
Pe marile trasee
ale întrecerii socialiste

NOI ARGUMENTE

pentru un schimb
RE EXPERIENȚA

CONSTANȚA. — Fabricile 
de ciment din Medgidia și 

' Cernavodă au realizat peste 
I plan de la începutul anului 
I mai mult de 31 000 tone de 
| ciment. Uzina chimică de la 
Năvodari — 3 480 tone acid 
sulfuric și peste 13 000 tone 
superfosfat simplu și granulat, 
iar Trustul minier Dobrogea 
aproape 7 000 tone barită și 
concentrat de barită, impor
tante cantități de cretă măci
nată, argilă caolinoasă și alte 
produse.

Valoarea producției marfă 
obținută peste plan de între
prinderile industriale din re
giunea Dobrogea trece de 106 
milioane lei.

RE$IJA PLOIEȘTI. — întreprinde
rile ploieștene aparținînd Mi
nisterului Construcțiilor și-au 
îndeplinit înainte de termen 
angajamentele prevăzute pen
tru întregul an. Extinderea

HUNEDOARA Succese

■ in producție

cinteia
tineretului
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Plecarea la Moscova a delegației de partid

a această rubrică, în articolul „Ce ar putea împărtăși 
Reșița Hunedoarei și Hunedoara Reșiței , publicat cu 
două zile în urmă, au fost înfățișate cîteva din obiec
tivele unui viitor schimb de experiență între oțelar.i 
reșițeni și cei hunedoreni. Ca o invitație la o con
fruntare a celor mai bune metode de munca în ela
borarea oțelului, reșițenii vorbesc despre ștampare.

Această nouă metodă de reparare rapidă și economică a unor mij
loace folosite curent nu este străină hunedorenilor.

— Noi aplicăm ștamparea — spunea unul dintre șefii de echipă 
de la cuptoarele 7 și 8. Dar aceasta se face doar la rinele de la 
cuptoarele mici. Reșițenii au însă o experiență mai bogată în 
această direcție. Trebuie să vedem tot ceea ce au realizat ei cu 
noua metodă.

Este o dorință firească. Acolo pe platforma cuptoarelor cînd fie
care minut cîștigat înseamnă oțel mai mult, cînd fiecare gest băr
bătesc al mîinii ridicate se traduce tot în oțel, fiecare idee nouă 
are același scop. Reșițenii, oțelari din tata în fiu, au aflat că ve
cinii lor de la Hunedoara DAU CUPTOARELOR O ÎNCĂRCĂ
TURĂ METALICĂ SPORITĂ. Este cea mai nouă experiență do- 
bîndită în muncă. Cum izbutesc ? — vor să afle ei. Oțelarii au 
pornit de la ideea : cuptorul are 400 de tone capacitate, 400 de 
tone de oțel trebuie să dea. Și pentru aceasta au ridicat atunci 
problema ajustării optime a cuptorului în perioada de afînare. La 
cele relatate într-un articol anterior am mai putea adăuga cele 
spuse de maiștri de la reparații și prim-topitori cu experiență.

— Cuptorul nu se lărgește, nu se mărește vatra. Avem grijă ca 
el să aibă la părțile înclinate acea formă care să-i asigure coefi
cientul de siguranță dar și încărcarea cu cîteva zeci de tone peste 
capacitatea proiectată, adică tocmai atît cu cît se reduce masa 
lichidă în timpul procesului de elaborare a oțelului.

Aceasta nu-i deloc ușor. Periodic se face instruirea prim-topi- 
torilor și a maiștrilor de secție care urmăresc ajustarea. Inginerii 
și maiștri principali Jrec de la cuptor la cuptor și urmăresc ca 
operația amintită să fie făcută în condiții tehnice desăvîrșite. Unii 
prim-topitori, Ciocan Alexandru, Gheorghe Corlaciu, frații Botău 
au căpătat siguranța ajustării optime în condițiile pe care le cere 
o încărcătură mai mare. Ei sîht adesea solicitați și la alte cup
toare. Și, firește, există acea experiență pe care oamenii o pot 
arăta cel mai bine direct în procesul de muncă.

O altă întrebare care și-o pun reșițenii este aceea despre RE-

procedeelor avansate de lucru 
și generalizarea inițiativelor 
valoroase au contribuit la mă
rirea simțitoare a producti
vității 
produs, 
calității 
prețului 
economii suplimentare, 
depășesc cu 7 200 000 lei 
cele din angajamentul anual. 
Cele mai bune rezultate în în
deplinirea angajamentelor le- 
au obținut fabricile de ciment 
din Comarnic, care în acest an 
au mărit randamentul cuptoa
relor cu mai mult de 5 la su
tă față de cel prevăzut și au 
livrat șantierelor de construc
ții ciment în sortimentele pla
nificate și la timp.

BAIA MARE. — în regiu
nea Maramureș angajamentul 
anual privind obținerea de e- 
conomii peste plan a fost de
pășit cu circa 8 700 000 lei.

Cele mai bune rezultate în 
acțiunea de reducere a prețu
lui de cost au fost obținute 
de colectivele exploatărilor 
miniere. Reducînd cheltuielile 
de producție pe tona de mine
reu extras și prelucrat sub 
plafonul admis și îmbunătă
țind cu peste 10 la sută calita
tea minereului, muncitorii din 
această ramură a economiei 
maramureșene au obținut sin
guri aproape o pătrime din 
valoarea economiilor realizate 
pe ansamblul regiunii.

(Agerpres)

muncii pe fiecare 
la îmbunătățirea 

și la reducerea 
de cost, realizîndu-se 

care 
pe
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Cronica 
actualității
• Stagiunea

teatrului 
studențesc 

bucureștean
Studenții din ultimii ani ai 

Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Cara- 
giale“ din Capitală prezintă 
aproape zilnic spectacole în 
studioul lor de pe str. 30 De
cembrie nr. 9.

In prezent studenții pregă
tesc noi premiere printre care: 
„In lumea apelor" de Aldo 
Nicolai, „Ana Cristy" de Eu
gen O’Neill, „Vrăjitoarele din 
Saalem" de Artur Miller, 
„Cîinele grădinarului" de Lope 
de Vega, „Ziariștii" de Al. Mi- 
rodan și altele. Viitorii actori 
vor prezenta alte piese și pe 
scenele diferitelor cluburi 
bucureștene și ale caselor de 
cultură din orașele Alexan
dria, Giurgiu, Oltenița.

(Continuare în

Prin lucrări
de mică

mecanizare
ORADEA (de la corespondentul 

nostru). — In unitățile industriale 
din regiunea Crișarta s-a efectuat 
in cursul anului 1964 un volum de 
470 lucrări de mică mecanizare. 
Acestea aduc economii anuale în 
valoare de 46 milioane lei. Tot
odată, ele au dus ia o depășire a 
cifrei stabilită prin plan în ceea ce 
privește creșterea productivității 
muncii, cu 2,9 ia sută în cele trei 
trimestre ale anului, iar față de 
1964 cu 9,8 la sută.

Lucrări mai valoroase de mică 
mecanizare întîlnim la D.R.E.F. — 
Crișana (aduc economii în valoare 
de 2 500 000 lei), la Trustul regio
nal Gostat (valoarea economiilor 
realizate este de 3 600 000 lei) și 
întreprinderile din industria locală 
care realizează de pe urma ace
stor lucrări 4 milioane lei economii.

La oțelăria nr. 2 de la Com
binatul siderurgic Hunedoa
ra, lucrează și echipa con
dusă de Constantin Corlaciu. 
In primele două decade ale 
lunii octombrie, oțelaiii din 
aceasta echipă au dat peste 
prevederile planului 57 

tone de oțel
Foto: AGERPRES
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La invitația C.C. al P.C.U.S. 
și a guvernului Uniunii Sovieti
ce, o delegație de partid și de 
stat a R. P. Romîne 
miercuri seara la 
pentru a participa la 
rirea celei de-a 47-a

a plecat 
Moscova 
sărbăto- 
aniver-

sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Din delegație fac parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, conducătorul delega
ției, Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al C.C. al 
P.M.R., șeful Secției de Pro
pagandă și Agitație a C.C. al

1

VICTOR CONSTANTIN ESCU

cate, gorpodănlc de

P.M.R., și Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.M.R., am
basadorul R. P. Romîne la 
Moscova.

La plecare, în Gara Bă
neasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
precum și de Gh. Gaston Ma
rin, Gogu Rădulescu, Constan
tin Tuzu, vicepreședinți al

Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe, de membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului R. P. 
Romîne, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, șefi ai misiunilor 
diplomatice ale țărilor socia
liste acreditați în R. P. Ro- 
mînă.

(Agerpres)

Au terminat
însămîntârile de

au terminat semănatul au 
gospodăriile de stat din trus- 
e Tulcea. Constanța, Sinnico- 
Mare, Călărași Fetești.

Datorită dotării gospodăriilor 
stat cu un număr mai marc 
tractoare «i mașini agricole 

•i organizări a mun- 
folcririi din plin a timpului 
tic, lucrătorii din gospodă- 
de stat au efectuat anul ace- 

tta insămințatu! griului intr-un 
trmp mai scurt decit în anii tre- 
cuți fi in condiții agrotehnice su
perioare.

mcdemc,

Masa rotundă a „Scînteii tineretului*- despre:

Prof. univ. ION 'ANTON1U 
membru corespondent al Academiei 

R.P.R,

toamnă
După terminarea tnsămințărilor 

de toamnă, mecanizatorii din gos
podăriile de stat au trecut cu 
toate forțele la executarea arătu
rilor de toamnă. Pînă în prezent 
această lucrare a fost executată 
pe o suprafață de peste 250000 
ha. Mai avansate cu executarea 
arăturilor de toamna sînt gospo
dăriile de stat din trusturile Urzi- 
ceni, Galați, Birlad, Brăila, Slobo
zia fi Iași.

(Agerpres)

e băncile Institutului 
politehnic din Bucu
rești, in anul I au luat 
Ioc, și in această toam
nă, sute de studenți. 
După primele impresii, 
după prima etapă a

organizării, după emoția prime
lor contacte cu orele de curs și 
de laborator, după ce, in siirșit, 
la cămin, la cantină, la bibliote
că, familiarizarea cu atmosfera 
universitară a făcut primii săi 
pași, o serie de întrebări s-au 
conturat tot mai precis în con
știința celor mai proaspeți stu
denți.

Acestor întrebări legitime cu

privire la munca și viața în Insti
tutul politehnic le-au oferit răs
punsuri competente — cu prilejul 
unei mese rotunde organizată de 
ziarul nostru — studenți din anii 
mai mari și cadre didactice ale 
institutului : prof. univ. ION AN
TON IU, membru corespondent al 
Academiei R.P.R.; prof, univ, 
GHEORGHE MANEA, membru co 
respondent ai Academiei R.P.R. ; 
prof. univ. IONESCU BUJOR; prof, 
univ. HARALAMBIE IONESCU; 
prof. univ. NICOLAE MANOLES- 
CU ; prof. univ. NICOLAE MARI
NESCU ; coni. univ. GHEORGHE 
RULEA.

Prof. univ. MANEA GHEORGHE Prof. univ. IONESCU BUJOR Proi. univ. IONESCU HARALAMBIE
membru corespondent al Academiei . .

R.P.R.

Prof. univ. NICOLAE MANOLESCU

• Alte articole
de larg consum 
cu plata în rate

Ministerul Comerțului In
terior a hotărît recent lărgi
rea listei de produse care se 
vînd cu plata în rate. Astfel, 
mărfurilor care pînă acum se 
vindeau după acest regim li 
se adaugă : raglane impermea
bile din țesături „Tomis" pen
tru femei, bărbați și copii, 
paltoane din stofă, diferite 
confecții din lînă pentru copii 
și adolescenți etc. O altă ca
tegorie de mărfuri care se 
vînd cu plata în rate o for
mează : aparatele de radio ti
purile „Acord", „Melodia" și 
„Simfonia", motociclete, mo
torete, scutere din import, bi
ciclete cu motoraș, pianine 
din producția internă, stabili
zatoare de tensiune etc. Ma
gazinele comerțului de stat și 
cele ale cooperației de con
sum vor desface cu plata în 
rate biciclete cu motoraș și 
membrilor gospodăriilor agri
cole colective.

(Agerpres)

• Complex comercial
PITEȘTI (de la coresponden

tul nostru). In noul cartier Bucu
rești al orașului Pitești s-a dat de 
curînd în folosință un mare com
plex comercial și de deservire. 
Clădirea acestui complex are o 
suprafață (socotind parterul și 
etajul) de peste 1900 metri pa- 
trați. Aici s-au organizat 15 uni
tăți de deservire; la parter vor 
funcționa un magazin alimentara 
cu autoservire, aprozar, centre de 
produse lactate, de carne și pli
ne, cofetărie și restaurant. In ca
drul restaurantului există și o 
bucătărie de bloc. Etajul este 
destinat atelierelor de croitorie 
pentru dame și bărbați și de cis- 
mărie, frizerie și coafor.

• Fier vechi 

oțelăriilor

Oamenii muncii din întrea
ga țară au colectat de la în
ceputul anului și pînă acum, 
și au trimis oțelarilor aproape 
1.5 milioane tone de fier vechi, 

1 din care împreună cu alte 
materii prime se poate realiza 
o cantitate dublă de oțel. Cele 
mai bune rezultate în această 
acțiune permanentă au obți
nut oamenii muncii din regiu
nile Iași, București, precum și 
cei din Capitală, care și-au 
întrecut angajamentele luate.

Mari cantități de fier vechi 
au trimis oțelarilor și colecti
vele întreprinderilor industri
ale. Așa, de exemplu, de la 
Uzinele mecanice din Timișoa
ra s-au expediat anul acesta 
aproape 2 500 tone de fier 
vechi.

• Lucrări

de modernizare

in saline

In cadrul acțiunilor de mo
dernizare Ia Ocnele Mari, re
giunea Argeș, furnizoare a în
tregii cantități de sare nece
sară procesului de producție al 
Uzinelor sodice Govora, s-a 
terminat forajul unei noi son
de de extracție a sării în solu
ție.

Datorită modernizărilor e- 
fectuate în cadrul acestei ex
ploatări s-a reușit ca întreaga 
activitate de extracție și con
trol să se execute automatizat.

Mina din Slănic, cea mai 
mare salină din țară, a fost 
dotată cu utilaje noi de înaltă 
productivitate care au dus la 
creșterea gradului de mecani
zare și a randamentului de a- 
proape 2 ori față de 1950. Tă
ierea, încărcarea și transportul 
în subteran este aproape în 
întregime mecanizat,

_____ (Agerpres)



La 1 decembrie

Etapă regională

a Campionatului

republi&an de cros

Start în Spartachiada de iarnă
Noua ediție a Spartachiadei de iarnă a ti

neretului va fi inaugurată la 1 decembrie. 
Competiția este organizată pe trei etape. 
Etapa I (pe asociații) se va desfășura între 1 
decembrie și 10 februarie 1965, etapa a Il-a 
(pe grupe de asociații) programata între 10 
februarie și 10 martie 1965 și etapa a IlI-a 
(faza raională) între 10 și 25 martie 1965.

Se vor organiza întreceri sportive la 10 dis
cipline : gimnastică, schi, patinaj, șah, tenis 
de masă, tir, orientare turistică, săniuțe (bă
ieți și fete), trîntă și haltere.

Sezonul competițional de atletism cuprindea prin
tre ultimele întreceri, etapa regională a Campiona- 
;ului republican de cros, ediția 1964—1965. Pe un 
traseu din Pădurea Buda-Argeș, s-au întrecut 200 de 
atleți din mai multe raioane ale regiunii București. 
Protagoniștii, tineri muncitori, colectiviști și elevi 
de Ia școlile medii și profesionale. Concursul a cu
prins probe pe echipe și individual, la care s-au re
marcat o serie de elemente tinere, cu calități deo 
sebite pentru probele de semifond Și fond ; tinerele 
Dumitra Petre, (asociația sportivă „Știința" din co
muna Armășești, raionul Urziceni), clasată pe locul 
2 la proba de junioare, Georgeta Tănase, (asociația 
sportivă „Veterinarul44 din comuna Săftica, raionul 
Răcari), cîștigătoarea probei de senioare, ca și ti
nerii : Ilie Pană și Gh. Sima, (Școala sportivă de 
elevi din Giurgiu), clasați pe primele locuri la proba 
de iuniori.

Un număr mare de concurente (54) au luat star
tul la proba de junioare II (15—16 ani), desfășurată 
pe distanța de 700 m. După o dispută dîrză, victoria 
a revenit tinerei Maria Bărbieru, (asociația sportivă 
„Lumina"-Alexandria). Proba de junioare I (17—18 
ani) a fost cîștigată de Ioana Ene, (Școala sportivă 
de elevi din Giurgiu). Deosebit de disputate au fost 
întrecerile juniorilor, Ia care au luat startul aproape 
80 de concurenți. O plăcută surpriză a oferit tînărul 
Anghel Gărvănescu, (asociația sportivă a Școlii ve
terinare din comuna Săftica, raionul Răcari), care a 
cîstigat proba de juniori II. Au mai cucerit titlul de 
campioni regionali • Ilie Pană (S.S.E. Giurgiu) — 
proba de juniori I, Ion Măcărescu („Dor-Mărunt"- 

Lehliu) proba de seniori.
în întrecerile pe echipe, tinerele atlete de la aso- 

ciația sportivă „Știința" din comuna Armășești, ra
ionul Urziceni, (antrenoare : prof. Maria Duță) au 
reușit să ocupe primul loc, cucerind pentru a doua 
oară titlul de campioană regională. Echipa din co
muna Armășești a fost alcătuită din tinerele : Du
mitra Petre, Zenovia Tudor, Ștefania Eftimie și 
Elena Cană. La băieți, victoria a revenit echipei 
,,Știința“-Alexandria (antrenor : prof. Daniel Nico- 
lescu).

S. SPIREA

Inainte de expediere, strungurile produse la Uzinele „Strungul** -Arad trec pe la 
vopsitorie. Fotoreporterul nostru a surprins un aspect din această hală

Volumul mărfurilor rominești desfăcute pe piețele
din Japonia este tot mai mare“

Declarațiile d-Iui Takao Nagata, președintele Ur
mei japoneze „Hitachi"

Președintele firmei japoneze 
„Hitachi", Takao Nagata, care 
a semnat contractul de livrări 
a unor nave maritime către 
R. P. Romînă, a avut înainte 
de plecare o convorbire cu re
dactorul Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres44, Mircea 
Bumbac.

Omul de afaceri japonez 
conduce una din cele mai 
mari firme de construcții na
vale din Japonia. Firma „Hi
tachi44 produce printre al
tele, diferite tipuri de nave 
maritime — așa-zise trans
portoare industriale — vase 
speciale pentru transportul 
cărbunelui, petrolului, mine
reurilor, gazului metan, che
restelei, cimentului etc. Capa
citatea unor vase construite 
de „Hitachi" ajunge pînă la 
100 000 tone. în prezent se ri
dică un nou șantier care va 
putea produce nave cu o ca
pacitate de 160 000 tone. A- 
ceastă firmă din Japonia a 
construit și primele două trau- 
lere romînești, „Constanța" și 
Galați".
„Sînt foarte îneîntat că am 

putut vizita frumoasa dv. țară 
— a declarat omul de afaceri 
japonez. în numele conducerii

DIN POȘTA DE IERI
225370 Fișe de cititori Școală nouă

de spectatori
In cadrul celor 33 de cinema

tografe din raionul Caransebeș 
au rulat anul acesta peste 200 
de filme artistice vizionate de 
către 225 370 spectatori.

De curînd în comunele Qărîna, 
Borlova și Valea Timișului au 
fost date în folosință noi unități 
cinematografice. In această pe
rioadă, propuriîndu-și să vină în 
sprijinul colectiviștilor care ur
mează cursurile agrozootehnice, 
unitățile cinematografice din ra
ion vor prezenta numeroase filme 
de scurt metraj de specialitate.

IACOB TUDOR
corespondent voluntar

Dimineața, dar mai 
mult către seară, biblio
teca comunei noastre 
cunoaște o mare anima
ție. In primele 8 luni 
ale anului 1 320 citi
tori au împrumutat 
peste 9200 de cărți.

Pentru colectiviștii 
din comuna Oprișor, 
regiunea Oltenia, car
tea este un prieten ne
despărțit- Ea circulă 
din mină în mină și cei 
mai activi populariza
tori sînt înșiși cititorii.

Răsfoim cîteva fișe: 
Milică Rouă, brigadier. 
Cărțile tehnice de po-

micultură și viticultură 
ocupă primul loc.

Brigadierul — ni se 
spune — a devenit el 
însuși popularizator al 
cărții; toți membrii 
brigăzii sale — Gh. 
Bechet, Eugen Cicbc- 
nu, Marin și Ștefan 
Rouă au devenit citi
tori.

Rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate : br.gcd: 
condusă de M ilică 
Rouă obține numai re
zultate bune.

Elevii claselor I—VIII din 
comuna Vînju Mare, regiunea 
Oltenia, au primit în dar, zi
lele acestea, o nouă școală. 
Cele 8 săli de clasă, luminoase 
și spațioase, sînt înzestrate cu 
mobilier modem ; laboratorul 
este dotat cu aparataj necesar 
experiențelor pe care le au de 
efectuat elevii claselor res
pective.

EMIL RADULESCU

firmei „Hitachi" doresc să-mi 
exprim mulțumirile pentru 
condițiile bune în care au de
curs tratativele și semnarea 
contractului dintre firma noa
stră și „Industrialexport". în 
timpul vizitei mele în Romî- 
nia am avut excelenta ocazie 
de a mă întîlni cu o serie de 
înalte personalități din condu
cerea statului dv., care mi-au 
vorbit despre perspectivele 
dezvoltării relațiilor economi
ce dintre Romînia și Japonia. 
Contractul pe care l-am sem
nat acum este un pas impor
tant în dezvoltarea relațiilor 
noastre viitoare, o contribuție 
însemnată la întărirea acestor 
relații. Personal sînt foarte 
mult onorat că am avut pri
lejul de a participa la aceste 
tratative. Consider că felul în 
care trebuie să-mi exprim 
mulțumirile față de guvernul 
și poporul romîn este acela de 
a executa navele prevăzute în 
contractul semnat în cek mai 
bune condiții calitative și să 
le livrăm cît mai repede.

Răspunzînd la o întrebare 
în legătură cu perspectivele 
comerțului dintre cele două 
țări, dl. Takao Nagata, a de
clarat : Sînt convins, că rela
țiile economice romîno-japo- 
neze au toate șansele de a se 
lărgi continuu. Volumul măr
furilor romînești desfăcute pe 
piețele din Japonia este tot 
mai mare. Aceste mărfuri se 
bucură de o foarte bună apre
ciere la noi în țară. Ne inte
resează mult produsele petro
liere romînești care sînt de 
bună calitate. De asemenea, 
consider că mai sînt și alte 
mărfuri pe care le putem 
cumpăra din Romînia și vom 
face eforturi în acest sens.

IONITA GHEOKGHE
elet

încetarea din viață a ambasadorului
R. D. Germane la București

La 3 noiembrie a.c., a înce
tat subit din viață, la Bucu
rești, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu-

blicii Democrate Germane în 
Republica Populară Romînă^ 
Anton Ruh.

CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Berlin
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne vă roagă să primiți sincere condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Anton Ruh, 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii De
mocrate Germane în Republica Populară Romînă.

împărtășim durerea dv. pricinuită de pierderea tovarășului 
Anton Ruh, distins reprezentant al patriei sale, prieten al po
porului romîn.
CONSILIUL DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE
ROMINE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE 

ROMINE

Tovarășului dr. LOTHAR BOLZ 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Democrate Germane
Berlin

Vă exprim sentimentele mele de adîncă compasiune pentru 
pierderea încercată prin încetarea din viață a tovarășului 
Anton Ruh, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Germane în Republica Populară Romînă.

CORNELIU MĂNESCU 
Ministrul Afacerilor Externe

„Zilele culturii sovietice11
în sala de festivități a Pa

latului Culturii din Iași, au a- 
vut loc în aceste zile manifes
tări consacrate „Zilelor cultu
rii sovietice44.

Criticul literar Lucian Dum
bravă a vorbit despre „Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, oglindită în poezie", 
iar lectorul universitar Nata
lia Cantemir, de la Universi
tatea „Al. I. Cuza“, a confe
rențiat despre „Oglindirea în 
proză a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie".

La clubul uzinelor textile 
„7 Noiembrie'4 din Capitală a 
avut loc joi la amiază o adu
nare consacrată celei de-a 
47-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. 
Au participat muncitori, teh
nicieni și ingineri de la a- 
ceastă uzină, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne, precum și membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)
-----•-----
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PE SCURT
• în campionatul 

categoriei A la fotbal 
se dispută astăzi pe 
stadionul „23 August44 
din Capitală, în pro
gram cuplat, două 
partide restanțe. De 
la ora 13,15, Dinamo 
București va întîlni 
echipa Știința Cra
iova, iar de la ora 15, 
Steaua București va 
juca cu U. T. Arad. 
Posturile noastre de 
radio vor transmite 
repriza a Il-a a me
ciului

U.T.A. în jurul orei 
16,05 pe programul I.

• Campionatul re
publican de box pro
gramează sîmbătă în 
„cuplaj44 pe ringul să
lii Floreasca meciu
rile : Dinamo Bucu
rești — Progresul 
București și Metalul 
București — Con
structorul Galați. 
Gala începe la ora 
18,30. Duminică dimi
neața, de la ora 10, 
îji sala Giulești are 
loc meciul Rapid 
A.S.A. Tg. Mureș.

Economii prin inovații
Cabinetul tehnic de la Șantierul naval 

Galați se bucură de o larga popularitate 
în rîndul muncitorilor. încă de la începu
tul anului planul tematic de inovații a 
fost popularizat în toate secțiile șantieru
lui în adunările sindicale, prin grafice și 
afișe. La vitrina inovatorilor au fost popu
larizate inovațiile cele mai bune și pe 
autori.

Munca inovatorilor este sprijinită și de 
biblioteca tehnică înzestrată cu 19 3OK- 
volume. Aici se fac recenzii la diferite 
cărți, se discută asupra problemelor de 
specialitate. Numărul cititorilor a ajuns 
la 2 000.

Ca urrgare a acțiunilor organizate anul 
acesta de către cabinetul tehnic, numâ-

și atractive

Finza—Baia Maeet

îs!

Pentru elevii clasei a X-a C 
ce la Școala medie mixtă din 
Vatra Dornei, orele de diri- 
genție sint instructive și atrac- 
--ve. De fiecare dată colectivul 
clasei și tovarășa dirigintă — 
-atiana Guya — găsesc me- 
-.ode utile pentru îmbogățirea 
cunoștințelor de cultură gene
rală. Asa. spre pildă, în cîteva 
ore de dlrigenție am aflat 
r.outăți despre bătrinul fluviu 
Dunâr» In alte ore s-au citit 

compozitori

Ședința Comisiei permanente 

C.A.E.R. pentru radiotehnică 

și electronică

între 27 octombrie și 3 no
iembrie a avut loc la Buda
pesta cea de-a treia ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru radiotehnică și electro
nică. La lucrările ședinței au 
luat parte delegați din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Romînia, 
Ungaria și U.R.S.S. în calitate 
de observatori au participat 
reprezentanți ai R. P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, R. Cuba și 
R. D. Vietnam.

Ședința a analizat termenele 
și modul de efectuare a lucră
rilor privind coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a indus
triei radiotehnice și electronice 
a țărilor membre ale C.A.E.R. 
De asemenea, au fost exami
nate unele probleme ale cola
borării tehnico-științifice în 
acest domeniu. La această șe
dință a fost adoptat planul de 
lucru pe anul 1965.

*
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Foto: AGERPRES

Aspect obișnuit la biblioteca 
Fabricii de confecfii „6 Mar
tie" din orașul Curtea de 
Argeș : prietenii cărții la ei 

acasă

D. ȘTEFAN 
corespondent voluntar

Mireasă

minute44
pe ecrane

CIND SINTEM

Culegere de nuvele și poezii

TImagi- 
împli- 
pentru 
Senti-

ÎMPREUNĂ44

„O M U L“

Cititorii își mai aduc, desigur, 
aminte despre întîmplarea care 
i s-a petrecut unei tinere chiar în 
ziua și în momentul cînd aștepta 
ca viitorul ei soț să spună că ac
ceptă căsătoria cu ea. Răspun- 
zînd negativ la întrebarea ofițe
rului stării civile, tînărul respectiv 
a povestit celor de față că, spre 
durerea lui, tînăra în care el vă
zuse marea sa iubire s-a dovedit 
a fi ușuratică în concepțiile des
pre dragoste, că pînă și în seara 
dinaintea căsătoriei ea își petre
cuse vremea cu un „prieten** mai 
de demult. „Am venit totuși aici, 
spunea el, pentru a o face să 
înțeleagă că în dragoste trebuie 
să mergi totdeauna cu sinceritate, 
cu dăruire, că nu poți fi necin
stit".

Folosind subiectul (relatat în- 
tr-o însemnare apărută în ziarul 
„Scînteia tineretului") tinerii ci
neaști de la Clubul Uzinelor 
„Oțelul roșu" au realizat un film 
cu același titlu. Paul Kovacs, 
Emil Mateiaș, Nicolae Negruțiu 
și Nicolae Văcărescu — princi
palii săi realizatori — au sur
prins cu veridicitate și cu fine
țea necesară atît punctul nodal 
al întîmplarii, cit și momentele
care i-au precedat dînd astfel 
spectatorilor posibilitatea de a 
reține concluziile firești ale su
biectului. Celebrarea căsătoriei 
nu a avut loc, florile aduse de 
„mireasă" sint scăpate pe jos, 
iar cei veniți să felicite o pereche 
fericită — așa cum se așteptau — 
trec peste ele cu sentimentul re
probării unor concepții vechi 
despre dragoste.

Noua realizare a cineaștilor a- 
matori de la „Oțelul roșu" va fi 
vizionată și în alte localități din 
raionul Caransebeș în cadrul ți
nui ciclu de filme create de acest 
colectiv.

ILIE BRINDESCU

Noi argumente pentru un sehim!)
de experiență Reșița-Hunedoara

(Urmare din pag. I)
DUCEREA TIMPULUI DE RE
PARAȚII LA CALD. O reducere 
de 1,22 la sută din cei 3 la sută 
afectați acestor reparații a însem
nat pentru o singură secție a 
oțelăriilor hunedorene 10 000 
tone oțel peste plan. Există aici 
o experiență bogată. In luna mai, 
într-o scrisoare publicată în ziarul 
nostru, maistrul Ștefan Tripșa, 
după ce arăta că prin metoda de 
a încălzi stratul de magnezită 
maximum 40 de minute se 
scurtează cu o oră durata fiecă
rei reparații, el comunica reșițe- 
nilor despre rezultatul unei noi

experiențe în muncă obținută în 
lupta pentru reducerea timpului 
cînd cuptorul nu produce.

„Este vorba — spunea el — 
despre un nou procedeu pe care 
l-am studiat și în a cărei reușită 
credem — pentru că toate încer
cările de pînă acum au dat re
zultatele așteptate.

Rezultă o economie de timp 
de încă o oră. Știm, pare ciudat 
și împotriva teoriilor cunoscute. 
Practic însă reparațiile făcute de 
noi așa au aceeași durabilitate, 
aceeași rezistență, sînt la fel de 
bune. încălzirea stratului de mag- 
nezită se face ulterior datorită 
iradierii căldurii din stratul de 
țunder. Sperăm că în luna iunie 
să reducem procesul de reparații 
la cald sub 1 la sută".

Ștefan Tripșa și oamenii pe 
care îi conduoe și-au respectat 
cuvîntul dat: în luna octombrie 
la cuptorul 7 și 8 procentul re
parațiilor la cald a ajuns la 0,87

la sută din timpul calendaristic I 
Secretul ? Folosind noul proce
deu se respectă o strictă planifi
care a reparațiilor iar între pauze 
sînt pregătite cu grijă materia
lele. Pe un panou din biroul 
maiștrilor un grafic indică ordi
nea reparațiilor precum și durata 
lor.

Deci, doar cîteva măsuri, dar 
cît de importante I In fiecare 
lună se cîștigă peste 100 de ore 
din timpul afectat reparațiilor. 
Peste 100 ore care înseamnă ela
borarea a zeci de șarje peste 
plan.

...Să mai adăugăm că aceste re
zultate reprezintă un vot convin
gător pentru un schimb de expe
riență ?! De altfel dorința oțela- 
rilor hunedoreni și reșițeni este 
de a afla cît mai curînd unii de 
la alții problemele care îi pre
ocupă. Și asta fiindcă răspund 
acelorași preocupări : mai mult 
oțel.
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Cărți sovietice
EDUARDAS MIEZELAITIS:

n 1962 era confe
rit poetului Edu- 
ardas Miezelaitis, 
pentru volumul 
său de versuri in
titulat simbolic și 
simplu „Omul",

Premiul Lenin. Și nici nu se 
putea un titlu mai exact pen
tru lirica de cuprinzător uma
nism cuprinsă în acest volum. 
Poetul împlinește un profil 
etic, adesea pus în fața unor 
dramatice confruntări, menite 
să dezvăluie inepuizabilele re
surse interioare, care înnobi
lează și dau măreție omului. 
Rațiunea de A FI dobîndește 
prin versurile sale un sens 
clar, constructiv, iar poeziile 
cuprinse în volum configu
rează un vast poem al afirmă
rii omului înaintat, dăruit 
idealurilor socialiste.

Poetul stăpinește cuvîntul, 
metafora, aducîndu-le adesea 
la o simplitate relevantă (în
totdeauna adevărurile funda
mentale și-au găsit expresia

limpede și lapidară), 
nile se cheamă firesc, 
nind dense pledoarii 
demnitate și muncă, 
mentul luminii și al puterii
creatoare se desprinde din 
multe versuri. Dimensiunile 
omului sînt măsurate prin 
comparații îndrăznețe, amin- 
tindu-ni-l pe vulcanicul Maia- 
kovski: „Toate astea le-am 
scos din capul meu rotund

Cu totul asemenea globului 
pămintesc. ' Capul meu, soa
re de unde iradiază lumina 
și fericirea, / însuflețind tot 
ce se află pe Pămînt /, emă- 
nind. umplînd Pămîntul de 
oameni".

Volumul este in același timp 
și o excelentă dezbatere etică, 
realizată cu uneltele poeziei. 
Sint numeroase versurile care 
veștejesc lucid conservatoris
mul și birocrația — mai ales 
în manifestarea lor pe plan 
spiritual, — condamnă închi
starea și egoismul. Versiunile 
de factură romantică pun in

antiteză cu aspirațiile pozitive 
ale omului acele tare care i-ar 
întuneca personalitatea. Nega
rea acestor tare și afirmarea 
optimista a trăsăturilor pozi
tive ce caracterizează omul 
societății socialiste, se concre
tizează în versuri de profundă 
meditație filozofică și sensibi
litate. Străbate de-a lungul 
poemelor acest-. înzestrat 
creator sentimentul dragostei 
de pămîntul natal căruia i se 
simte parte și care-l bucură 
cu peisajul său in continuă 
înnoire. In numele acestor în
noiri, cu responsabilitate ce
tățenească, poetul reconstituie 
imaginea tragică a războiului, 
dezlănțuîndu-și ura împotriva 
fascismului.

Marile probleme ale actua
lității găsesc ecou și răspuns 
în sufletul omului-cetățean 
care — prin glasul unuia din
tre reprezentanții de seamă ai 
liricii sovietice — se recoman
dă cu demnitate și încredere 
în viitor, în cuvinte simple, 
familiare, ce poartă in ele fi
lonul unor vibrante poezii a 
căror principală calitate este 
sinceritatea confesiunii.

Traduse admirabil de Geo 
Dumitrescu, poemele volumu
lui de față emoționează și în
deamnă la meditație.

M. COSTEA

reisprezece scrii
tori sovietici, se 
intilnesc în pagi
nile aceleiași cărți 
— culegerea de 
nuvele și povestiri

intitulată „Cînd sîntem împre
ună". apărută in Editura pen
tru literatură universală. Ală
turi de reprezentanți consa- 
crați ai genului — Naghibin, 
Kazakievici. Kalinin, Altma- 
nov, întilnim in culegere și cî
teva din lucrările unor tineri 
scriitori care s-au impus de 
curind atenției cititorilor so
vietici ca Maximov, Konețki, 
Kudievskt Titlul culegerii, pe 
care îl dă nuvela lui L. Ius- 
cenko ai cărei eroi sînt îndrăz
neții și entuziaștii constructori 
ai unei căi ferate siberiene, 
este totodată plin de semnifi
cație pentru însăși această 
reunire a creației unor scrii
tori cu o personalitate artistică 
distinctă dar străbătută de a- 
celeași luminoase idei : uma
nism fierbinte, dragoste și în
credere în om, în forța lui 
creatoare și în înaltele lui ca
lități morale.

Evidențiind preocuparea 
scriitorilor sovietici de a o- 
glindi în operele lor chipul 
moral al constructorilor comu
nismului (o interesantă con
fruntare etică surprinde nu
vela „Vizita" a cunoscutului 
prozator Em. Kazakievici din 
care se impune imaginea lumi
noasă a Jurnalistului Ermo
laev), în culegere sînt cuprinse 
și lucrări care evocă momente 
din timpul războiului, amintiri 
care fac pe oameni să rămînă 
„la post". Astfel, catastrofa 
care a tîrît în cenușă, sfărî- 
mîndu-le dragostea și ferici
rea celor doi eroi din povesti
rea lui Konețki — „Iarăși des
pre război" — sau a distrus 
lui Budulai familia („Țiganul" 
de A. Kalinin) nu poate fi a- 
lungată din memorie nici de 
Berger, eroul lui Naghidin din 
„Prin Weimar și împrejurimi".

Remarcabil prin temele a- 
bordate, prin reala valoare ar
tistică, volumul „Cînd sîntem 
împreună" oferă cititorilor 
noștri o relevabilă intîlnire cu 
proza sovietică contemporană.

CINEMA TOGRAFE
CÎNTĂREAȚA 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 MORȚI — 
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 : Carpati (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). 
DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
Doina (11,30? 13,45? 16? 18,15? 20,30) 
COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE : Giulești (10? 12.30? 15? 
17,30; 20), Drumul Sării (15,30- 
17,45; 20). CEI TREI MUȘCHETAR] 
— cinemascop (ambele serii) : în
frățirea între popoare (10; 16; 20). 
HATARI (ambele serii) : Excelsior 
(9.30; 13: 16.30; 20). Aurora (9.30; 
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); BRAȚUL NEDREPT AL 
LEGII : Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
VIAȚĂ PARTICULARĂ: Bucegi (10? 
12,15; 15,30; 18; 20,30). BANDA DE 
LAȘI rulează la cinematograful Uni
rea (16; 18,15; 20,30). LEGENDA
DIN TREN : Flacăra (16; 18; 20). 
ÎNTUNERIC TN PLINA ZI : Vitan 
(16; 18,15; 20.30). GHEPARDUL - 
cinemascop (ambele serii) : (9,30;
13; 16,30; 20). VIAȚĂ SPORTIVA : 
Moșilor (15,15; 18; 20,45). VALEA 
VULTURILOR : Munca (16; 18,15; 
20,30). REZERVAT PENTRU 
MOARTE rulează la cinemato- 
graful Popular (16; 18,15; 20,30). 
PĂȘESC PRIN MOSCOVA : 
— cinemascop ; Arta (14? 16; 18?

1

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

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

20). VÎNĂTOAREA — Cinemascop: 
Cosmos (16; 18? 20). GALAPAGOS: 
Viitorul (15,30; 18; 20,30). BĂR
BAȚII : Colentina (16? 18; 20) DOI 
COLONEI : Rahova (16; 18.15?
20,30). PAGINI DE ISTORIE - 
ROMÎNIA ORIZONT 64 • Fla
mura (10; 16; 19). DRAGOSTE 
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SA ȘTIU TOT NR. 31 — ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ NR. 13: Timpuri 
noi orele 10—21 în continuare



Masa rotundă a „Scânteii tineretului" despre:

Ideea acestei consfătuiri 
ne-au oferit-o studenții 
înșiși.

încă de pe cînd parcurgeau 
— cu zîmbetul pe buze și o 
uimire încîntată în priviri — 
„galeria bobocilor", întîmpi- 
nați, cu aplauze și urale, cu 
flori și îmbrățișări, noii ve- 
niți în marea familie a stu
denților Politehnicii bucu- 
reștene și-au simțit cugetul 
stăpînit de cîteva întrebări 
de un interes acut. Sînt inte
rogații de genul următoare
lor :

oare posibil ca în 
tocmai acei 
mai puțin să 

bine —

— Este 
studenție 
muncesc 
„descurce" mai 
cum cred încă unii dintre co
legii mei ? Și dacă, așa cum 
socotesc eu și majoritatea 
studenților, lucrurile nu stau 
așa, ci dimpotrivă, rezultate
le sînt direct proporționale cu 
învățătura, ce metode să folo
sim pentru a ne însuși mai 
profund materia ? (MATEI 
GHEORGHE — anul I ener
getică).

care
se 

așa

Dar mai sînt destui pentru 
care faptul că examinarea fie
cărui student în parte nu 
este posibilă la fiecare semi
nar echivalează cu amînarea 
învățăturii la unele cursuri 
pentru o dată fără termen. 
Pentru aceștia, nici absențele 
nemotivate nu le apasă prea 
rău umerii. Oare n-o să-i doa
ră la un moment dat? Și nu 
va fi prea tîrziu pentru re
grete ? Mie mi s-a încredin
țat sarcina de secretar U.T.M. 
al anului. în această calitate 
am încercat să stau de vorbă 
cu recordmanii absențelor, dar 
n-am reușit să-i conving, ne- 
fiind, probabil, stăpîn pe cele 
mai serioase argumente. Ce 
să le spun? (ILIE STAN — 
anul I chimie industrială).

— Pentru noi, studenții a- 
nului întîi, dificultatea princi

pală constă în realizarea ju
dicioasă a proporțiilor între 
diferitele compartimente ale 
vieții noastre. Mai explicit. 
Cîțiva, socotind că timpul stu
dentului presupune o conti
nuă, nestînjenită libertate, au 
afectat din primele săptămîni 
o parte din timpul destinat 
studiului — distracțiilor; și 
deja le vine greu să recupe
reze materia, învață noaptea, 
vin Ia cursuri obosiți, descu
rajați. Care se cuvine să fie, 
de fapt, timpul destinat rela
xării în cadrul timpului de 
care dispunem ? Tot astfel: 
care trebuie să fie raportul 
just între însușirea cunoștin
țelor stricte de specialitate și 
celelalte discipline? Dar între 
munca de student Ia Politeh
nică pe de o parte și viața 
cultural-artistică, informația 
de cultură generală pe de altă

parte? (VASILE HERȚEA — 
anul I T.C.M.).

— Sînt convinsă că în via
ța de zi cu zi, de-a lungul ce
lor 5 ani de studiu, cuvîntul 
Asociației studenților va avea 
un tot mai mare răsunet prin
tre noi. Acum, la început de 
drum, aș vrea să știu : ce ac
tivități cultural-educative in
teresante putem organiza ? Ce 
forme să folosim pentru a con
tribui direct la îmbunătățirea 
frecvenței și a nivelului stu
diului ? (SOLOMON MEDI — 
anul I T.C.M.).

Ș.a.m.d., întrebări variate, 
în probleme de orientare, de 
metodică, de informare știin
țifică. întrebări firești, la cei 
dintîi pași în viața universi
tară, atît de plină de farmec 
dar și de înaltă răspundere, 
întrebările bobocilor...

I
Cui au fost ele adresate?

Cine erau cei mai in măsură | 
să dea răspunsul competent, | 
dacă nu studenții din anii mai - 
mari, posesorii unei experien- I 
țe de viață universitară și, | 
bineînțeles, tovarășii profesori. . 
cadrele didactice cu practică | 
pedagogică îndelungată, căro- I 
ra zeci de promoții de ingi- . 
neri le datorează calificarea ? I 
Si iată-i reuniți în jurul ,.me- 8 
sei rotunde- (în cazul de față. ■ 
ca să fim exacțt o masă în B 
formă de U) lunga masă de I 
consiliu a rectoratului: pro- ■ 
fesori și studenți din toate fa- I 
cultățile și toți anii de stu- B 
diu ai Politehnicii bucu- ■ 
reștene. în dezbatere, așa I 
dar, un singur punct pe or- ■ 
dinea de n • CE TREBUIE | 
SA DESFUNDĂ, ÎNCĂ DIN | 
PRIMELE ZILE DE CURSURI. -
STUDENȚII ANULUI L

— Viața studențească, mult 
deosebită de aceea cunoscută 
de noi pînă în urmă cu cîte- 
va luni, ca elevi, ne-a pus 
dintr-o dată în fața obligației 
de a ne revizui sistemul de 
organizare a muncii noastre.

o
Prof. univ.

NICOLAE MARINESCU, 
prorectorul Institutului poli
tehnic, deschide discuțiile 

în cadrul mesei rotunde

Foto: GH. CUCU

Verigile zilnice
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ale învățăturii
în comoara de învățăminte pe care 

le tezaurizează folclorul, la loc de cins
te figurează binecunoscutul îndemn cu 
avertisment în subtext: „nu lăsa pe 
mîine ce poți face azi". Despre iposta
zele studențești în care acest înțelept 
sfat se cere ascultat și urmat au vorbit, 
fără excepție, toți participanții la 
consfătuire. Și aceasta, cu imensă opor
tunitate.

La urma urmelor, cum sînt faimoa
sele examene universitare? — se în
treabă studenții anului unu. Se aud 
versiuni contradictorii, nu știi pe care 
s-o mai crezi, pînă la dobîndirea expe
rienței proprii în prima sesiune.

De fapt — răspunde prof. dr. ing. Ion 
Antonin, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R. — un examen este greu 
sau ușor în funcție de felul în care s-a 
efectuat pregătirea. Materia de studiu 
la politehnică, indiferent de specialita
te, nu poate fi însușită decît prin 
muncă depusă zi cu zi. fără nici o în
trerupere. Iar munca constă în atenția 
la curs și seminarii, avînd notițele ca 
îndrumar — orientare generală — iar 
ea bază a studiului documentarea te
meinică din bibliografia indicată; în 
plus, consultațiile, clarificarea proble
melor pînă la ultimul amănunt. Ur- 
mînd cotidian acest program, iată că 
atunci cînd vine scadența examenului, 
o verificare a materiei e suficientă pen
tru a face față în mod onorabil. Proce- 
dînd invers, pregătirea în ritm forțat, 
exclusiv în sesiune duce la rezultate de
zastruoase. La vîrsta aceasta se învață 
ușor, dar trebuie învățat continuu, fără 
a lăsa nici o lucrare în urmă, nici un 
seminar nepregătit, nici un curs nea- 
dîncit.

Intr-adevăr, cine învață numai la 
examen, și avînd examenul drept scop 
unic, are toate șansele să nu-1 promo
veze, a subliniat și conferențiarul

de ultimă oră, stil „pompier", recidiva 
după eșecul inevitabil (cazul unor repe- 
tenți).

Consecințele sînt triste.
Povestea Ioana Dumitrescu, acum 

studentă în anul IV la Facultatea de 
metalurgie, cum se reîntîlnește uneori 
cu unii dintre foștii ei colegi de facul
tate, de an și de grupă. Tineri care ar 
mai fi și astăzi alături de ea pe 
băncile institutului, dacă în anul I nu 
ar fi ridicat din umeri la stăruitoarele 
îndemnuri ale cadrelor didactice, ale 
organizației U.TJd. și asociației studen
ților. Cînd li s-a demonstrai importan
ța unei frecvențe regulate, importanța 
studiului individual susținut, impor
tanța pregătirii .da zi“ a seminariilor și 
lucrărilor practice de laborator, au fost 
surzi și orbi. Pe cine au sfida:. Pe cei 
din jur?

— Nu, arată Ioana. Ei recunosc as
tăzi. cu nesfîrșită părere de rău : s-au 
sfidat pe ei înșiși, au întors spatele vii
torului la care au aspirat, au dat cu 
piciorul calificării de inginer spre care 
năzuiseră.

Alți studenți din anii mari au conti
nuat ideea.

Greșesc grav, au spus ei. și aceia 
dintre colegii noștri care neglijează 
pregătirea la materiile fără examen in 
proxima sesiune. Aminate, uitate, lăsa
te să se răcească, cunoștințele respec
tive își pierd armăturile ; examenul, 
cînd vine, le află legate șubred. In 
schimb, o revizuire săptămînală, o în
treținere la „foc continuu" a materiei 
— ce mult simplifică momentele dina
intea examinării, ce repede topește 
emoțiile sesiunii! De pildă, Emilia 
Panea din anul TT chimie industrială, în 
fiecare duminică dimineața revede ma
teria predată în cursul săptămînii la 
disciplinele la care nu are seminar. Iar 
în plina sesiune — mărturisește ea și 
alți studenți fruntași, prezenți la con
sfătuire — ne putem permite să vedem 
spectacole, fiindcă antrenamentul min
ții e făcut de mult și ceea ce trebuie 
consolidat doar, a fost solid construit 
la timpul său. In felul acesta se elimină 
și restanțele la sesiunea din iarnă. „Se
cretul" promovării integrale este tot 
continuitatea studiului.

O PRIMĂ CONCLUZIE, deci, tova
răși studenți din anul I.

Oricît de mult diferă viața voastră 
cea nouă de aceea de elev, o veche de-

sudează și unifică intr-un singur tot 
logic elementele teoretice cetate la 
curs și dezbătute ia sesnînar. Notițele, 
remarca tovarășul prof. univ. C. Ioaes- 
cu-Bujor, sînt necesare dar nu și sufi
ciente. Un viitor inginer are nevoie, in 
plus, de conspectarea atentă a biblio
grafiei : dacă nu în întregime, cel pu
țin unele capitole. Căci in anii studen
ției esențial este nu numai să asimilezi 
o anumită cantitate ce materie, ci și 
să-ți formezi capacitatea de a studia 
singur pe un material necunoscut : ca
pacitatea de a lucra in mod creator. A- 
cest hicru se obține numai depășind 
granițele noțiunilor așa cum au fost 
ele predate la curs.

Interesul arzător pentru profesiunea 
îmbrățișată se manifestă din plin pe 
acest tărîm — lărgirea continuă a ca
drului instrucțiunii studențești. Așa 
cum regularitatea frecvenței la cursuri 
nu trebuie înțeleasă ca o problemă pur 
administrativă, ci ca însăși condiția 
sine qua non a sudării cunoștințelor, 
tot astfel consultarea integrală a bi
bliografiei reprezintă nu o măsură im
pusă de decanat ci condiția adevăratu
lui specialist de mîine.

Este drept să vedem aici cheia de 
boltă a pregătirii profesionale (Student 
vine de la a studia, reamintea, elemen
tar, un participant la consfătuire). în 
scopul formării deprinderii mai sus a- 
mintite, numeroase forțe din sînul In
stitutului politehnic își coordonează 
activitatea. Pe linia asociațiilor studen
țești se desfășoară, astfel, o intensă ac
țiune de atragere a studenților la con
cursurile profesionale. încă din anul I 
participanții la un astfel de concurs — 
ca acela de - țp^tqmgțică; dobîndesc 
deprinderi, de maximă importanță în 
folosirea creatoare a unei bibliografii 
adecvate. Roadele educative sînt multi
ple. Explicînd mecanismul concursului, 
desfășurat în trei etape, pe grupe de 
studenți și dotat cu un premiu colectiv 
(o excursie a grupei cîștigătoare) pe 
baza unui punctaj pe etape și grupe, 
asistentul Horia Gavril sublinia că o 
experiență de acest fel realizată în 
anul trecut a servit în mod fericit 
stimularea colegialității. Din excursie 
rămînt o serie de amintiri plăcute, 
imortalizate ca atare pe pelicula foto
grafică, din pregătirea de masă a con
cursului, însă, rămîne mult mai mult

o valoare unică. Aș defini epoca 
studenției ca celslă înfometată de 
cunoaștere. Să aveți antene nu
meroase. receptind. receptind mereu, 
cu pasiune, cu dragoste, cu mistuitoare 
dorință de a ști. Numai așa, parcurgind 
cu o adevărată foame a spiritului pagi
nile. mult dincolo de cerințele didacti
ce minimale, vă veți face datoria față 
de vremurile de azi și de mîine, față 
ce dimensiunile cuceririlor omenești, 
față de propria tinerețe.

„Din nefericire 

sau din fericire

m-am poticnit... “
Un merit — și nu cel mai neînsemnat 

— al consfătuirii a fost acela de a fi 
reușit să prezinte noilor veniți în ma
rea familie a politehnicienilor profilul 
studentului de azi. Firesc, fără osten
tație, s-a vorbit despre seriozitatea și 
maturitatea care-i sînt caracteristice, 
despre dragostea lui pentru specialita
tea aleasă și interesul manifestat care 
traduce această dragoste în calificative 
superioare.

Institutul nostru — arăta în cuvîntul 
său tovarășul prorector Nicolae Mari
nescu — educă de-a lungul celor 5 ani 
de studiu caracterul viițqfului inginer, 
îi formează personalitatea,. îi întărește 
voința, capacitatea de concentrare. Dacă 
studentului îi este proprie o anumită 
încredere în forțele sale, fără de care 
n-ar ști să facă față greutăților, exce
sul de încredere, manifestat de unii 
mai ales la începutul studiilor, poate 
avea efecte negative, confundîndu-se cu 
îngîmfarea, subaprecierea muncii. Via
ța de student aduce însă inevitabile 
corecturi acestor deficiențe. La aceasta 
contribuie colectivele studențești, orga
nizația U.T.M. și asociația studenților, 
întregul climat de seriozitate și răs
pundere ce domnește în Institutul po
litehnic.

Răspunzînd la întrebările „bobocilor",

Vasile Herțea, Panea Emilia, Cristea Valentin, Dumitrescu Ioana, Gheorghe Matei au fost cîțiva din studenții participant activi la masa rotundă

Gheorghe Rulea. Mai mult, trebuie în
țeles exact cum stau lucrurile: conti
nuitatea în munca de învățătură este o 
necesitate obiectivă pretutindeni, dar 
mai ales și în special la Politehnică. 
Este încălcată această cerință? Se în- 
tîmplă atunci ceea ce se petrece ori 
de cîte ori nu se ține seama de feno
menele cu caracter obiectiv: se obțin 
rezultate proaste. în special în anii I și 
II, unde majoritatea disciplinelor sînt 
caracteristic matematice, există în ca
drul fiecărei discipline o logică interi
oară și o continuitate care nu permite 
întreruperea lanțului. Este suficient ca 
un student (fie el mediu sau chiar 
dintre cei mai buni) să lipsească de la 
una sau două prelegeri, să piardă una 
său două verigi din acest lanț logic și 
continuu, pentru ca în eșafodajul cu
noștințelor lui să se creeze niște goluri 
extrem de greu de înlăturat (sau poate 
chiar imposibil) ulterior. Tendința de a 
lucra în impulsuri, numai în preajma 
sesiunilor este, de aceea, profund dău
nătoare. Ce este, în fapt, frica de exa
men, aceea despre care se spune că pa
ralizează voința, inhibatoare mult 
peste limita unei emoții firești? Este 
reflexul unei pregătiri insuficiente, în 
salturi, cu goluri de logică și continui
tate. Teama în fața verigilor cîndva 
pierdute.

Studenții din anii mai mari și-au 
spus și ei cuvîntul autorizat.

La acest capitol, direct opus lanțului 
pomenit mai sus este... lanțul slăbiciu
nilor. Aici, primul inel este o lipsă de 
pregătire la un seminar. întîmplător 
nedescoperită la timp. Vai celui ce 
prinde gustul ! Caracteristici: subiecti
vitatea, învățătura „după dispoziție", 
maxima autoindulgență, dolce farni- 
ente, miopia neplanificării, remedierile

prindere trebuie să continue: DEPRIN
DEREA DE A ÎNVĂȚA ZILNIC. Ca și 
cum a doua zi ar avea loc examinarea. 
(Pentru că, efectiv, peste cîțiva ani, 
zilnic va avea loc examinarea voastră 
în fața unui profesor exigent și omni
prezent : producția. Trebuie să aveți 
răspunsurile pregătite ,Ja zi").

Celula ftămindă 

de cunoaștere
In rest, însă, nimic nu mai seamănă 

cu ceea ce a fost pînă acum. „Mai rar!“ 
ați fi gata să exclamați cînd profesorul 
își expune cursul; dar nu el trebuie 
să-și modifice ritmul, ci voi trebuie să 
învățați cum se notează esențialul la o 
oră de curs, înregistrind nu mecanic, 
nu ca dicteu, ci selectiv, pe baza unei 
atenții active. Stilul de muncă este al
tul, metodele sînt altele.

Rolul capital în însușirea cunoștințe
lor universitare îl joacă studierea indi
viduală a bibliografiei. Adio pentru 
totdeauna practicii școlare de tipul: 
„După ce înveți la istorie ?“ ..După ma
culator ; am scris lecția aproape cuvînt 
cu cuvînt". Chiar dacă ai reuși să ste- 
nografiezi întreg cursul, tot nu te poți 
culca pe o ureche — v-o confirmă co
legii mai mari. Legată de fiecare pro
blemă nouă cu care ai făcut fugitiv cu
noștință la curs, bibliografia lărgește 
cadrul expunerii, fundamentează în 
numeroase exemple principiile expuse,

— prețioasa deprindere a utilizării unor 
manuale și studii în afara cursurilor.

Facultatea servește aceleiași cauze 
prin intermediul catedrelor de limbi 
străine. In Institutul politehnic — au 
spus noilor veniți studenții din anii 
mai mari — materii de dexteritate nu 
există ! Limbile străine pe care urmea
ză să ni le însușim nu sînt dexterități, 
factori secundari, neglijabili; în nici un 
caz! Vom avea necontenit și imperios 
nevoie de aceste căi de acces în lite
ratura tehnică de specialitate, fără a 
mai aminti că. nivelul unui adevărat 
om de cultură implică stăpînirea a cel 
puțin una-două limbi străine. Atenție : 
este adevărat că examenul la aceste 
discipline se dă abia în anul III. Dar și 
pînă atunci în bibliografie vom întîlni 
de nenumărate ori lucrări scrise într-o 
limbă care trebuie să ne devină acce
sibilă între timp. Lumea contemporană 
este caracterizată printr-o excepțional 
de rapidă dezvoltare a științei și teh
nicii ; ne revine sarcina să ne documen
tăm mereu, complet și cît mai operativ 
cu putință, direct de la sursă, asupra 
progreselor din domeniul nostru de 
activitate. Iată numai unul din aspec
tele legate de însușirea limbilor străine 
în anii studenției.

Iar de aici, un singur pas mai depar
te și ajungem în sfera, încă și mai lar
gă, a curiozității intelectuale. Dumnea
voastră, viitorii ingineri ai societății 
noastre socialiste nu vă va fi îngăduită 
unilateralitatea preocupărilor — își 
afirmă cu convingere punctul de vede
re prof. univ. Haralambie Ionescu. 
Nu va fi de conceput ca un specialist în 
mecanică să nu arate interes pentru 
noutatea dintr-o expoziție de pictură, 
ori să se arate opac în materie de 
literatură. Trăiți acum o vîrstă de

studenții din anii mai mari și cadrele 
didactice prezente la „masa rotundă" 
au conturat imaginea studentului al că
rui studiu individual începe încă de la 
ora de curs. Ținuta sa acolo e prima 
carte de vizită a responsabilității viito
rului inginer. Studentul trebuie să 
pătrundă în elementul principal al 
problemei dezbătute, ajutat fiind de 
profesorul care ține cursul. Studiul in
dividual continuă apoi prin revizuirea 
materialului, completat, adnotat, prin 
sudarea tuturor componentelor și ele
mentelor din orele de curs. La semina
rii, studenți nu sînt aceia care se 
mulțumesc să ocupe un loc în bancă, ci 
aceia ce contribuie la efervescența 
discuției prin contribuții active, înte
meiate pe o bună cunoaștere teoretică 
a problemei : ei ridică nivelul semina
rului, îl fac interesant, îl ajută să-și 
atingă obiectivul propus. In sfîrșit, fără 
să fie obligat de iminența vreunei exa
minări, studentul vrednic de acest titlu 
cercetează o bibliografie cu ajutorul 
căreia fixează și aprofundează studiul. 
Aici el efectuează o operă de selecție, 
construiește un sistem de referințe ne
cesare problemei care-1 preocupă, în
vață să lucreze în mod creator. Cît de 
departe este el, odată ajuns la această 
etapă, de orice „dădăceală", de meto
dele școlărești de învățătură.

Indiscutabil, aceasta presupune disci
plină.

Numai disciplina liber consimțită este 
aceea care organizează timpul studen
tului de la prima zi de curs și pînă la 
absolvire — arăta prof. dr. ing. Gheor
ghe Manea, membru corespondent al 
Academiei R.P.R. Ea este autoarea pla
nificării riguroase, ea execută controlul 
îndeplinirii planului de studiu, alternă
rii raționale muncă-odihnă. Pentru toate 
este timp — învățătură, reuniune tovă

rășească. sport, teatru, film, excursii — 
cu condiția unui program bine întocmit 
(Constantin Săulescu — anul V Ener
getică). Respectarea graficului de stu
diu individual, cerută pretutindeni, tu
turor studenților, este cu atît mai fi
rească în munca noastră : tot ce între
prinde inginerul trece prin vîrful 
creionului său, e calculat cu luare 
aminte. Nu ne petrecem chiar tot tim
pul în institut, mai rămîne vreme și 
pentru împlinirea unor înclinații indi
viduale, pentru o carte, pentru un 
concert, pentru prezențe scenice chiar 
(brigăzile noastre artistice, studențești 
au nevoie de soliști), timp pentru vi
zitarea unor locuri cu priveliști fru
moase (am făcut minunate excursii cu 
ajutorul cercului de turism la Mînăsti- 
rea Curtea de Argeș, opera legendarului 
Manole și la Hidrocentrala de pe Ar
geș. opera constructorilor contemporani 
nouă) ; dar pentru toate acestea este 
nevoie de disciplină, de respectarea 
planificării, de program. In general nu 
poți urma politehnica fără un program 
(Marin Alexandru — anul II Electro
nică).

Pusă astfel în acord cu problema for
mării profesionale și umane a ingine
rului de mîine, ritmicitatea dobîndește 
valențe noi, superioare. Iată, de pildă, 
două dintre aspectele foarte substan
țialului cuvînt al studentului Aurel 
Hopenciuc, anul V Electrotehnică, 
a) în fața examinatorului, trăgînd bi
letul de examen; nu vom tremura. Ne 
vom păstra calmul. Calmul aduce idei, 
pune ordine în probleme, face expune
rea clară. Calmul acesta demn nu ni-1 
poate da decît însușirea cunoștințelor 
pe tot parcursul anului, b) Desenul 
tehnic.. Desenul tehnic, ește limbajul 
universal al. ih'ginerilor. El spune totul 
celui ce știe să-1 citească. Nu concep un 
proiect care să nu fie lucrat cu cea 
mai mare dragoste și migală, ca și cum 
a doua zi după ce este gata ar urma să 
fie transpus în oțel. Cred că trebuie 
să ținem la estetica proiectelor noastre. 
Să le lucrăm în ritmul funcțional ne
cesar, să gustăm satisfacția executării 
unui proiect frumos. Aici, la Politehni
că, nu facem artă, dar sîntem înrudiți 
cu artiștii prin dragostea pentru per
fecțiune...

Da, ritmicitatea studiului, seriozitatea 
îndeplinirii sarcinilor profesionale, co
tidiene, semestriale, anuale își lasă 
amprenta asupra tînărului om. Cea mai 
grăitoare demonstrație a acestui adevăr 
la „masa rotundă" de la Institutul po
litehnic a fost confesiunea lui Alexan
dru Untaru, din anul V Mecanică, în 
prezent unul dintre studenții care se 
bucură pe drept cuvînt de stima cole
gilor. A fost însă o vreme cînd lucru
rile nu stăteau astfel.

— De vină era înfumurarea cu care 
intrasem în anul I și, mai ales, cu care 
am încheiat anul I, după cîteva succese 
facile. Reușisem să închei anul fără un 
efort serios, bazat pe pregătirea ante
rioară : în școala medie fusesem un 
elev bun, cu rezultate pozitive mai ales 
Ia matematică și fizică. Dar, bineînțe
les, avansul inițial s-a „topit" repede și 
rezervele odată consumate, m-am văzut 
depășit de materia predată. Intre timp 
însă, în perioada cînd socoteam că voi 
ajunge să termin institutul în modul 
cel mai comod cu putință, reușisem să 
acumulez un număr impresionant de 
absențe (85 în anul I și numeroase al
tele în prima jumătate a anului II — 
ceea ce mi-a atras după sine mustrări 
și admonestări pe linie de organizație). 
Cam aceasta era situația cînd m-am 
prezentat la sesiunea de examene din 
anul II. Socoteam că vechiul meu stoc 
de cunoștințe mă va servi în conti
nuare,^ că voi obține și acum rezultate 
bune în ciuda absențelor, în ciuda lip
sei de sistematizare a studiului. Insă, 
din nefericire, sau din fericire poate, 
lucrurile nu s-au întîmplat așa și la 
sesiunea din iarnă m-am poticnit. Am 
ajuns în cel de-al doilea semestru al 
anului doi, cu 3 restanțe din 3 examene. 
Acesta a fost probabil punctul de tre
zire. Dacă mi-am adus aminte că în 
școala medie învățasem bine, dacă 
mi-am amintit că idealul meu este să 
ajung un bun inginer, dacă am găsit 
și mijloacele pentru a realiza cotitura, 
este pentru că în ajutorul meu a sărit 
un prieten cu multe chipuri și cu un 
singur nume : colectivul studențesc.

...Dar există 

un colectiv 

studențesc!
In istoria colectivului din care a fă

cut și continuă să facă parte cel care 
a povestit întîmplările de mai sus, 
reabilitarea lui Alexandru Untaru se 
încadrează firesc în numeroase alte 
dovezi ale forței opiniei publice stu
dențești.

Dacă viața studențească lasă atîtea

amintiri de neuitat, dacă epoca lui 
„Gaudeamus igitur" este atît de scum
pă în anii maturității, aceasta se da- 
torește, neîndoielnic, și coeziunii mi
nunate ce se formează între tineri de 
aceeași vîrstă, cu aceleași preocupări, 
stimulați la învățătură de aceleași 
înalte idealuri.

Cînd într-un an de studiu o grupă 
de studenți se distinge în totalitatea 
ei, putem fi siguri că, la un mo
ment dat sau altul, în cadrul acestui 
organism viu a știut să funcționeze, 
cînd a fost cazul, curentul opiniei pu
blice sănătoase împotriva oricărei de
lăsări, fie că era vorba de absențe, fie 
de rezultate slabe la învățătură, fie de 
indisciplină, adică de un sector sau al
tul al unor vase comunicante.

— Colectivul grupei studențești 
are întotdeauna forța să îndrepte 
lucrurile dacă privește situația „excep
țiilor nedorite" cu maturitatea nece
sară, — opiniază Antonică Dijmă- 
rescu — anul IV metalurgie — se
cretarul comitetului U.T.M. pe facul
tate. Această forță provine din numă
rul mare de studenți buni, de studenți 
fruntași. Tocmai ei se află la noi în 
proporție de masă, tocmai ei formează 
dominanta grupei, anului de studiu, 
institutului în întregul său. Aceasta 
nu este un motiv ca rămînerile în 
urmă ale cutărui student să nu afec
teze întregul colectiv. Dacă marea 
masă de studenți este alcătuită din 
cei care respectă normele disciplinei 
Și..sînt fruntași la învățătură, înseamnă 
că sub influența acestor exemple, 
plus efortul de a găsi mijloacele adec
vate de convingere, și cei alături cu 
drumul-pot-fi Îndreptați, mai înainte 
ca urmările conduitei lor să devină 
funeste și ireparabile.

La „masa rotundă", studenții anului 
I, autorii întrebărilor despre conținu
tul și formele vieții universitare, au 
primit numeroase răspunsuri desem- 
nînd noțiunea de colegialitate, mani
festările concrete în care se afirmă ea. 
Au făcut astfel cunoștință cu exemplul 
micului colectiv locatar al camerei nr. 
10 de la Căminul 1 al Facultății de 
electronică: toate fetele de acolo au 
fost integraliste în ambele sesiuni ale 
anului trecut; atunci Iuliana Botezatu 
și Iulia Constantinescu, nucleul și 
elementul motor al acestei frumoase 
reușite, au furnizat un exemplu con
cret și grăitor a ceea ce se cheamă, 
în practica vieții studențești, adevă
rata colegialitate.

Să fii îndurerat de hotărîrea prie
tenului tău („las-că examenul cutare 
din iarnă mi-1 las pentru vară") să te 
ridici împotriva acestei inerții, să gă
sești argumente și forța de argumen
tare, să-1 convingi să-și înfrîngă neîn
crederea sau proasta planificare a for
țelor, să-i întinzi mîna de ajutor atunci 
cînd are mai multă nevoie de ea, iată 
fațete ale colegialității. Ele sînt mai 
numeroase decît în școala medie, mai 
complexe desigur. Dar în esență cole
gialitatea studențească nu face decît să 
continue și să adîncească educația pri
mită în școala noastră de toate gradele 
conform nobilului principiu al solida
rității : „Toți pentru unul, unul pentru 
toți". în cămin, la cantină, în cele mai 
simple, obișnuite puncte de racord în
tre studenți, colegialitatea funcționează 
ca element primordial. Munca patrioti
că, reuniunile, excursiile, îi dau diver
sitate, tinerețe, .elan. Rezultatul acestei 
fine retorte este un produs uman de 
tip superior.

Anul întîi este anul hotărîtor pentru 
închegarea colectivului. Mult timp după 
absolvirea facultății urmările binefă
cătoare ale vieții în colectivul studen
țesc continuă să existe, cînd membrii 
săi s-au împrăștiat în zeci de co
lective muncitorești. Ei se integrează 
acolo repede, cu ușurință, firesc, toc
mai pentru că esența educației, aici ca 
și acolo, este aceeași, socialistă. în ulti
mă instanță, așa cum a arătat studen
ților din anul I prof. univ. Nicolae Ma- 
nolescu, decanul Facultății de trans
porturi, * educația politico-ideologică, 
ieterminînd cantitatea și calitatea mun
cii profesionale, este factorul hotărîtor 
în succesul studentului la examen ca 
și, ulterior, în viață.

★

Cu ultimul cuvînt rostit Ia 
„masa rotundă" nu s-a încheiat, 
ci s-a deschis abia seria schimbu
rilor de experiență, mai bine 
spus de inifiere în viafa universi
tară. Studenții anului I au cerut 
în mod unanim ca organizațiile 
U.T.M. si asociațiile studențești 
să planifice întîlnirl grupate pe 
diverse probleme de interes ma
jor, cu studenții anilor mai mari, 
să invite în mijlocul lor cadrele 
didactice. Sugestia ca asemenea 
întîlniri-dezhateri să aibă loc șl 
în alte institute, dobîndind desi
gur, coloratura și nuanțele spe- 
cilice, se impune de la sine, hț 
coloanele ziarului ecoul lor își 
va găsi locul cuvenit.

ȘTEFAN IUREȘ 
A. VASILESCU
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Vizitele delegației Colocviu dedicat la sărbătorirea celei de-a 47-a aniversări

p. Romine
Rominiei a Revoluției Socialiste din Octombrie VICTORIA LUI L JOUNSON

HASSI MESSAOUD 4. — Co
respondentul Agerpres, C. Benga, 
transmite: Miercuri dimineața, 
delegația Republicii Pepulăre Ro- 
mîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, a sosit, 
pe calea aerului, venind de la 
Alger, la Hassi-Messaoud, în Sa
hara, unul din importantele 
centre petrolifere algeriene.

Delegația este însoțită de Dji- 
lani, membru al Comitetului 
Central al F.L.N., deputat în 
Adunarea Națională Algeriană.

La sosire, oaspeții romîni au 
fost salutați de conducătorul fe
derației F.L.N. din departamen
tul Oasis, Lafou Mohammed 
Cherif, de prefectul ad-interim 
al departamentului Oasis, Abde
laziz Madoui, de reprezentantul 
regiunii militare, M. Mammeri, și 
de alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Membrii delegației române au 
vizitat localitatea și complexele 
petrolifere de la Hassi-Messaoud. 
Oaspeții romîni au ascultat ca 
interes explicațiile date de spe
cialiști privând funcționarea ir.sta- 
lațiilor vizitate. în numele dele
gației, tovarășul Cheorcbe 
Apostol a mulțumit gazdelor per- 
tru primirea cordială și a trans
mis petroliștilor din Hassi-Mes
saoud un salut din partea petro
liștilor romîni.

La plecarea din Hassi-Mes
saoud delegația a fost salutată 
de o gardă de onoare.

în seara aceleiași zile, delega
ția romînă, însoțită de persoane
le oficiale algeriene, a sosit la 
Ouargla, centru administrativ al 
regiunii, unde a făcut o vizită la 
prefectura departamentului Oa
sis.

în cinstea oaspeților romîni. 
autoritățile locale au oferit un 
dineu specific saharian, urmat de 
un program folcloric.

Uniunea organizațiilor de tineret vest-germane
se pronunță pentru lărgirea contactelor

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite : Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
și guvernul Uniunii Sovietice 
au invitat Ia Moscova, pentru 
a participa la sărbătorirea 
cehei de-a 47-a aniversări a 
Revoluției Socialiste din Oc
tombrie. delegații din RP. Bul
garia. R-S- Cehoslovaca. RP 
Chineză. RPD. Coreeană. R 
Cuba. RD. Germană. R-S-F'. 
lugoslaxna. R_P. Mongolă. RP. 
Pcloca, RP. Romină. RP Un
gară fi RD. Vietnam.

ȚârJe socialiste au accepta: 
m-.-.tana si i$i trimit delega- 
Ul* la Mascara pentru a par- 
tacpa la sărbătorire.

P.<

cu țările socialiste
CONGRESUL TINERETULUI 

DEMOCRAT-CREST1N 
DIN AMERICA-LATINA

iatac s seCTCa* ai CC-
Bcrigar. sxaissrj- IX- 

Danov. s-jpir-
Bcrouta Botîsc al CC

— Uni-BONN 4 (Agerpres). 
unea organizațiilor de tineret 
vest-germane „Deutscher 
Bundesjugendring" a dat pu
blicității o declarație în care 
se pronunță pentru intensifi
carea contactelor între tine
retul vest-german și tineretul 
din țările socialiste. In decla
rație se subliniază cil aceste

contacte trebuie să contribuie 
la realizarea înțelegerii reci
proce între popoare.

Uniunea „Deutscher Bun- 
desjugendring" recomandă or
ganizațiilor de tineret vest- 
germane să facă schimb de 
delegații cu tineretul din ță
rile socialiste, să dezvolte re
lațiile culturale, științifice, 
sportive și să facă schimb de 
informații cu privire la viața 
tineretului.

SANTIAGO DE CHILE. — 
Al treilea congres al tineretn~ 
lui democrat-creștin din Ame
rica Latină, care și-a încheiat 
lucrările in capitala chiliana, 
a cerut restabilirea legături
lor tuturor țărilor latino-ame- 
ricane cu Cuba.

In rezoluția adoptată. Con
gresul declară că încercarea 
de a izola poporul cuban con
stituie „ o încurajare a răz
boiului rece in America".

Lovitură de stat

Chinez, vice-premier al Con
siliului de Stat, mareșal al 
RP. Chineze, conducător ad
junct al delegației, Kan Șen, 
:.-.embru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez, Liu Siao, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
adjunct al ministrului afa
cerii, r externe, U Siu-ciuan, 
membru al C.C. al P.C. Chi
nez. Pan Tzu-li. membru su
pleant al C.C. al P.C. Chinez, 
ambasadorul R.P. Chineze în 
Uniunea Sovietică și Siao 
Guan-hua, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Delegația de partid și gu- 
arr.entală a R.P.D. Coree

ne. condusă de Kim Ir, mem- 
bru ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din 
reea. prira-vicepreședinte 
Cai: .netului de Miniștri 
EPD. Coreene.

Delegația de partid și 
hmm ii* il~i a R. D. Germa
ne. condusă de Walter Ul- 
c.-.mu prim-secretar al C.C. 
i PS.U German, președintele 
Cxu-lniiui de Stat ai R. D. 
Ger-sane. și Willi Stoph, 
- r-nr.-u ai Biroului Politic al 
C C al PS-U.G- președintele 
C icaLm-ui de Miniștri al R. D. 
3er=sane. Din delegație fac 

: er. Lothar Bolz, minis
trul afacenlor externe, Her- 
«aa Axm și dr. Gruneberg 
--rmard. membri supleanți ai 
? Politic al C.C. al
P.S.UG-

Deiegsțxa 
pami 2

■nemtru al 
rnnrr ai CC. al U.C. din Iugo- 
daaift. Membra al Consiliului 
teeermer ai R_S_F. Iugoslavia.

oeâegatie fac parte: Boris 
KnăOBr. vicepreședinte al 
Vew. Executi-.e Federale, 
-«r. al CC- al U.C.I„ 
W-ca Spusak. președintele Ve
ce* Exjetunrve a R S. Croația. 
nmbeu ac CC al U.C I.
Ui o N-xerxu adjunct al se- 

ce sta* pentru afa- 
emfte oacrae. membra al CC 
M U Ci- șt Twtm wt —a*-* 
i£abmadoral RSJ*. Iugoslavia

Co
al 
al

gu-

de stat și de 
R_S_F Iugoslavia, 
Veiiko Vlahovici, 
Comitetului Exe-

ezultatul a fost cel 
așteptat. Sau poate 
a depășit chiar aș
teptările. Lyndon 
Johnson, astăzi cel 
de al 37-lea pre
ședinte al Statelor

Unite și-a înfrînt adversarul său 
republican cu o mare diferență de 
voturi, asigurîndu-și o puternică 
poziție în colegiul electorilor care 
la mijlocul lui decembrie îl va 
proclama în înalta funcție. Aceste 
rezultate sînt apreciate ca un 
«succes deosebit chiar în compa
rație cu marea xictorie obținută 
în 1936 de Partidul democrat în 
funte cu Roosevelt. Calculele e- 
fectuate pe baza cunoașterii re
zultatelor din 97 la sută din to
talul circumscripțiilor electorale 
arătau că președintele Johnson a 
obținut 61,3 la sută din vo
turi, cel mai mare procent înre
gistrat în alegerile S.U.A. din 
1900 pînă în prezent. Agenția A- 
SSOCIATED PRESS reamintește 
că în 1920, Warren Harding, a 
cîștigat în alegerile prezidențiale 
obținînd 60,4 la sută din voturi, 
iar în 1936, Franklin Roosevelt, 
obținuse victoria cu 60.8 la suta.

După cum informează agenția 
U.P.I., în 97 la sută din numărul 
circumscripțiilor electorale rezul
tatele alegerilor prezidențiale din 
S.U.A. se prezintă astfel: pre
ședintele Johnson — 41 214 171

voturi (61,3 la sută), senatorul 
Goldwater — 26 016 535 voturi 
(38,7 la sută). Johnson a obținut 
victoria în 44 de state plus dis
trictul Columbia, totalizând 486 
de voturi în colegiul electo
ral iar Goldwater a cîștigat în 
șase state totalizînd 52 de voturi 
în colegiul electoral. In Senat au 
fost aleși 26 democrați și șapte 
republicani : pentru alte două 
locuri conduc candidații demo
crați. In Camera Reprezentanți
lor sînt aleși 289 democrați și 
138 republicani. Pentru șase 
locuri conduc democrații iar pen
tru alte două locuri conduc repu
blicanii. Pentru funcțiile de gu
vernatori au fost aleși 17 demo
crați și opt republicani.

Filmul alegerilor
Primele rezultate au fost difu

zate în după-amiaza zilei de 
marți de către o agenție ameri
cană care menționa că într-un 
cătun cu opt alegători toți 
au votat pentru... Goldwa
ter. Agenția respectivă vorbea 
despre „semnul de rău augur“ 
pentru cursa electorală. Dar acea
stă primă cifră nu a însemnat ni
mic. Rezultatele, difuzate din oră 
în oră sau din jumătate în jumă
tate de oră de posturile de radio- 
televiziune americane, au confir-

LONDRA:
Reacții la proiectele laburiste

învățătoarelor. învățătoarele ita
liene solicită o măsură legislativă 
care să suprime discriminarea, 
potrivit căreia în școlile elemen
tare 2 '3 din posturi sînt rezervate 
bărbaților și numai 1 3 femeilor. 
Delegații de învățătoare au pre
zentat comisiilor din Camera De- 
putaților și Senat pentru instruc
țiunea publică și Ministerului In
strucțiunii Publice rezultatele a- 
cestei întîlniri, precum și nume- 
iWăc petiții aduse din toate pro
vinciile italiene.

CHILE : INSTALAREA 
NOULUI PREȘEDINTE

SANTIAGO DE CHILE. — 
Marți a avut loc instalarea nou
lui președinte al Republicii Chile, 
Eduardo Frei, care a obținut 
victoria în alegerile prezidențiale 
de la 4 septembrie.

Cu acest prilej, în Parlamen
tul chilian a avut loc o scurtă 
ceremonie în cadrul căreia noul 
președinte a preluat oficial func
țiile deținute pînă in prezent de 
fostul președinte Jorge Alessandri. 
La ceremonie, după cum relatea
ză agențiile de presă, au partici
pat reprezentanți diplomatici și 
oaspeți din 77 de țări.

In capitala Republicii Chile au 
fost organizate numeroase festivi
tăți și o patadă militară.

PEKIN. — La 4 noiembrie 
a sosit la Pekin delegația 
Uniunii asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine și Aso
ciației de prietenie sovieto- 
chineză condusă de B. P. Beș- 
cev, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul căilor de 
comunicații al U.R.S.S. Dele
gația va lua parte la festivită
țile organizate la Pekin cu 
prilejul sărbătoririi a 47 de 
ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie.

în Bolivia
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DEMISIA LUI HEYE

BONN. — Amiralul Hellmuth 
Heye, comisar parlamentar al ar
matei vest-germane, și-a prezen
tat marți demisia sa „pentru mo
tive de sănătate** președintelui 
Bundestagului, Eugen Gersten- 
maier, care i-a acceptat-o. Heye 
va părăsi definitiv postul său la 
31 martie 1965. Cu această demi
sie se pare că „afacerea- Heye“, 
care a făcut multă vîlvă în presa 
vest-germană în cursul ultimelor 
luni, s-a încheiat.

PISTĂ DE ATERIZARE 
LA... 2743 DE METRI

KATMANDU. — în apropiere 
de localitatea nepaleză Lukkla, 
la o altitudine de 2 743 de metri, 
a fost amenajată o pistă de ateri
zare și decolare pentru avioane. 
Pista este situată la trei zile de
părtare de vîrful Everest, cel 
mai înalt pisc din lume, și dă 
posibilitate expedițiilor să nu mai 
facă pe jos drumul de la Kat
mandu la poalele muntelui Eve
rest, care dura 14 zile. Pista are 
o lungime de 335 metri.

Miercuri dimi 
le Boliviei a fos 
tr-o lovitură de sl 
de către forțele gj 
tativa de ultimă oi 
tenssoro de a cîșt 
ința lui Barrientos, o 
mul său colaborator i 
de vicepreședinte al tării 
în același timp cel mei teau.: 
adversar a: lui, a eșuat. Biî: 
dețea prezidențială feliberare 
cîtoîva sute de studenți ores 
tați și anularea cenzurii) na 
putut acoperi prăpastia din:: 
cei doi oameni politici. B« 
rientos, care conta pe »prii;ni 
unei importante părți a armate: 
ca și pe cel al torțelor de o- 
poziție, l-a îniruntat deschis ne 
Estenssoro. Răscoala armată 
declanșată în provincie s-a 
tins. Ea a avut condiții priel 
ce create de acțiunile popul 
din ultima săptămină. Ger 
zoanele, pe a căror iidelitale 
Estenssoro conta, l-au pc 
în cel mai critic momer.t.

In momentul conimntării 
cisive Estenssoro s-a gi 
lat. Propriul seu partid 
multa vreme tracționat. 
nii politia îl abend 
pentru inconsecvența sc. 
adversarii se înmulțiseră, 
ilictul cu Lechin, iniluent 
sindical și fost vicepreședin 
i-a atras ostilitatea putei 
detașament al minerilor, 
țiile sale s-au înrăutăți 
cu stingă cit și cu dreapta 
partidului guvernamental care. I 
în cele din urmă, s-a rupt in i 
mai multe grupări.

Estenssoro a subapreciat în I 
calculele sale rolul armatei. I 
Atitudinea sa iată de Barrier.- ! 
tos, nesocotirea pozițiilor aces- ■ 
tuia, i-au micșorat șansele de a 
se menține la putere.

Puternicele demonstrații ale 
studenților și minerilor au in
dicat curentul de opinie publi
că care îi era potrivnic. Mul
țimea care invada străzile se 
arăta hotărîtă să acționeze 
pentru a pune capăt unui re
gim nepăsător față de cerințele 
populare. Forța mișcărilor de 
masă a fost simptomatica.

Clasica formulă a represiu
nilor nu l-a mai scos din im
pas pe Estenssoro. Era vorba 
de o criză politică din care nu 
se putea ieși decît prin înlătu
rarea lui. Anemicele manifestări, 
de „simpatie" pe care subalter
nii lui le-au regizat într-o pia
ță din La Paz nu au impresio
nat pe nimeni.

Ideea înlocuirii lui Estens
soro printr-o junta militară fu
sese exprimată de unii lideri ai 
opoziției, dar oficialitățile din 
La Paz au respins-o. Prăbușirea 
lui Estenssoro s-a produs, însă, 
mai repede decît părea posibil. 
Estenssoro nu a mai ajuns pî
nă la capătul celui de al 
treilea mandat prezidențial pe 
care și l-a atribuit prin mij
loace calificate drept neconsti
tuționale.

Informațiile care au parvenit 
prin intermediul agențiilor de

UN MONUMENT ÎNCHINAT

ncepînd de marți 
după-amiază, pala
tul Westminster a 
devenit scena unor 
aprinse dezbateri 
parlamentare. Deși 
ele urmau să se re

zume doar la programul laburist 
expus în mesajul tronului, totuși, 
lucrurile au luat o întorsătură 
puțin așteptată. In primul rînd, 
presa consideră ca surprinză
toare anunțarea de către premie
rul Wilson a unui buget de 
toamnă. Acesta urmează a fi pre
zentat săptămină viitoare, pro
babil miercuri. în fața Parlamen- 
ta&n. de către mnnstnil finanțe
lor CaBaȘkan. AmirzniteJe nu sînt 
iacă cmowtr. dar numeros co- 
■orBeaCon pewcpun câ nu este 
deloc ndm ca DQgmd să pre- 
vmLâ introducerea unor taxe asu
pra profiturilor care depășesc o 
anumită limită.

Referindu-se la acest buget, 
ziarul -FINANCIAL TIMES4 
scrie câ : „Interesul se va axa 
pe măsurile ce urmează sa fie 
luate de guvern pentru a stimula 
pe termen lung eficiența indu
striei. Dacă suprataxele la im
port vor fi intr-adevăr temporare 
ca trebui să fie depus un mare, 
efort pentru mărirea acestei efi- 
ciențe în următoarele 18 luni — 
cel mai lung termen pe care o- 
pinia publica din străinătate și 
GA.T.T.-ul (acordul general 
pentru tarife și comerț — nr) îl 
vor accepta. Pînă atunci guver
nul are de îndeplinit o lăuda
bilă dar și formidabilă sarcină".

Știrile despre intenția mani
festă a guvernului de a națio
naliza industria metalurgică nu

par să fi produs mare neliniște 
în cercurile financiare. Aceasta 
se explică, după cum arată unele 
ziare, prin speranța că o naționa
lizare ar urma să recompenseze 
în mod satisfăcător pe actualii 
patroni clin industria metalurgică, 
iar pe de altă parte sînt privite 
favorabil așteptatele măsuri ale 
guvernului pentru stimularea ra
murilor industriale exportatoare.

Printre măsurile pe care ar 
urma să le cuprindă bugetul de 
toamnă se crede că va figura și 
majorarea pensiilor și a altor 
plăți în cadrul asigurărilor so
ciale, precum și aprobarea măsu
rilor de suprataxare la importuri.

Referindu-se la fermitatea cu 
care noul guvern a anunțat câ va 
«cționa, ziarul ..DAILY MIR
ROR-, scrie : „lncepînd cu su
prataxele la importuri și pînă la 
apropiatul buget de toamnă, la
buriștii își aplică treptat, din ce 
in ce mai clar, programul lor... 
Un lucru bun este faptul că la
buriștii își țin promisiunile".

Diferitele puncte din progra
mul guvernamental sînt studiate 
atît de specialiștii guvernului cît 
și de cei ai opoziției urmînd** ca 
pînă marțea viitoare să se contu
reze atitudinea opoziției. In orice 
caz, în cîteva probleme, ca na
ționalizarea oțelăriilor, revizuirea 
proiectului „Concorde" și altele, 
cercurile ziaristice de aici se aș
teaptă să apară cele mai diver
gente puncte de vedere între ma
joritatea parlamentară laburistă 
și opoziția conservatoare.

LIVIU RODESCU 
corespondentul Agerpres 

la Londra

mat dintr-un bun început puter
nicul avans realizat de președin
tele Johnson. Astfel, bas
tion tradițional republican, statul 
Kansas, a votat în favoarea lui 
Johnson. La scurt timp s-a anun
țat că și statul Kentucky care a 
votat pe republicani la alegerile 
precedente și-a dat votul candi
datului democrat. Aproape de 
miezul nopții postul de televizi
une N.B.C. anunța că se prevede 
victoria democrată cu aproxima
tiv 60 la sută din voturi.

Avansul s-a accentuat treptat. 
Corespondenții străini prezenți la 
alegerile americane vorbeau de o 
„marje fără precedent" a lui 
Johnson față de Goldwater. Ceea 
ce se remarca cel mai mult era 
tocmai situarea de partea demo
craților a „citadelelor" republica
ne. Astfel, statul Vermont nu i-a 
votat pe democrați de 110 ani. 
Statul Maine din 1912.

La scurt timp după miezul 
nopții victoria lui Johnson a fost 
anunțată ca și definitivă. După 
despuierea scrutinului în Califor
nia și Washington, președintele 
Johnson căpătase numărul de vo
turi necesare în colegiul electo
rilor.

Paralel cu aceasta s-au comu
nicat unele rezultate în alegerile 
pentru posturile de guvernatori și 
senatori. S-a anunțat astfel vic
toria lui Robert Kennedy la New 
York, a fratelui mai mic al de
functului președinte Edward 
Kennedy în Massachusetts, în 
schimb Pierre Salinger, unul din
tre secretarii președintelui Ken
nedy, a fost învins de fostul ac
tor de cinema Murphy în alege
rile senatoriale.

Ziariștii și operatorii de tele
viziune care așteptau o declara
ție din partea senatorului Barry- 
Goldwater au fost informați că 
adversarul președintelui Johnson 
s-a dus... să se ci :ce și nu va face 
nici un fel de declarație înainte 
de miercuri, ora 10 (ora locală).

în cele din urmă Barry Gold
water, a adresat o telegramă de 
felicitare președintelui Lyndon 
Johnson, recunoscând, astfel, ofi
cial, conform tradiției, propria sa 
înfrângere.

Z4» succes răsunător
Opinia publică americană a sa

lutat alegerea ca președinte pe 
Lyndon Barnes Johnson. Această 
idee a fost reflectată în primele 
comentarii și în manifestațiile 
desfășurate în unele orașe. într-o 
primă declarație făcută după a- 
uunțarea victoriei, președintele 
Johnson a declarat că își va res
pecta promisiunile făcute în 
cursul campaniei electorale.

Primele ecouri ale alegerilor 
desfășurate marți în S.U.A. sub
liniază în unanimitate înfrîngerca 
„catastrofală" a candidatului 
republican. „Lyndon Johnson a 
primit marți mandatul de a exe
cuta programul său de pace și 
prosperitate din partea imensei 
majorități a alegătorilor americani 
— transmite agenția FRANCE 
PRESSE. Relevând că acest suc
ces poate fi considerat drept „cel 
mai strălucit obținut vreodată de 
un candidat la președinția State
lor Unite44, agenția arată că „pre
ședintele Johnson a confirmat 
exactitatea sondajelor în rândurile 
opiniei publice pe care senatorul 
din Arizona a refuzat să le ia în 
serios44.

„Poarta maritimă"
• •a tării sovietice

Teatrul din Odessa, una din frumusețile arhitectonice ale orașului

reptele acelea 
icriieseră pe

se in- 
albu- 

mul memoriei. Le 
căzusem, întîia oa
ră, intr-un film ma
gistral servind drept 
scenă pentru recon

stituirea unor furtunoase eveni
mente. Fotografii, mai tîrziu, 
ne-au înfățișat aceleași trepte 
în clipe de calm, de un 
calm ce părea neobișnuit, stra
niu. Iar în momentul în care, 
fără grabă, meditînd, am pășit 
pe piatra scăldată în lumină, am 
avut senzația că ne solicită um
brele istoriei. Matrozii de pe 
„Potemkin" se aflau, parcă, a- 
colo, pe malul mării de un al
bastru deschis care-i contrazice 
numele. Aminteau despre nepie
ritoare pagini din cronica agi
tatului an 1905 pe care au scris-o 
cu singele lor. Inscripția de pe o 
placă de marmură pomenea 
despre arhitectul Boffo care la 
mijlocul secolului trecut concepu
se liniile monumentalei scări! El 
nu a putut să bănuiască celebri
tatea pe care o vor cuceri treptele 
acestea de pe faleza Odessei.

La Odessa te simți tentat să 
admiri panorama portului, să stă
rui cu privirea peste pădurea ca
targelor ce se înșiruie de-a lun
gul multor kilometri. Noaptea,

tabloul devine magnitx ara
bescuri de lumini care despică, 
vesele, bezna puțin mut erijată c 
mării. Tîrziu, la ore cind orațu^ 
se odihnește, pe faleză surprmzi 
o animație discretă. Peitașui por
tuar își are îndrăgostiți! săi.

„Poarta maritimă a țării sovie
tice". Deseori, am auzit aceste 
cuvinte justificate, cel puțin, 
prin faptul că 50 la sută din 
exportul acestei țări mari por
nește în lume prin Odessa. La co
mitetul regional de partid ni s-au 
relatat unele proiecte pricind 
dezvoltarea portului Odess.i 
care la sfîrșitul secolului Will 
nu era decît o mică fortăreață și 
care a crescut apoi vertiginos a- 
jungînd pînă la proporțiile unui 
oraș cu 800 000'locuitori, va tre
bui să devină tot mai mult un 
port modern. Vechiul port din 
inima orașului va fi păstrat pen
tru flota de pasageri și pentru 
transportul mărfurilor ambalate. 
Intr-o dimineață de duminică, 
urcați pe o modestă ambarcați
une de promenadă, am străbătut 
rada portului impresionantă prin 
dimensiuni și prin tabloul pe care 
îl oferă. In apropierea vaselor de 
mare tonaj, pregătite să înfrunte 
capriciile oceanului, avem senti
mentul că le dăm tîrcoale plutind 
pe o coajă de nucă.

Gazdele ne-au subliniat că O- 
deaa wu uwamnă doar portul. 
Orașul de pe țărmul mării este și 
un centru industrial. In uzinele 
sale se produc mașini-unelte, uti
laj minier, mașini agricole și, în 
plus, o gamă cariată de bunuri de 
consum de la textile pînă la pro
duse alimentare. Odessa indu
striala am cunoscut-o la fabrica 
..Recolta din ianuarie". Fabrica 
are o cîrstă respectabilă: 100 de 
ani. In muzeul amenajat într-o 
încăpătoare cameră am aflat dru
mul parcurs din momentul pe 
care îl semnalează o fotografie 
ștearsă, datată 1865. De pe por
țile fabricii acesteia a ieșit unul 
din trenurile blindate cu care 
ostașii roșii străbateau cîmpia 
ucraineană în 1918. In anii cinci
nalelor a început construcția de 
macarale. Uzina și-a cîștigat re
nume în acest domeniu. De la 
macaralele antebelice de 5 tone, 
muncitorii au reușit să ajungă, 
in ultimii ani, la macarale de 60 
și 100 tone. Directorul uzinei, 
lean Iosifovici Siniavski îi laudă 
pe tinerii săi muncitori. Din o- 
bișnuință reportericească îi soli
cităm cîteva nume. Se arată dis
pus să ne ofere o listă cu multe 
zeci, poate chiar sute de nume 
de comsomoliști. „Merită .cu to
ții" — ne asigură.i Ii dam ere-

zare și, deci, îi evidențiem pe 
băieții și fetele uzinei în... co^- 
lectiv. ,

Intr-un cartier cu aparențe de 
liniște am cunoscut și o altă tră
sătură a Odessei. O clădire fără 
pretenții arhitectonice adăpos
tește acolo o instituție renumită 
pe toate continentele: institutul 
ce poartă numele savantului Fi
latov. Pătrundem, conduși de di
rectoarea sa Nadejda Alexandro
va Pucicovskaia, în cabinetul- 
muzeu. In camera aceea totul a- 
mintea despre marele om de ști
ință. Ceasul este oprit la ora cînd 
a murit, iar calendarul arată încă 
ziua cînd s-a stins din viață. In 
cuier, învelite în foi transparente 
de plastic, hainele lui de. lucru, 
pardesiul.

Institutul a fost fondat în 1936 
dar etapa cea mai remarcabilă 
din biografia sa este cea postbe
lică. In laboratoarele și pavilioa
nele sale 100 oameni de știință, 
medici renumiți ca și din gene

rația mai tînără, luptă împotriva 
orbirii, pentru a reda văzul celor 
ce l-au pierdut din naștere sau 
ca urmare a unor accidente. Fila
tov a studiat posibilitatea trans
plantării corneei și a inventat un 
instrument special care permite 
gingașa, extrem de complicata, o- 
perație pe ochi. In prezent, 500 
asemenea operații se efectuează 
în fiecare an. La acest institut 
sosesc cazurile cele mai dificile, 
cînd totul pare a fi fără șansă.

— Vă imaginați: fierul de 
călcat cînd atinge mtna lasă 
urme pe mulți ani, chiar pe via
ță. Dar acidul sulfuric cînd atacă 
ochiul ? Și totuși...

Directoarea se întrerupe. Ne 
arată mai multe fotografii. Un 
tînăr a suferit un accident în 
producție. Ochiul părea pierdut. 
Medicii din Odessa au decis să 
încerce a-l salva pe băiețandru 
și, au reușit. Tînărul și-a recăpă
tat.vederea. Ba mai mult : lu
crează din nou.

...Pornim prin oraș. Străzile 
drepte, largi, ale orașului, stră
juite de castani bătrîni, invită la 
romantice plimbări. Străbați stra
da Pușkinska, oprindu-te mereu 
lingă clădiri îmbătrînite, dar fie
care din ele avînd un farmec 
propriu, contururi ce-i conferă 
nota distinctivă. In casa de la 
nr. 13 a locuit marele poet, în 
anii de surghiun. După cîteva 
minute de mers, ajungi în cen
trul comercial mereu agitat, cu 
mulțime de vitrine și cu forfota 
pe care nici înserarea nu o do
molește. Noile construcții le în- 
tîlnești mai ales în partea de sud- 
vest a orașului. Ni s-a spus că, 
în anii viitori, aceste cartiere vor 
egala ca proporții vechea Odessa 
Se vor utiliza pe scară largă pre
fabricatele și vor fi scurtate ter
menele de dare în folosință. In 
orice caz, ne-au repetat insistent 
gazdele, în primăvară se vor în
mulți șantierele de construcții.
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