45}
DRAGOSTE 
Doina (11,30;
COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE : Giulești (10: 12.3C-; 15; 
17,30( 20), Drumul Sării (15,30- 
17,45) 20). CEI TREI MUȘCHETARI 
— cinemascop (ambele serii) : în
frățirea între popoare (10; 16; 20). 
HATARI (ambele serii) : Excelsior 
(9,30) 13; 16.30; 20), Aurora (9.30;

ZERO GRADE:
16; 18.15; 20,30)

MAIGRET --------
Giulești 

, Drumul Sării

13; 16,30) 20). ASASINUL DIN 
CARTEA DE TELEFON rulează la 
cinematograful Cultural (15;
19; “*• ---------- —
cia
21).
ARGINT : Buzești (10,30; 13; 15,30; 
18; 20,30) ; FALSIFICATORUL:
Crîngași (16; 18,15; 20,30). VIATĂ 
PARTICULARĂ : Bucegi (10; 12,15; 
15,30: 18; 20,30). BANDA DE LAȘI 
rulează la cinematograful Uni-

. . 17;
21). MORAL '63 : Da- 

(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 
COMOARA DIN LACUL DE

roHîe d-r.

VTJL

R A F E
re< (15: 15.15; 20JDL LBGENDA 
DIN TREN : Fladra (15r Ml M 
întuneric în plină n -. v*» 
(15; 18.15; 20,36 . GHEPARDCL — 
cinemascop (ambele ser_‘ : fJX. 
13; 16J0; 20). VIATĂ SPORTIVĂ : 
Moților (15.15; 18; 20 45-. VALEA 
VULTURILOR - (15: 1R15
20 301. REZERVAT PTSTRV 
MOARTE ruled la oasMto- 
graful Popular (16; 18.15: 28 JBL 
PĂȘESC PRIN MOSCOVA :
— cinemascop : Arta (14; 16: 18:
20). VTNĂTOAREA — —MT8| 
Cosmos (16; 18: X). GALAPAGOS 
Viitorul (15.30; 18: 20,30) BĂR
BAȚII : Celestina (15; 18: 20) DOI 
COLONEI: Rahova H5; 18,15:
20JO). PAGINI DE ISTORIE — 
ROMLNIA. ORIZONT "Si: Ra- 
mura (10; 16; 19,30). DRAGOSTE 
NEÎMPLINITĂ: Lira (15J0; 18:
20.30). AVENTURA DE LA MIE
ZUL NOPHI : Ferentari (16: 18.15; 
20,30>. COMISARUL: Pacea (16: 
18: 2D). ARHITECTUL ANDREI 
VORONTKTN — CHEIA — URA — 
SÎNTEM ÎN VACANTĂ — BARBA
— SPORT NR. 4 1964 — VREAU 
SĂ ȘTIU TOT NR. 31 — ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ NR. 13: Timpuri 
noi orele 10—21 in continuare.

Instantaneu pe Calea Griviței 

• Campionatul 
categoriei A la 
fotbal programează 
joi două partide 
restante. Jocurile se 
vor desfășura în 
program cuplat pe 
stadionul „23 Au
gust" din Capitală,

după următorul program: la ora 
13J5, Dinamo București va în- 
tihti pe Știința Craiova, iar de 
la ora 15.00 se va disputa me
ciul Steaua București-U. T. Arad.

♦
In cadru! etapei a Xl-a a cam- 

poouatuhn de fotbal, duminică 8 
noiembrie se vor disputa parti
dele : Știința Qui-C-S.M^. Iași; 
Dinamo Pitesti-Crișul Oradea; 
Petrolul Pknești-Știința Craiova: 
Fanil Constanța-U. T. Arad ;
Steagul Roșu Brașov- Minerul 
Baia Mare : Progresul București- 
Raj^d “ ............... ....
Bocxsești-IXaamo București

Meciul Steaua 
a

meciurilor pe 
in zilele de 

la Budapesta

• Duminică. în sala Giulești, 
de la ora 18,00, va avea loc în
tâlnirea internațională de haltere 
dintre selecționatele orașelor 
București și Soba.

(Agerpres)

Marți seara, a sosit în Ca
pitală o delegație poloneză 
condusă de Ștefan Jedrychow- 
ski, președintele Comisiei de 
Stat a planificării de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R. P. 
Polone, pentru a duce trata
tive cu delegația romînă, con
dusă de Gh. Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, privind colaborarea econo
mică dintre cele două țări pe 
perioada 1966—1970.

Din delegație fac parte E. 
Sneider, vicepreședinte al Co
misiei de Stat a planificării

-- •---

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala delegația militară sovietică 
condusă de mareșalul Uniunii 
Sovietice, A. A. Greciko, prim- 
locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, membrii delegației au fost 
conduși de general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțe
lor armate, de adjuncții minis
trului, de reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, de ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membrii ambasadei, 
precum și atașații militari acre
ditați în R. P. Romînă.

(Agerpres)

în Editura porit'că
a apărut:

in ajutorul celor care stu
diază : „TRĂSĂTURILE MO
RALEI SOCIALISTE ÎN RÎN’- 
DUL TINEREI GENERAȚII*. 
288 pag. 4 lei

„Zilele culturii sovietice'*

lui Corvin i se va fi părut 
uriașă, iar apele Someșului — 
tot atit de viforoase ca foto
grafia Niagarei. Și, pe deasu
pra „ploua". Băiatul avea 14 
ani — era deci în 1960, an pe 
care tu îl consideri recent, 
pentru că e în același deceniu 
7 pe care îl înscrii zilnic în 
fruntea însemnărilor tale. A- 
tunci nu l-ai băgat în seamă, 
era unul din sutele de candi
dați la admiterea în școlile 
profesionale. Dacă l-ai vedea 
mîine s-ar putea tot atît de 
bine să-l neglijezi din nou. Or 

de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Polonie, I. Kutin, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și con
silieri și tehnicieni.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost 
întîmpinați de Gh. Gaston Ma
rin, Victor Ionescu, ministrul 
comerțului exterior, Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Virgil Actarian, adjunct al 
ministrului industriei, con
strucțiilor de mașini, funcțio
nari superiori ai C.S.P. și Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. 
Polone în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Semnarea unui contract cu șantiere japoneze
privind livrarea unor nave

în cadrul acțiunilor de dez
voltare a flotei noastre maritime, 
întreprinderea de stat pentru co
merțul exterior „Industrialexport" 
a purtat, la București, tratative 
cu o delegație a șantierelor japo
neze „Hitachi" în vederea cum
părării unor nave. Pentru înche
ierea contractului, recent a sosit 
în țară președintele acestei firme, 
dl. Takao Nagata. S-a convenit 
cu firma japoneză cumpărarea a 
8 nave mineraliere a cîte 25 400 
tdw fiecare și 2 tancuri petrolie
re a cîte 36 150 tdw.

Navele vor fi construite la un 
înalt nivel tehnic și dotate cu 
echipamente și utilaje moderne 
asigurîndu-se un înalt grad de 
automatizare. Livrarea acestor 
nave urmează a se efectua înce- 
pînd din trimestrul IV 1965, eșa
lonat pînă la finele trimestrului 
III al anului 1967.

Valoarea contractului este de 
cea. 36 milioane dolari. Plățile 
se vor face — în cadrul cliringu- 
lui romîno-japonez — în mod 
eșalonat, pînă în anul 1974 in
clusiv.

Contractul a fost semnat în 
ziua de 3 noiembrie 1964, din 
partea japoneză de către dl. Ta
kao Nagata, președintele firmei

•-s:d, tn clipa asta lucrează la 
freza lui, citește schițele lui, 

■’ti povestește biografia lui — 
asta il ridică parcă pe un 

podSxm invizibil. Băiatul pare 
mai înalt, șt reporterul este 
gata iarăși să-l confunde cu 
maistrul de 22 de ani. Asemă
nări : pe oricare din băieți poți 
sâ-i confunzi cu maistrul. Răs
punderea le-a pus pe chipuri 
un aer matur, chiar dacă în 
aparenta ei absență — în 

aceeași vîrstă
timpul liber, pe stradă, la 
spectacole, la. stadion — ochii 
se scaldă iar în apele adoles
cenței vechi. Pe nesimțite, di
stanța de vîrstă față de tine 
s-a micșorat, s-a desființat a- 
proape.

Ce e uimitor e faptul că a- 
ceastă cucerire este rezultatul 
a numai patru ani (a numai 
un an, de fapt: acest ultim 
an, al vîrstei de aur, al saltului 
calitativ de la copil la cetă
țean).

Deosebiri: „In timpul liber

Luni noaptea a părăsit defini
tiv țara noastră Alberto Paveri 
Fontana, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Italiei în R. P. 
Romînă.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost de față Dionisie Ionescu, 
ambasador, directorul protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și membrii amba
sadei Italiei, șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★
în cadrul relațiilor de înfrățire 

stabilite între orașele Galați și 
Coventry (Anglia) a sosit la Ga
lați, la invitația Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular orășe
nesc, dl. Jack Parry, consilier mu
nicipal al orașului Coventry și 
secretar al Comitetului de înțele-

„Hitachi", și din partea romînă 
de către ing. I. Morega, director 
general al I.S.C.E. „Industrialex
port".

★

Cu prilejul semnării contractului 
romîno-japonez, dl. Takao Nagata, 
președintele firmei „Hitachi" din 
Japonia, a oferit marți seara în 
saloanele hotelului Athânee Pala
ce un cocteil. Au luat parte Mihai 
Petri, adjunct al mihistrului co
merțului exterior. Ion Baicu, ad
junct al ministrului transporturi
lor și telecomunicațiilor, Con
stantin Nicolau, secretar gene
ra/ a! Ministerului Industriei Ali
mentare, precum și funcționari su
periori din Ministerul Comerțului 
Exterior, Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Ministe
rul Industriei Alimentare și ai 
I.S.C.E. „Industrialexport".

(Agerpres)

Funeraliile

prof. dr. Miha'I-Emil Maurer
Marți la amiază au avut loc 

funeraliile prof. dr. Mihail-Emil 
Maurer, directorul Institutului de 
expertiză și recuperare a capaci- 

1 tații de muncă, pofesor șef de 
catedră la Institutul de medicină 
și farmacie — București.

In cursul dimineții. în aula 
Facultății de Medicină, unde a 
fost depus corpul defunctului, 
numeroși academicieni, profesori 
universitari și alți oameni de 
știință, studenți, cetățeni ai Ca
pitalei au adus un ultim omagiu 
medicului emerit, distinsului cer
cetător și cadru didactic.

La catafalc au fost depuse nu
meroase coroane de flori din 
partea Consiliului de Miniștri, a 
unor ministere și instituții cen
trale și din partea unor instituții 
de cercetări științifice, din țară 
și de peste hotare. Academicieni, 
profesori, cadre didactice, stu
denți au făcut de garda la cata
falcul defunctului.

La funeralii au participat 
membrii familiei, prieteni apro- 
piați, miniștri, conducători ai u- 
nor instituți centrale și organiza- 
ții obștești, ai unor institute me
dicale, academicieni și alți oa
meni dei știința, cadre didactice, 
studenți.

Luînd cuvîntul la mitingul de 
doliu, în numele conducerii Mi
nisterului Sănătății și Prevederi
lor Sociale, al corpului medical 
din țară, a adus un ultim omagiu 
Sandu Ioaa, adjunct al ministru- 
lui. Institutul de expertiză și re
cuperare a capacității de muncă, 
a spus el, a avut în profesorul 
Minail-Erail Maurer, în calitatea 
sa de director, un colaborator 
valoros, un consilier activ și en
tuziast pentru diferitele piobleme 
științifice, metodologice și organi
zatorice în acest important do- 
meniu de activitate medico-so- 
cialâ. Institutul pe care îl condu
cea a fost transformat, prin mun
ca sa neobosită. într-o puternică 
bază metodologică și de cercetare 
științifică pe care se sprijină o 
rețea puternică de specialitate, la 
a cărei creare defunctul a adus 
o importantă contribuție.

A luat apoi cuvîntul Costin 
Nădejde, adjunct al ministrului 
învățămîntului, care a spus prin
tre altele : Ca profesor Mihail- 
Emil Maurer a constituit un 
exemplu viu de înaltă ținută 
științifică, de împărtășire gene
roasă a cunoștințelor sale tinerei 
generații și s-a dovedit a fi un 
excelent pedagog. Ministerul În
vățămîntului a găsit întotdeauna 
în persoana sa un sfătuitor și co

citim și dansăm", îi răspund 
reporterului doi dintre băieți. 
„Sîmbătă, mă întorc în sat, la 
părinți", spune altul. „Fac 
curte unei colege" mărturi
sește al patrulea.

Tot deosebiri. „îmi place al
pinismul", „îmi place boxul”. 
„Vreau să devin filatelist". 
„După ce termin seralul mi-ar 
plăcea politehnica".

Asemănări: „Tuspatru vrem 
să urmăm după seral politeh

nica", îți spune unul din ei. Șl 
aceeași melancolică fantezie 
care ți-l arătase pe tînărul 
candidat, sosit prima dată la 
Cluj în dimineața ploioasă din 
1960, îl desenează acum în vi
itor. Uneori viitorul, parcă 
vrînd să arate că îi nimbează 
pe oameni în permanență, le 
prefigurează existența prin 
mici fulgerări. Un gest, o in
tonație anunță omul de peste 
zece ani Cele patru nume ca
pătă dintr-o dată parcă mai 
multă gravitate. Vocea, obra
zul, ochii se înăspresc, aerul 

gere internațională din acest 
oraș.

în cursul zilei de marți, Jack 
Parry a făcut o vizită la sediul 
Sfatului popular, cu care ocazie 
s-a interesat de unele probleme 
ale activității organelor locale ale 
administrației de stat, de proble
me de educație a tineretului șî 
altele.

★

După turneul întreprins în Bul
garia, colectivul Teatrului de 
marionete din Cairo a sosit marți 
seara în Capitală. înființat în 
martie 1959, acest teatru se bucu
ră de multă popularitate în Re
publica Arabă Unită.

în cadrul turneului pe care îl 
face în țara noastră, Teatrul din 
Cairo va prezenta o serie de 
spectacole în sala Teatrului pen
tru tineret și copii din str. C. 
Miile nr. 16.

★

Artistul poporului Ion Voicu a 
plecat în Austria, unde va con
certa cu orchestrele simfonice din 
Salzburg și Innsbruck. Violonis
tul romîn va interpreta concer
tele de Ceaikovski și Max Bruch.

Totodată a părăsit Capitala, 
plecînd în R. D. Germană, vio
loncelistul Vladimir Orlov, artist 
emerit. El va fi solistul unor con
certe simfonice la Berlin, Leipzig 
și Karl-Marx-Stadt, la care va in
terpreta lucrări de Schumann, 
Dvorak, Haciaturian. în cadrul 
turneului, violoncelistul romîn va 
da și un recital la Dresda.

(Agerpres)

a- 
il-

laborator de seamă în organiza
rea învățămîntului, în îmbunătă
țirea procesului de învățămînt 
medical.

în numele cadrelor didactice 
ale I.M.F.-București, al medicilor 
și farmaciștilor, al miilor de stu
denți care frecventează cursurile 
acestui institut, acad. Theodor 
Burghele, rectorul I.M.F.-Bucu- 
rești, a arătat că prin activitatea 
multilaterală depusă, cel dispărut 
a reușit să parcurgă cu multă 
demnitate întreaga ierarhie spi
talicească, iar pe linie de învăță- 
mnît superior medical să se dă
ruiască activității didactice și 
cercetării științifice în vederea 
unui scop bine definit: acela de 
organizare și de întărire docu
mentată a unei rețele sanitare în 
vederea recuperării capacității de 
muncă a oamenilor.

Uniunea Societăților de Științe 
Medicale se desparte azi cu 
dîncă dprere. de prof* <țr. 
Emil Maurer, a spus prof.
Țurai, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., vicepreședinte 
al U.S.S.M. Atît în institut, cît 
și în U.S.S.M., defunctul a dus 
o intensă activitate științifică. Ca 
delegat la lucrările reuniunii sta
telor europene, precum și la șe
dințele altor foruri internaționa
le de sănătate din cadrul O.N.U., 
el a reprezentat cu cinste școala 
medicală romînescă, și-a spus cu
vîntul său bine motivat și docu
mentat, aducînd contribuții ori
ginale în multe probleme de spe
cialitate, fapt pentru care a fost 
mult apreciat peste hotare.

A luat apoi cuvîntul dr. Nico- 
lae Popescu, șef de lucrări la 
I.M.F.—București, care, evocînd 
personalitatea medicului emerit 
Mihail-Emil Maurer, a arătat că 
rețeaua de expertiză medicală, cît 
și catedra de la I.M.F., al cărui 
titular era, pierd pe întemeieto
rul, îndrumătorul și conducătorul 
lor iubit. în activitatea sa, de
functul a inspirat tuturor colabo
ratorilor săi concepția sa înainta
tă a recuperării complexe, me
dicală, educativ-profesională și 
socială.

După terminarea mitingului de 
doliu, cortegiul funerar s-a în
dreptat spre cimitirul Bellu, unde 
a avut loc înhumarea.

Aici a adus un ultim omagiu 
din partea colectivului Institutu
lui de expertiză și recuperare a 
capacității de muncă, dr. Gheor
ghe Constantinescu, șef de secție 
la acest institut.

(Agerpres)

matur al feții devine mai dens. 
Atunci ei vor continua să a- 
dauge noi realizări la angaja
mentele de azi, cînd se află la 
debutul spre vîrsta marilor 
răspunderi. Această mare răs
pundere îi va face în conti
nuare să-și semene ? Fără în
doială că da.

Acum descoperi cheia tutu
ror acestor asemănări: ele 
sînt reflexele muncii.

Vor semăna mereu, atîta 
vreme cit vor munci, pentru 
că sursele acestei munci sînt 
comune pentru toți. Ei se vor 
deosebi mereu doar în măsura 
în care sînt copiii altor pă
rinți, stăpînii altor ochi și ai 
altor caractere. încolo, vor se
măna mereu, își vor umple 
mereu vîrstele cu același con
ținut : al dragostei și răspun
derii. Vîrsta va fi îmbrăcată 
mereu, pentru fiecare din ei, 
în culori diferite, dar conținu
tul ei va fi același.

ir
In limita acestor realități, 

biografiile tinerilor uzinei își 
seamănă, se confundă aparent 
între ele, sînt obișnuite și, în- 
tr-un fel banale. Cînd însă 
frumusețea devine banală, 
prin repetiții și nu altfel, nu 
sînt motive de îngrijorare, ci 
dimpotrivă.



ALGERIA:

Vizita delegației R. P. Romine condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol

ALGER 3. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite: Delegația R. P. Romine, 
condusă de tovarășul Gheor
ghe Apostol — care la invitația 
conducerii de partid și de stat 
a Algeriei a participat la fes
tivitățile prilejuite de aniver
sarea a 10 ani de la începerea 
luptei armate a poporului al- 
gerian — a fost primită marți 
la sediul Biroului Politic 
al F.L.N., de Hadj Ben 
Alia, membru al Biroului Po
litic al F.L.N., președintele 
Adunării Naționale a Algeriei.

Din partea romînă au fost 
de față Virgil Cazacu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Iași al P.M.R., depu
tat în M.A.N., și Ion Georges
cu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Alger.

Din partea algeriană la pri
mire au participat Ait El Ho- 
cine, membru al Biroului Po
litic al F.L.N., deputat, Laid 
Lahgar, membru al C.C. al 
F.L.N., deputat.

Salutînd delegația romînă, 
Hadj Ben Alla, a declarat : 
„Țin să vă exprim toată bucu
ria și fericirea noastră de a vă 
primi aici".

După ce a mulțumit dele
gației romîne pentru faptul că 
a răspuns invitației de a par
ticipa la sărbătoarea poporu
lui algerian, președintele Adu
nării Naționale a Algeriei a 
spus : „Romînia și poporul ro- 
mîn ocupă un loc important 
în inima fiecărui algerian. Ei 
sînt scumpi în ochii noștri, 
deoarece noi nu uităm și nu 
vom uita niciodată eforturile 
făcute pentru a ne ajuta 
în lupta de eliberare națio
nală și ajutorul prețios, pe 
care continuă să n'i-1 dea. în 
vederea dezvoltării țării noa
stre. Doresc să exprim, în 
numele Biroului Politic al 
F.L.N., al poporului algerian si 
în numele meu personal toată 
gratitudinea și recunoștința 
noastră conducătorilor romîni 
și poporului romîn".

In răspunsul său, tovarășul 
Gheorghe Apostol, a mulțumit 
pentru invitația de a participa 
Ia festivitățile celei de-a 10-a 
aniversări a revoluției alge
riene și pentru primirea fră
țească rezervată membrilor 
delegației.

BOLIVIA:
Revoltă și in rindurile

armatei jC

După ce luni se apreciase că 
în Bolivia se restabilise 
calmul, agențiile de presă 

transmit că în cursul zilei de 
marți au fost semnalate noi inci
dente grave. Garnizoana din Co
chabamba s-a revoltat și contro
lează întregul oraș, anunță pos
tul de radio din Cochabamba. 
Aceeași sursă precizează că miș
cări insurecționale au izbucnit și 
în garnizoanele din Santa Cruz, 
Potosi și Sucre. Același post de 
radio, după ce a anunțat dezlăn
țuirea revoltei din garnizoanele 
Cochabamba, Santa Cruz, Potosi 
și Sucre, a precizat că vicepreșe
dintele republicii, generalul Rene 
Barrientos, încearcă să ia contact 
cu președintele Estensoro pentru 
a-i propune să abandoneze pu
terea și să o predea unei jante 
militare.

Din capitala Boliviei, La Paz, 
se anunță că un regiment de sol
dați împreună cu unități ale for
țelor aeriene au întreprins acțiu
ni împotriva guvernului bolivian. 
Regimentul „Ingavi* a trecut la 
acțiuni în sprijinul studenților $i 
minerilor nemulțumiți de politica 
actualului guvern. Agenția Asso
ciated Press transmite că s-an in
tensificat fricțiunile dintre pre
ședintele Estensoro și vicepreșe
dintele Barrientos, care deține în 
guvern o poziție puternică- A- 
genția amintește că actuala situa
ție se datorește, între altele, fap
tului că președintele a exilat în 
luna septembrie 34 de lideri po
litici, printre care și fastul pre
ședinte Herman Siles Suazo, care 
încercaseră o rebeliune împotriva

Nave comerciale

construite in Japonia

pentru U.R.S.S.

TOKIO. — Firma construc
toare de nave „Hitati Dzosen* 
din Japonia a predat la 3 noiem
brie marinarilor sovietici cargoul 
„Ostrogoisk", al 8-lea vas con
struit de această firmă pentru 
Uniunea Sovietică.

în aceeași zi, în portul Hiroși- 
ma a fost predat Uniunii Sovie
tice petrolierul „Liublino", iar la 
șantierul naval al companiei „Mi- 
țubisi Dziukogio* a fost lansat la 
apă tancul petrolier „Kraslava", 
construit de asemenea pentru 
U.R.S.S.

„Poporul algerian, a spus 
conducătorul delegației R. P. 
Romîne, a dus o luptă foarte 
grea, plină de sacrificii, pentru 
cucerirea libertății și inde
pendenței patriei sale. Cei 
1 500 000 de oameni care au 
căzut cu arma în mînă în lupta 
împotriva colonialismului, a- 
rată cu prisosință de ce po
porul algerian prețuiește li
bertatea pe care a cucerit-o si 
își apără această libertate si 
independență împotriva oricui, 
atît în interiorul țării, cît și 
în afara ei“.

După ce a arătat că F.L.N. 
a devenit forța politică condu
cătoare a poporului algerian 
în lupta sa pentru dezvolta
rea economiei și culturii, pen
tru ridicarea nivelului de trai 
al poporului, vorbitorul a 
spus : „în această luptă grea 
poporul romîn a fost alături 
de lupta poporului dv., și-a 
manifestat solidaritatea și 
sprijinul în această lupta pen
tru că însuși poporul romîn, la 
rîndul său, s-a bucurat de 
același sentiment de solidari
tate în lupta sa pentru liber
tate și independentă națio
nală".

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a făcut un scurt istoric al 
luptei poporului romîn pentru 
eliberarea națională și socială, 
pentru dezvoltarea economică 
a țării și pentru ridicarea ni
velului de trai, material și 
cultural al poporului. ..Condu
cerea noastră de partid și de 
stat — a spus vorbitorul — 
va continua să dezvolte rela
țiile multilaterale cu conduce
rea politică și de stat a Alge
riei. Sîntem de părere că 
este bine să întărim le
găturile, să facem schimb 
de delegații pe diferite pla
nuri de activitate pentru 
a lărgi posibilitățile de 
mai bună cunoaștere reci
procă a experienței fiecăruia 
dintre noi. De aici fiecare va 
reține ceea ce se poate aplica 
în țara respectivă. Dorim să 
dezvoltam relațiile cu po
porul algerian. Dezvoltăm 
relații cu toate țările, 
pe baza egalității, a neameste
cului în treburile interne, pe 
baza respectului reciproc, a 
respectări indepecoeo)r.

euvenrafaz > 
festațiuor fa 
Suazo a ris 
de se *£â e 
dintelui Esta 
demisiooeze 
gura cale â 
în țară. I

ANGLIA
Programul guvernului laburist

esesod aKohiîDri- 
lce conunâ
ce «arți a Canrre: 
Corrw.-r jar aleasă 
la 15 octonbne> îi 
a Camerei Lorzilor, 
fa care regina Ehsa- 

beta II a csfct mesajul trocului, 
«Mirai purtai ui de radio BJkC. 
a deoesl-o „cea mai fastuoasă 
ad nare a nrahn4. Regina a so
sit b palatxd Westminster, inves- 
nnntaîă fa hemrinâ, cu coroana 
regală pe cap, intr-o caleașca 
trăsâ de cai. Dar interesul pentru 
Latul scfezxmtății a fost copleșit 
de coaCfaatd mesajului, care de
finește orientarea politicii pri
mului guvern laburist din timpul 
domnie: actna^e; suverane. Fiind 
redactat — potrivit tradiției — 
de guveruul pe care șeful statu
lui î! instalează la deschiderea 
sesiunii parlamentare, mesajul 
tronuhri a cuprins numeroase 
prevederi înscrise în programul 
electoral al partidului laburist.

In capitolul consacrat politicii 
internaționale, mesajul menționea
ză sprijinirea Organizației Națiu
nilor Unite și intenția noului gu
vern de a contribui la micșorarea 
încordării între Răsărit și Apus. 
Cu toate că aceste intenții sînt 
formulate în termeni generali, ele 
au darul să atragă pentru guvern 
o sporire a popularității, cu condi
ția, bineînțeles, ca ulterior să fie 
însoțite de inițiative concrete.

„Guvernul britanic, se arată în 
mesaj, se va strădui să promoveze 
cauza dezarmării și va lua o se
rie de măsuri care vor permite 
transformarea divergențelor Est— 
Vest într-o cooperare internațio
nală...*. Mesajul reafirmă „fideli
tatea* guvernului englez față de 
N.A.T.O., adăugind, însă, opozi
ția fermă față de răspîndirea ar
mamentului nuclear. Această a- 
preciere este considerată la Lon
dra ca o aluzie directă la „ino
portunitatea" — menționată an- 

avantajoase pentru toate păr
țile în cauză și avantajoase 
pentru forțele generale care 
acționează în vederea salvării 
omenirii de la un nou război, 
deoarece numai în condiții de 
pace popoarele pot să prospe
re și să trăiască în liniște".

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a urat apoi conducătorilor Al
geriei sănătate, putere de 
muncă, pentru a asigura înfăp- 
tuirea programului adoptat la 
recentul Congres al Frontului j 
Național de Eliberare.

Hadj Ben Alla a mulțumit : 
călduros oaspetelui romîn . 
pentru cuvintele calde adre
sate poporului algerian. ară
ți nd că ..aceasta este o mare 
încurajare pentru noi și ne va 
îndemna să facem mult mai 
bine ceea ce dorim".

★

în aceeași zi, delegația ro
mi nă condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, a făcut o 
vizită lui Bachir Boumaza. 
membru al Biroului Politic al j 
F.L.N., ministrul economiei 
naționale al Algeriei In cursul 
acestei vizite au fost trecute în 
revistă posibilitățile largi de a 
întări și dezvolta colaborarea 
romîno-algeriană pe tărim 
economic. Bachir Boumaza a 
declarat : „Noi am început cu 
tara dv. un program de cola
borare rodnică".

Apreciind experiența Romî- 
niei în domeniul valorificării 
resurselor sale naturale, mini
strul economiei naționale al
gerian a subliniat: ^Noi pu
nem multe speranțe în colabo- | 
rarea cu dv. Avem intenția să • 
vizităm frumoasa dv. țară, 
pentru a vedea pe teren reali
zările deosebite ale poporului 
dv. îmi exprim bucuria că 

tează țara dv*. In cui 
său. Tovarășul Ghe 

ce romîno-alge
Referind--* 
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tenor de laburiști — a proiectu
lui forței nucleare multilaterale 
atlantice (F.N.M.). Se știe, de 
pildâ, că după vizita făcută Ia 
Washington în cursul căreia a 
ascultat insistențele americane în 
ravoarea F.N.M., ministrul de ex
terne Patrick Gordon Walker a 
declarat că „trebuie să treacă un 
anumit timp" pîna la definirea 
ponticii noului guvern.

Mesajul preconizează o „coo
perare mai strînsă" cu țările vest- 
europene, dar precizarea făcută 
privitoare la limitarea acestei coo
perări în cadrul organismelor al 
cărei membru este Anglia la ora 
actuală, exclude — așa cum au 
afirmat laburiștii în timpul cam
paniei electorale — vreun nou 
demers în vederea aderării la 
Piața comună. Criticarea conser
vatorilor pentru faptul că au „bă
tut fără succes la ușa" Pieței co
mune, neglijînd în schimb întă
rirea relațiilor cu țările Common- 
wealth-ului, a determinat înscrie
rea în mesaj a interesului noului 
guvern laburist pentru asigurarea 
..unui rol primordial" al Com- 
monwealth-ului în lume. Paralel 
cu aceasta se exprimă interesul 
față de colaborarea cu toate ță
rile în curs de dezvoltare.

Partea referitoare la programul 
de măsuri pe tărîm intern a fost 
considerată aici la Londra ca a- 
vînd un caracter „spectaculos". 
Este vorba în primul rînd de a- 
nunțarea iminentei naționalizări 
a industriei oțelului. Fraza ros
tită de regină, care spunea că 
„guvernul meu va iniția o ac
țiune rapidă pentru restabilirea 
proprietății publice și a controlu
lui necesar asupra industriei fie
rului și oțelului" a fost larg co
mentată ieri după amiază. Tot
odată, mesajul anunță crearea unei 
comisii guvernamentale împuter
nicită să achiziționeze terenurile 
de construcții și restabilirea con
trolului asupra chiriilor, paralel

U.R.S.S. Aspect de la Uzina
„Electrosila" din Leningrad
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cu lansarea unei largi campanii 
de construcții. Legea chiriilor, 
care sub guvernarea conserva
toare a dat la un moment dat li
bertate proprietarilor să urce arbi
trar chiriile și să evacueze după 
bunul plac chiriașii nevoiași, a 
trezit în rîndurile maselor largi 
din Anglia o vădită nemulțumire, 
iar laburiștii s-au angajat ca la 
venirea la putere să îndrepte de 
îndată lucrurile.

Pe aceeași linie, se înscriu și 
prevederile privitoare la securita
tea socială și la înlesnirea trata
mentului medical. în schimb, gu
vernul intenționează să ceară 
sindicatelor și patronatului să 
sprijine „apărarea lirei sterline", 
ceea ce constituie un indiciu asu
pra unor eventuale măsuri res
trictive în viitor. De altfel, ase
menea măsuri au fost de așteptat 
după ce săptămîna trecută, gu
vernul laburist a inițiat pe plan 
economic extern acțiuni îndrep
tate spre lichidarea, sau măcar 
micșorarea, deficitului balanței de 
plăți, moștenit de la guvernarea 
conservatoare. Cu toate că aceste 
măsuri, în special sporirea tari
felor vamale, au stîmit proteste 
în rîndurile anumitor parteneri 
comerciali ai Angliei, iar la Ge
neva a avut loc o ședință furtu
noasă a G.A.T.T. consacrată dis
cutării implicațiilor noii orientări 
engleze, reprezentanții Angliei nu 
au bătut în retragere, ci au pro
mis numai că vor limita durata 
aplicării taxelor vamale sporite 
„cît mai mult posibil". în aceste 
condiții, luarea de măsuri cores
punzătoare și pe plan intern a a- 
părut inevitabilă...

Efectele politicii anunțate în 
mesajul tronului citit marți vor 
putea fi însă apreciate după tre
cerea unui anumit timp.

PATRICK SOAMES

Londra, 3 noiembrie 
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GEORGES DASCAL
Agerpres la Paris

Lupte in Aden
Aranjamentul1* stabilit în iu

nie la conferința de la Londra 
în legătură cu Federația Arabiei 
de Sud se dovedește încă o dată, 
șubred. După cum se știe, potri
vit hotărîrilor acestei conferințe, 
Adenul și celelalte teritorii cu
prinse în Federație urmau sa ob
țină independența abia în 1968. 
S-a sperat că fixarea unei date 
precise va Umiști spiritele*. A- 
ceastă „liniștire" se referea, desi
gur. la mișcarea de partizani din 
Federație, condusă de Frontul de 
eliberare națională a Arabiei de 
Sud, și mai ales la luptele de 
partizani din Aden. Observatorii 
au fost unanimi în a aprecia că 
Adenul, teritoriu cheie în exploa
tarea petrolului arab și importan
tă bază militară britanică, a de
terminat atît crearea Federației 
însăși cît și aminarea cu patru 
ani a datei acordării indepen
denței.

Cele stabilite în ultima vreme 
cu scopul de a prelungi statutul 
britanic asupra Adenului n-au 
dat însă rezultatele scontate. 
Luptele din Aden și din celelalte 
teritorii din Federația Arabiei de 
Sud nu numai că n-au încetat, 
ci s-au intensificat tot mai mult 
în ciuda trimiterilor repetate de 
trupe britanice. Ultimele tele
grame anunță noi lupte între 
trupele engleze din Aden și forțe 
ale armatei de eliberare națio
nală. în preajma localităților As- 
saka și Gabal al Kodah, în urma 
ciocnirilor armate, au fost uciși 
14 soldați și un ofițer din rindu
rile trupelor britanice. Lupte ase
mănătoare se desfășoară și în alte 
regiuni ale Adenului și Federa
ției Arabiei de Sud.

Continuarea ostilităților, în 
ciuda fixării unei date limite pen
tru acordarea independenței, do
vedește că locuitorii acestei zone 
nu sînt de acord cu prelungirea 
artificială cu încă 4 ani a actua
lului statut de teritoriu depen
dent al Federației Arabiei de 
Sud.

I. G.

Convorbiri

între reprezentanți

ai P.C. U.S.

și P. C. Italian
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

După cum transmite TASS, 
„la 30—31 octombrie și la 2 
noiembrie, la C.C. al P.C.U.S. 
au avut loc întîlniri ale repre
zentanților P.C.U.S. și PC. 
Italian. La întrevederi, din 
partea P.C.U.S. au participat 
Leonid Breinev. Nikolai Pod- 
gomii, Mihail Suslov și Bo
ris Ponomariov. Din partea 
P.C.I. au participat Enrico 
Berlinguer. Paolo Bufalini și 
Emilio Sereni.

în cursul convorbirilor care 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră de prietenie și sincerita
te a avut loc un schimb de pă
reri și informații referitoare 

de la problemele care se

r-~:—at» de asemenea. proole— 
rrsele rr^șcârri comuniste și 
munctorești internaționale și 
ale unității ei în actuala 
etapâ.

La 3 noiembrie delegația 
P. C. Iulian a plecat spre 
patne.

R. D. GERMANĂ. Noul hotel 
„Berolina" din Berlin

Saigon:

Calm aparent...
SAIGON 3 (Agerpres). — 

Deși luni la Saigon se restabi
lise calmul aparent după emo
ția provocată de știrea că for
țele patriotice au bombardat 
baza aeriană americană de la. 
Bien Hoa, festivitățile care 
urmau să fie organizate la 1 
și 2 noiembrie cu prilejul îm
plinirii unui an de la detro
narea dictatorului Ngo Dirih 
Diem au fost aminate. „Criza 
politică izbucnită în Vietnamul 
de sud cu multe luni în urmă 
n-a fost încă rezolvată", men
ționează agenția France Pres- 
se. De asemenea, formarea e- 
chipei guvernamentale pe care 
trebuie s-o conducă Tran Van 
Huong a fost din nou amîna- 
tă.

Agenția Associated Press a- 
nunță că „fricțiuni cît se poate 
de periculoase se fac simțite 
între înaltul consiliu național 
și ex-premierul, generalul Ngu
yen Khanh", al cărui post de 
șef al armatei este amenințat 
de alți generali.

Prin Leningrad, 
pe urinele revoluției

Leningrad, orașul lui Lenin, 
orașul revoluției. I-am străbătut 
străzile, am pășit cu emoție prin 
locurile care evocă acele eroice 
„zece zile care au zguduit lu
mea", cum le-a definit atît de 
bine John Reed. Împreună cu 
mine pășesc pe urmele Revoluției 
din Octombrie 1917 numeroși alți 
vizitatori sosiți aici, pe malurile 
Nevei, din toate colțurile Uniunii 
Sovietice, ca și de peste hotarele 
ei. Orașul acesta, în care aproape 
fiecare stradă, fiecare piață 
vorbește despre fapte înscrise 
pentru totdeauna în istorie, îi a- 
trage ca un magnet.

Iată-ne în piața din fața gării 
finlandeze. Pe un postament de 
piatră se afla un automobil blin
dat. Nu e nevoie de explicațiile 
ghidului. Știm ce s-a petrecut aici 
în seara zilei de 3 aprilie 1917. 
După nouă ani de emigrație, V. I. 
Lenin a sosit atunci la Petro
grad. Petrogrădenii l-au întîmpi- 
nat cu entuziasm pe conducăto
rul lor.

Ne oprim la încrucișarea străzii 
Sadovaia cu Nevski Prospect. Pe 
trotuare se scurge șuvoiul neîn
trerupt al leningrădenilor. Pe aici, 
la 4 iulie 1917 se scurgea șuvo
iul neîntrerupt al demonstranților. 
Alături de muncitori pășeau 
membrii gărzii roșii și soldații 
revoluționari, cu armele în mîini 
pășeau marinarii din Kronstadt. 
Cei peste 500 000 de oameni care 
au ieșit în stradă în acea zi de 
început de iulie cereau ca toată 
puterea să treacă în mîinile so
vietelor. De o dată, la această 
încrucișare de străzi s-au ivit plu
toane de iuncheri și de cazaci, 
care au tras în demonstranți. 
Caldarîmul s-a înroșit de sînge. 
Guvernul provizoriu dezlănțuia 
astfel teroarea albă nădăjduind 
să stăvilească valul revoluționar.

La gara finlandeză am văzut 
o locomotivă modestă, lntr-una 
din zilele sîngeroasei terori con
trarevoluționare din vara anului 
1917, dezlănțuită de guvernul lui 
Kerenski, locomotiva a plecat în 
cursa obișnuită spre Finlanda. 
Fochist era în aceă zi Lenin, as
cuns sub înfățișarea muncitorului 
Ivanov. Tot pe această locomoti
vă s-a întors conducătorul revo
luției la Petrograd, în octombrie.

Smolnîi. Aici se află acum se
diul Comitetului orășenesc și al 
Comitetului regional Leningrad 
al P.C.U.S. Cu 47 de ani în ur
ma, aici era statul major al revo
luției. In acele zile ale lui octom
brie, aici, în curtea largă, unde 
acum sînt ronduri îngrijite de 
flori se adunau detașamentele 
gărzii roții- pregătindu-se pentru 
insurecția armată. La 24 octom
brie, noaptea tîrziu, a sosit aici 
și V. I. Lenin, pentru a conduce 
nemijlocit desfășurarea insurec
ției. Potrivit indicațiilor statului 
major, în noaptea aceea de 24 
spre 25 octombrie, detașamente 
ale gărzilor roșii au ocupat obiec

La închiderea ediției

S. U. A. : In primele ore 
la birourile de vot

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— Primele telegrame de presă 
sosite din Capitala S.U.A. referi
toare la desfășurarea alegerilor 
remarcă fără excepție timpul fa
vorabil, „ideal" unei participări 
masive a alegătorilor la vot. Po
trivit acestor informații numărul 
celor care se vor prezenta în fața 
urnelor se așteaptă să depășească 
cifra prevăzută cu o zi înainte 
de alegeri, putînd ajunge la 
aproximativ 72 milioane — cifră 
record înregistrată vreodată în 
istoria alegerilor din S.U.A..

Din primul minut după miezul 
nopții de luni spre marți (ora 
0,01, adică 7,01 ora Bucureștiu- 
lui) primii alegători americani, 
locuitori ai regiunilor cele mai 
răsăritene ale S.U.A. s-au și pre
zentat în fața urnelor. în locali
tățile cu un număr mai mare de 
alegători șiruri de alegători s-au 
postat în fața centrelor de vo
tare. . Numeroși reporteri, atît 
americani cît și străini, care au 
însoțit pe președintele Johnson 
în turneele sale electorale au ți
nut să fie martori și la momen
tul votări de către președintele 
Johnson. înainte de ora 7, în ciu

tivele stabilite, au organizat paza 
fabricilor și uzinelor. Formații 
de luptă revoluționare vegheau 
intrările în oraș, pentru a respin
ge încercările unor unități cre
dincioase guvernului provizoriu 
de a-i veni în ajutor.

In dreptul Palatului de iarnă se 
leagănă pe apele' Nevei crucișă
torul „Aurora", acest original 
muzeu plutitor pe care îl vizitea
ză orice oaspete venit să cu
noască Leningradul. Urcăm și 
noi pe puntea lui proaspăt spă
lată, intrăm în saloanele pe ai 
căror pereți stau aranjate mărturii 
ale istoriei eroice a vasului, pri
vim îndelung tunurile cu blindaj 
gros de oțel și parcă ne răsună 
in urechi istorica salvă care a 
vestit începutul unei lumi noi. 
Această salvă trasă în ziua de 
25 octombrie dădea semnalul de 
atac asupra Palatului de iarnă. 
Am intrat și noi pe sub arcada 
statului major, aceeași arcadă pe 
sub care au trecut în iureș găr
zile roșii, ne-am oprit și noi în 
încăperea palatului în care în 
noaptea de 25 spre 26 octombrie 
au fost arestați miniștrii ultimului 
guvern al burgheziei rusești.

Să ne întorcem la Smolnîi, în 
sala de ședințe cu coloane albe. 
Acolo se întruniseră în seara zi
lei de 25 octombrie 1917 delegații 
celui de-al doilea congres al so
vietelor. Atunci Lenin a prezen
tat congresului două rapoarte. 
Primul era consacrat problemei 
păcii, și. pe baza lui, congresul a 
adoptat cunoscutul decret asupra 
păcii. Pe baza celui de-al doilea 
raport, congresul a adoptat de
cretul asupra pămîntului, prin 
care se confiscau toate pământu
rile moșierești pentru a fi trecute 
în mîinile poporului.

Ieșim din sala coloanelor sub 
impresia puternică a acelui mo
ment istoric petrecut aici în ur
mă cu 47 de ani. Străbatem un 
coridor lung, pentru a ajunge la 
camera în care a locuit Lenin și 
Nadejda Krupskaia. Un simplu 
paravan de scînduri desparte ca
mera în două: birou și dormitor. 
Paturile din dormitor sînt de fier 
asemănătoare celor de spital, iar 
dincoace de paravan — o măsuță, 
o canapea cu două fotolii și masa 
de lucru. Pe masă — telefonul, 
lampa, tocul și călimara. Totul a 
rămas așa cum a fost atunci: un 
interior de o modestie emoționan
tă, expresie a felului de a fi a 
celui ce a locuit aici.

Leningrădenii îngrijesc locurile 
legate de Marea Revoluției So
cialistă din Octombrie. Ei știu să 
ți le prezinte atît de viu incit 
evenimentele petrecute în orașul 
de pe Neva în anul de cotitură 
1917 îți rămîn întipărite în minte 
pentru totdeauna.

SILVIU PODINĂ 
Corespondentul Agerpres 

la Moscova

da zilei epuizante de luni, preșe
dintele Jphnson însoțit de soțiti 
sa a votat, de astă dată în cali
tate de simplu alegător. El a fost 
primul alegător din micuța loca
litate Johnson City (statul Texas) 
situată la aproximativ 30 km de 
ferma sa din Texas unde va ră- 
mîne pînă la comunicarea rezul
tatelor alegerilor.

La rîndul său, candidatul Par
tidului republican, senatorul 
Barry Goldwater a votat la Phoe
nix (Arizona) spre ora prînzului 
după ce a făcut cîteva ore „coa
dă" în fața biroului de vot situat 
în apropiere de domiciliul său.

★
Posturile de radio americane au 

anunțat la ora 23,30 GMT, că 
mașinile electronice care înregis
trează rezultatul alegerilor prezi
dențiale ale S.U.A. arată că 
președintele Johnson ar fi obți
nut pînă. la acea oră un total de 
562 489 de voturi, iar senatorul 
Goldwater 387 379 voturi.

Agențiile de presă au anunțat 
că rezultatul definitiv al alegeri
lor se va cunoaște abia miercuri 
spre amiază.
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