
Biblioteca Centrală
Pegională

riara-Deva \ Proletari din toate tarile, unifi-vă!

Douăsprezece

m aceeași

ANGAJMIENlELE

IMPORTANTE
Masa rotundă a „Scînteii tineretului

la Institutul de petrol, gaze și geologie
E. F.

Foto : I. CUCU

apel conm u ureea
Ci

cite ori ne este 
de cîte ori ne

cînteia 
tineretului de dimineți

uzină
Anul XX, Seria II Nr. 4819

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). Colectivele de 
muncă din întreprinderile și 
unitățile economice din regi
unea Maramureș înscriu pe 
graficele întrecerii socialiste 
noi și însemnate succese. In 
zece luni s-au realizat peste 
plan produse în valoare de 
203 381 000 lei. In aceeași peri
oadă productivitatea muncii a 
sporit cu 2,9 la sută.

Suma economiilor suplimen
tare la prețul de cost se ridică 
la 26 748 000 lei, angajamentul 
anual luat în întrecerea socia
listă fiind depășii cu 7 762 000 
lei. Se evidențiază, prin rezul
tatele obținute în îndeplinirea 
angajamentelor colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din Combinatul chimico-meta- 
lurgic, Uzina „1 Mai", Exploa
tarea minieră-Săsar din Baia 
Mare, Uzina „Unio", Fabrica 
„Mondiala" din Satu Mare și 
altele.

★

In regiunea Galați, _ 26 între
prinderi au anunțat înde
plinirea încă de pe acum a an
gajamentelor anuale de redu
cere a prețului de cost al pro
ducției. Valoarea economiilor 
realizate pînă în prezent peste 
plan de către aceste întreprin
deri este de aproape 24 mili
oane lei.
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Bera Gheorghe este turnător 
la „Înfrățirea"—Oradea. Anul 
acesta a absolvit școala pro
fesională și, la 18 ani, are 
meserie frumoasă, pe 

a îndrăgit-o mult

Foto :,O. PLHCAN
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La Uzinele
Autobuzul"

graficul
întrecerii

de specialitate
Geologia modernă, curiozitatea
științifică și materialul biblio 
grafic • Nucleul viitorului pro 
iect 9 Știința selecționării și 
utilizării bibliografiei • Exi 

gență față de suficient!■ întem într-una din sălile Institutului de petrol, gaze 
și geologie : o masă lungă, scaune .jur-împrejur, câte
va fotolii; la perete — o mare biblioteca înțesată de 
cărți, tratate, manuale... Un decor ,cît se poate de 
potrivit pentru această discuție despre bibliografie 
cu cadre didactice și studenți ai Facultății de. geo
logie tehnică și prospecțiuni geotehnice. Prezentăm

mai jos crîmpeie din experiența unor studenți fruntași comentate 
de îndrumătorii lor, de profesori.

MARIUS ALBU : Studiul bibliografiei — verigă principală a 
muncii individuale universitare — este legat de asemenea, ca
lități cum sînt: perseverența, disciplina, meticulozitatea, profun
zimea. Eu leg îndeplinirea acestei etape liotărîtoare a studiului 
și de alte calități: pasiunea, entuziasmul în studiu, neobositul 
spirit de investigație, curiozitatea profesională. ...Căci nu e vorba 
de parcurgerea indiferentă sau chiar „conștiincioasă" a unui nu
măr de pagini, ci de interesul personal, de fiecare clipă, pentru 
a citi mai mult, pentru a selecționa ceea ce este mai important 
și util, pentru a reține cunoștințele necesare, pentru a le integră 
în pregătirea profesională. Este, așadar, un lucru îndeajuns de 
complicat, care cu timpul devine o deprindere abșolut necesară.

Iată un exemplu din propria mea experiență. In primii ani am 
avut colegi care neglijau lectura bibliografică la disciplinele de 
cultură tehnică generală. „Doar nu e vorba de specialitate în
cercau ei să-și motiveze atitudinea greșită. Ba da 1 E vorba chiar 
de specialitate care nu se poate înălța decît pe fundamentul 
trainic al cunoștințelor de cultură tehnică generală.

Geologia modernă manifestă o puternică tendință de matemati
zare — aceasta cere ca, mai ales în primii ani, să dobîndim te
meinice cunoștințe, să facem multe exerciții, așadar și la ma
tematici să parcurgem activ o bibliografie cît mai largă. De ase
menea, se impune tot mai mult studiul complex, fizico,-chimic, al 
fenomenelor geologice în interdependența și complexitatea lor. 
Deci interesul de a citi cît mai mult în aceste domenii. In șfîrșit,
cunoașterea utilajelor de prospecțiuni și exploatare, . a ’ apara
turii de analize geologice impune vaste cunoștințe de mecanică, 
tehnologie etc. Remarc așadar, necesitatea pasiunii în studiu con
cretizată prin interesul viu pentru o bibliografie cît mai largă, în 
toți anii de studiu.

FLORIAN ZAMFIRESCU : Mai curînd cred că trebuie să dis
cutăm despre metodele de selectare a bibliografiei și de însu
șirea ei. Or, aceste metode au multe trăsături specifice facultății, 
anului de studiu, disciplinei celui care învață... Sînt unele cursuri 
— ca de pildă, cel de geologie a zăcămintelor de petrol, apărut în 
1964 și aparținînd prof. Iulian Cavăt — care fac o sinteză com
pletă a bibliografiei din domeniul respectiv’. In asemenea cazuri 
studiul individual al bibliografiei nu trebuie să dubleze, ci să 
adîncească anumite capitole. In schimb, la cursuri, cum sînt cel de 
geologie a R.P.R., însăși rapida evoluție a cercetărilor impune 
completarea cunoștințelor prin urmărirea permanentă a publica
țiilor de specialitate : revista de petrol și gaze, edițiile comitetu
lui geologic, lucrările Congresului carpato-balcanic etc. în cazul 
cursului de geologie inginerească, studiul unui tratat ca cel al ing. 
H. Stamatiu despre „Mecanica rocilor" este menit să ajute la în
țelegerea și refacerea demonstrațiilor unor formule utilizate în 
practică.

Foarte importantă este și metoda extragerii notelor din biblio- 
. grafie. Eu folosesc sistemul fișelor pe care extrag rezumate, for

mule, scheme și pe care le adaug la capitolul respectiv al no
tițelor de curs. Astfel compar și corelez diferitele cunoștințe, iar 
la examen am o imagine sintetică a problemei.

MIRON FLORIAN
(Continuare în pag. a IV-a)

ECONOMII DE METAL
ntr-o recentă vizită Ia uzina bucureșteană „Au
tobuzul" am notat o veste bună : în cele 10 luni 
care au trecut, colectivul de muncă și-a îndepli
nit principalele angajamente anuale luate in în
trecerea socialistă. La indicatorul „producția 
globală" angajamentul de a depăși pianul a fost 
la rîndu-i depășit cu circa 1 mi’ion lei. O depă

șire și mai însemnată a angajamentului a fost obținută la 
producția marfă. Cum este și firesc, la o uzină consumatoare 
de metal, unul dintre obiectivele întrecerii este și acela dc a 
economisi această materie primă. Am urmărit, de aceea, cum 
este îndeplinit angajamentul

de 200 de tone metal.
de a realiza anual o economie

oștenii nostru. 
Intră iii fiecare 
zi pe poarta uzi
nei odată cu noi, 
în fiecare dimi
neață îi dăm bi
nețe și dacă pa

sul nostru e mai iute e numai 
pentru că timpul și sarcinile, 
și experiența de viață i-au 
dat omului de la care, poate, 
am învățat meserie — un 
puls măsurat, matur, calculat. 
Deseori, cind vine la mașina 
mea, sau a ta, ne gîndim la 
omul care — bucufîndu-se de 
jovialitatea și tinerețea noas
tră — adaugă, la experiența 
pe care o avem, propria-i ex
periență, calmul și știința sa 
de a munci, de a trăi civili
zat și demn. Și tot atunci ne 
întrebăm, fără îndoială, ce 
date biografice îi conferă a- 
cest sentiment al respectului 
de care sîntem cuprinși fie
care, ori de ‘ 
aproape, ori 
gîndim la el.

Tovarășul Ion Ogherciu 
este unul dintre miile de mai
ștri. Lucrează la Timișoara, la 
Uzinele Metalurgice. în chi
pul lui recunoaștem însă chi
pul obișnuit al maistrului, din 
oricare uzină a țării. Poate că 
și multe dintre datele biogra
fice, în ceea ce au ele esen
țial, sînt aceleași ca ale ori
cărui maistru.

...A intrat în uzină acum 39 
de ani; acum are 53. Aproa
pe de 4 decenii lucrează în 
aceeași uzină și numărul di
mineților în care a răspuns la 
chemarea sirenei se ridică, 
după o sumară socoteală, la 
peste 12 000. Douăsprezece 
mii de zile în uzină în aceeași 
secție, iată o singură dată din 
biografia unui om, care, din
tru început, îi conferă dreptul 
la un respect care nu poate fi 
echivalat în cuvinte. Dar asta 
nu e tot. De 14 ani, conduce 
treburile acelecași secții, acum 
total modernizată, cu sute de 
mașini, cu mii de probleme, 
cu mii de sarcini... Și nici asta 
nu e tot. Anual în secția sa 
învață meserie zeci de tiijeri, 
(numai în prezent sînt 33), 
dînsul ocupîndu-se de fiecare 
în parte.

vații. De pildă, Penea Florea a 
modificat circuitul instalației de 
încălzire eliminând niște coluri 
inutile ; economisește eirdâ 4 000 
kg metal într-un an. Sau Dinu 
Gheorghe, un alt lăcătuș : 1 300 
kg metal a economisit pînă în 
prezent.

Sau chiar interlocutorul : Con
stantin Ristoscscu. „La confecțio
narea conductei de umplere a 
rezervorului de benzină se con
sumă metal în plus — și-a spus 
el. Să tai țevile mai scurte și să 
le sudezi la cap, nu se poate — 
se slăbește rezistența. Atunci sa 
confecționez toată conducta din- 
tr-o singură bucată. încălzesc 
țeava, o îndoi și gata". Cu a- 
ceastă inovație a izbutit să ob
țină 3000 kg de metal economie, 
anual.

Așa sau altfel, raționamentele 
conduc, dc fapt, către aceeași 
idee principală : „Avem nevoie 
de metal și fiecare bucățică tre
buie să-și afle rostul ei!" Așa 
au gindit firește și strungarii cars 
aplicind la debitare cuțite cu 
profil cit mai mic, îmbunătățind 
tehnologia de prelucrare, au reu
șit să realizeze econqmii de me
tal. Fată de aceeași perioadă a 
anului trecut, pe cele 9 luni ale 
acestui an din secția mecanică II

C. VICTOR

spunea el. Pe tinerii care reali
zează economii de metal îi evi
dențiem, îi punem să.povestească 
despre metodele lor. Tinichigiii 
— de pildă — și-au confecționat 
tipare și la croire le așează în 
așa fel îneît să nu rămînă nici o 
bucățică de tablă tie prisos. E 
adevărat că n-au procedat așa de 
la început — au învățat cu 
timpul. Pentru aceasta la curs uri- 

• le de ridicare a calificării s-au 
introdus lecții speciale despre 

. croirea rațională. Inginerul Ion 
Matei, inginerul Viorel Stăncu- 
Iescu și alții au vorbit despre 
tot ce este nou în acest domeniu, 
despre experiența altor colective. 
Și trebuie să înai arăt că după 
introducerea tiparelor în secție 
au fost amenajate locuri speciale 
unde sînt colectate cu grijă bu
cățile mai mici de tablă care altă 
dată erau considerate deșeuri. 
Din asemenea „deșeuri" se con
fecționează astăzi rame pentru 
faruri și stopuri, capace la rezer
voarele dc benzină etc. Vreți si 
citeva nume de tineri ? Constan
tin Dumitru, Ion Duță, Gheor- 
ghe Dobre, Ion Ștefan — și ei 
nu sînt singurii. Și lăcătușii au 
venit cu soluții noi, au făcut ino-

Î2i pag a 11-a :
• Aventura cea mare 

(schiță satirică)
o Miraje scenice 

(Turneu! Teatrului 
de marionete din 
Cairo)

• Omul și irigul (știin
ță)

Pag. a IlI-a î

în marea vitrină a 
țării

• SECTORUL INDUS
TRIEI PETROLULUI 
ȘI CHIMIEI

în pag. a V-a :
Pe marginea articolului 
„Ștacheta atletismului tot 
mai sus“
• Răspunderile asocia

ției sportive

rimul dintre inter
locutori, inginerul 
Xicolae Fînaru spu
nea :

— într-o uzină 
cu specificul nostru 
nu-i ușor să faci e- 
metal; trebuie inge-

la Studioul
Alexandru SahiaH

»>•

care

(Aqerpres)

de amatori, 
de la Meri", 

în de asemenea, 
„Sportul în 
nr. 5“ si 
din agricul-

(Continuare in pag. a IV-a)

Noutăți de

EXPOZIȚIEDeschiderea cursurilor
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Tr.

conomii de
montate, o gindire creatoare. Sînt 

tex a căi bine-cunoscute pe care 
menii le folosesc cu pricepe
ri răbdare : croirea rațională a 
Mei (la noi sc folosește multă 

tablă’ aplicarea unor procedee 
\oderne la forje, în- 
Iubii cu mase plas
ările. De pildă, prin 
ă cale la autobuze

și troleibuze s-a redus de la în
ceputul anului pînă acum greuta
tea cu 32 kg iar la autoutilitare 
cu 12 kg.

Am urmărit printre tineri, în 
sectoarele prelucrătoare, cum 
sînt folosite aceste căi. O consta
tare se impune din capul locului: 
în secțiile unde se consumă mult 
metal, preocuparea pentru gos
podărirea acestuia este generală. 
La secția III autobuze — de 
pildă — secretarul comitetului 
U.T.M., Constantin Ristoscscu, a 
scos din carnetul său o situație a 
economiilor de metal.

— în unele adunări generale 
discutăm și această situație —

• Cineaștii de la Stu
dioul „Alexandru Sa
hia" au terminat de 
curînd noi filme docu
mentare, de știință 
popularizată'- si jurnale 
de actualități, unele 
din'.re ele fiind pre
zentate în completare 
pe ecranele cinemato
grafelor. ■

Printre recentele 
producții ale studio- ' 
ului se numără : „Al

• IlI-lea • Festival inter
național ,, George E- 
nescu", „Nuntă țără
nească" — un fraq-

■ ment folcloric în 
este adunată bogăția 
si' frumusețea cîntece- 
lor, dansurilor și cos
tumelor romînești, 
„Artiștii amatori" — 
film realizat cu prile
jul celui dc-al VII-lea 
Concurs al formațiilor 
artistice 
„Școala
„Pescuim în depăr
tări". Tot de curînd a 
fost terminat și filmul 
„Ciucurencu", închi
nat unui tablou aflat 
pe șevaletul artistului

poporului Alexandru 
Ciucurencu.

„Callatis" este titlul 
filmului de știință 
popularizată în care 
sînt prezentate mărtu
rii ale vechii civiliza
ții de pe locul Manga
liei de azi.

Pe ecranele cinema
tografelor sînt prezen
tate, 
jurnalele 
imagini 
,, Noutăți

Universității

populare din lași

spondei iFIAȘI (de la cort 
tru).

In sala de fes 
tineretului din 
deschiderea festin 
Universității populare. Anul' a- 
cesta, cele 9 secții ale Universi
tății cor fi frecventate de peste 
700 de oameni ai muncii. La fes
tivitatea de deschidere au;,vorbit 
acad. prof. dr. Ion Nițulescu, di
rectorul Universității populare și 
prof. dr. Ion Șandru, prorector al. 
” ’ • .Al. I. Cuza". InUniversității
continuare, colective de la Tea
trul Național „Vasile Alecsandri“, 
Opera de stat și Filarmonica de 
stat „Moldova" au susținut un 
bogat program artistic.

CRONICA ACTUALITĂȚII
O nouă stafie de 110 kv. Studenți in practică pedagogică

ORIGINALĂ

SUCEAVA (de la corespondentul nostru)
Zilele trecute s-a dat în funcțiune unul din obiectivele din 

cadrul complexului minier Leșul Ursului, stația de 110 kv Tar- 
nița. Această stație va alimenta cu energie electrică obiectivele 
acestui complex de minereu printre care iazul de decantare, sta
ția de pompare Brăteasa, stația de preparare a minereului ele. 
De asemenea, odată cu terminarea stației s-a dat în folosință și 
o linie electrică de peste 6 km și posturile Trafo de la stația de 
flotare a minereului 
neri de Ia Ostra.

Tarnița și șantierul de locuințe pentru mi-

De curînd, studenții anului 
III al Facultății de muzică din 
cadrul Institutului pedagogic 
de 3 ani din București au e- 
fectuat practica pedagogică 
continuă la școlile de 8 ani*nr. 
111 și 119.

Datorită îndrumărilor pri
mite din partea cadrelor di
dactice din școlile respective,

soil SPECIALIȘTI LA LUCRU
la cores-
- Zilele

CONSTANTA (de 
pondentul nostru), 
acestea, în gospodăriile colec
tive din regiunea Dobrogea 
s-au prezentat, pentru a-și lua 
posturile în primire, noii ab-

solvenți ai ultimelor promoții 
ale facultăților de agronomie 
și medicină veterinară din 
București. Cluj și Iași. în a- 
cest ari, în gospodăriile colec
tive din Dobrogea au fost re
partizați 33 ingineri agronomi

și medici veterinari. In pre
zent, în fiecare gospodărie co
lectivă din această parte a 
tării .există cite unul sau doi 
specialiști,, în afară de cadrele 
de tehnicieni.

studenții au ținut lecții fru
moase, care au fost notate cu 
calificative bune și foarte bu
ne. In această perioadă, stu
denții au participat la ședințe 
cu părinții elevilor, precum și 
la alte activități care s-au 
desfășurat în- școli. La înche
ierea practicii, studenții și-au 
manifestat dorința de a ține 
mai multe lecții de probă pen
tru a-și însuși cele mai bune 
metode și procedee de preda
re, pentru a căpăta o bogată 
experiență.

în timpul practicii, studen
ții au vizitat Scola medie și 
gospodăria colectivă din Jila
va.

ION MILITARU 
student

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — La casa de cultură a 
studenților, s-a deschis zilele tre
cute o originala expoziție de artă 
plastică. Caracterul neobișnuit al 
celor circa 90 de tablouri expuse 
constă în faptul că sînt executate 
printr-o muncă migăloasă din 
timbre și petale de flori. Au
torii sînt actorul Lioiu Doctor 
de la Teatrul Național din Cluj 
și pensionarul Herman Fulop. 
Pentru realizarea unui tablou de 
dimensiune medie (Clujul ieri și 
azi, perspectivă) Lioiu Doctor a 
folosit circa 8 000 de timbre prin 
îmbinarea cărora obține culorile 
de care are nevoie. Herman Fu
lop și-a realizat tablourile prin
tr-o muncă la fel de migăloasă. 
El colecționează petale de floii 
pe care le conservă cu grijă pen
tru a nu-și pierde coloritul na
tural.



O amintire plăcută din excursie... Ștudenți ai Institutului de construcții din
Muzeului 1848 din Golești Foti
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T iraje scenice

bernare și este comod de ma- 
’ nipulat. Cercetările Jse desfășoară 

la temperatura constantă de 7°C.

la'această temperatură destul de 
cobofîtă pentru...a determina

nării s-a dovedit a prezeifta un 
rinteres deosebit pentru .onȚ .

La baza cercetărilor pentru . - x ■ ...
sporirea adaptabilității ,cmuliii la Șobolanii se flasc, ttăiesc și mor

Pe de altă parte, savantul ca
nadian N. T. Daviș-de la labora
torul Arctic aeromedical a urmă
rit în Alasca șase bărbați care 
au stat în pielea goală la 13° opt 
ore zilnic, timp de 31 de zile. 
(Menționăm că 13® pentru oa
meni dezbrăcați echivalează cu 
45u pentru oameni în echipa
ment arctic).

Cu ce scop sînt efectuate ex
periențe de acest fel ?

Se știe că ființele șe pot aco
moda temperaturilor șcăziite în 
două moduri : acceptând 6 răcire 
impusă de climat (cedarea) sau 
luptând pentru menținerea cor
pului la o -temperatură constantă 
(refuzul). Reptilele, peștii, insec-

otoreporteri și 
ziariști, reporterii 
radiodifuziunilor.

televitâunilor și 
cinematografiei au 
luat cu asalt uria
șul cosmodrom dc 

unde falnica navă- își vâ lua 
peste citeva minute zborul 
spre stele.

Iată, spȚe navă se îndreaptă 
acum un grup de medici. Cei 
inițiați au înțeles imediat des
pre ce este vorba. începe ulti
ma operație înainte de start: 
toți membtii echipajului vor 
primi injecții cu uluitorul ser 
care, în cîteva clipe, va reali
za adaptarea organismelor lor 
la cele mai năprdznice geruri 
care bîntuie pe îndepărtata 
planetă, ținta călătoriei lor.

•k
Fundurile de măi sus încă nu 

au putut fi citite- îri reportajele 
corespondenților pe marile cos- 
modromuri. Dar numeroși oameni 
de știință cercetează această pro
blemă care este pe cale de a fi 
rezolvată. Iată unele, amănunte.

Cu puțină vreme în urmă, un 
grup de oameni de știință din 
Norvegia sub conducerea profe
sorului Lange Andersen a efec
tuat o serie ,de cercetări cu pri
vire la mecanismul de adaptare 
al„ organismului uman la tempe
raturile scăzute. Cea mai intere
santa experiență â fost făcută în 
munții Teleipark unde 10 tineri 
au trăit timp de zece săptămîni 
într-un hambar fără pereți late
rali fiind îmbrăcați numai în sli
puri și expuși în permanență in
temperiilor și curenților foarte 
reci ai aerului. în același timp, 
un alt grup de 10 tineri locuiau 
în camere normal încălzite. In 
fiecare seară, cu v rîndul, doi ti
neri, cîte. unul din fiecare grup 
au dormit în „ghețărie**, un beci 
Cu temperatura menținută con
stantă la zero gtade, unde au 
fost supuși uriot determinări ș: 
analize foarte exacte. în felul a- 
cesta s-â obțiiitit un material do
cumentar foarte prețios care este 
în prezent prelucrat

Un excelent înlocuitor
frig -se află o''consta!:ire;parado
xală : nOi fabricăm cd.’ |ttît, mai - x .
multe calorii,-cu cit condițiile reacții ppternince de termogene- 
exterioare sînt mai defavorabile 1 ză și totuși nu prea joasă ca să 

.compromită viața.
Se introduce’ într-o cameră 

rece un șobolan obișnuit cu o 
temperatură normală. Se observă 
frisoane care durează ore în șir.

Un interes deosebit,pentru expli
carea acestui .-paradox' a fost : 
acordat mecanismului frisoane-- 
lor : contractîndu-sS de 5 pîna 
la de 10 ori pe secundă, mușchii 
care în mod obișnuit ,pu 
vreun lucru mecanic, trânsiormă 
energia lor în căldură. în func
ție de intensitatea frigului intră - 
în joc un număr , mai pjic^, sau 
mai măre de fibre musculară.

în mod "dbișnudt nu apidură j Apoi. -..îiibeUili leu. încetul, frisoa- 
I lucru mecanic, translormă ițele ftcite’âzK Cu toate acestea,

al lemnului
în curînd, pe piața japoneză 

va apare ca înlocuitor al lemnu
lui un material acrilic expandat.

Societatea de produse chimice 
„Sekisui(t (Osaka) afirmă că a- 
cest nou produs al ei posedă re
zistența lemnului, dar este mai 
ușor și mai rezistent la solicitări 
termice și de șoc.

Procesul de producție este le
gat de iradierea materialului 
inițial al rășinii metilmetacrilat 
înainte de expandarea ei.

măsurătorile arată că șobolanul 
_, continuă să producă calorii. Cu 

alte cuyinte, aici a intrat în joc 
• • un/âlt mpcâpisîh, a apărut adap

tarea la frig. Iată-ne în miezul 
problemei 1 ■

A fost ușor de dovedit că în 
timpul frisoanelor glandele supra
renale Și tiroida sînt foarte acti
ve. Apoi, atunci cînd frisoanele 

, încetează, secrețiile suprarenale 
redevin normale în. timp ce tiroi
da continuă activitatea ei intensă.

Cotinuînd analiza acestor ob
servații s-â ajuns la concluzia că, 
cu cît o anumită doză injectată 
de Noradrenalină (un hormon al 
glandelor suprarenale) dă mai 
multe calorii, cu atît mai bine 
este adaptat organismul anima
lului.

Ținta acestor lucrări, se înțe
lege, este sporirea rezistenței la 
frig a omului.

Deocamdată cercetătorii au 
strîns iin maldăr de date...

Concluziile încă nu s-au tras.
Este însă clar că problema cer

cetată este deosebit de valoroasă. 
Este important să știm cum se 
adaptează frigului fiecare indi
vid, cum unele rase au „învățat** 
să reziste. mai bine temperaturi
lor joâse. Dacă, .oamenii de știin
ță vor reuși să răspundă la aces
te întrebări, se va putea, desigur, 
descoperi mijloacele de a mări 
rezistența la frig a omului înain
tea unui raid arctic, a unei as
censiuni de iârhă în munți sau a 
unei debarcări pe d planetă în
depărtată.

îng. ION SUCEVEANU

îi: S.U.A. s-a încercat recent 
un submarin neobișnuit care 
funcționează cu combustibil 
chimic transformat direct în e- 
nergie electrică fără utilizarea 
de piese motrice. Submarinul, 
denumit „Star-1", folosește drept 
combustibil dumic hidrazihă și 
oxigen, iar „celula sa cu com
bustibil" generează 750 W ener
gie electrică.

Acesta este primul dintr-o se
rie de submarine mici de acest 
tip ce vor fi folosite pentru stu
dierea posibilităților de perfec
ționare a transportului submarin.

O experiență interesantă a do
vedit eficacitatea frisoanelor : un 
cîine căruia i s-a injectat curară 
și ai cărui mușclii nu se mai pol 
în consecință contracta, nu-și mai 
poate menține temperatura Con
stantă dacă temperatura scade 
sub + 203C.

Dar aceste cunoștințe nu lă
muresc faptul evident al adaptă
rii pîogresive a omului la frig. 
Este doar bine cunast-ut faptul 
că noi suferim-mai mult din cau
za primelor atacuri ale gerurilor, 
în timp ce sfîrșitul iernii ne gă
sește „antrenați".

Tocmai pentru lămurirea aces
tui fenpmen foarte puțin jiundsr 
Cut și atît de important pentru o 
țară rece, că de pildă Canada, 
savantul canadian O. Heroux ă 
întreprins cercetări asupra Șobo
lanilor albi. Acest animal nu este 
protejat de o blană deasă, pu 
manifestă nici o-tendință spre hi-

tele, cedează, urmînd tempera
tura mediului ambiant, în timp 
ce mamiferele și păsările luptă 
pentru a-și menține temperatura 
cea mai favorabilă. Organismul 
acestora din urmă poate fi asi
milat cu un acvariu prevăzut cu 
termoregulatori care asigură cele 
mai bune condiții, de viață ce
lulelor din interiorul lui.

între cele două categorii se 
află viețuitoarele hibemante, 
care atunci cînd lupta împotriva 
frigului devine prea grea, adop
tă parțial rețeta viețuitoarelor 
din primă categorie, adică se lasă 
răcite, redueîndu-și considerabil. 
metabolismul (deci și nevoile 
organismului). Aceasta se îritîm- 
plă în special la rozătoare și in- 
sectivorfe.

în ultimii ani, datorită cerce
tărilor fundamentate ale lui La- 
borit în Franța, procesul hiber-

de rezistenta otelului
evocă nici stilizarea mișcărilor, 
îndelung studiate dar părînd 
— tocmai de aceea! — de 
o spontaneitate cuceritoare. 
Nu evocă nici muzica spectacolu
lui, concepută unitar, modern, 
inflexiunile orientale apăr'.nd aici 
ca un filigran sonor, irizări într-o 
țesătură melodică universală etc.

Și celelalte piese cu care am 
făcut cunoștință din repertoriul 
teatrului egiptean, de astă dată 
pe o scenă redusă la proporții li
liputane — operete lirice sau 
scenete satirice^ numere de 
varietăți sau povești scenari- 
zate — ne-au făcut dovada u- 
nor viziuni pline de originalita
te'. Ele au prezentat pentru noi 
mult mai mult decit pitorescul 
unor meleaguri îndepărtate, deși 
nici această însușire, așo-zu ele
mentară intr-un turneu r’.terr.a- 
t™d. nu cr fi fast de nesocotii.

Bucurofi de rritjUa Lmzci că
lătorii intrep^irtsâ de pe ma'urilc 
Nilului pinâ la Du sărea noastră, 
i-am salutat pe înzestrați» artiști 
cu niște aplauze puternice care, 
s'.ntem siguri, îi vor însoți cu ne
alterate amintiri p:nă la frumoa
sa clădire care le adăpostește tea
trul din grădina Fzbekieh, în ini
ma orașului Cairo.

în Anglia s-a pus la punct un 
nou procedeu de obținere din 
diverse deșeuri al „unui material 
extrem de rezistent, care, în 
unele cazuri, poate înlocui oțelul.

Pentru producerea noului ma
terial se folosesc, în principal, 
saci vechi de ambalaj din hîrtie 
din celuloză-sulfat și de aseme
nea reziduri de la prelucrarea 
țițeiului.

Prin încălzire, acestui material 
i se poate conferi orice formă. 
El este extrem de rezistent la lo
vituri, posedă bune proprietăți 
de izolare fonică, și, practic, nu 
absoarbe umezeala.

Dacă timp de o oră, acest 
material se ține, in apă la o tem
peratură de. 50° C, greutatea sa 
nu sporește decît cu 4°lo.

aerianul „Oraș al viselor", ur
mele întunecate ale universului 
mercantil din care vine^ îi viciază 
și aici cugetul, țesătorul cade în 
păcatul lenei, uitînd de războiul 
său de țesut, unealta sa de mun
că. Urmează pedeapsa : simbol 
al secătuirii forței de creație, 
țesătorul își pierde . iscusitele 
mîini.

Relatarea nudă a schemei coh-

Turneul
Teatrului

EUGEN MARINESCU
de marionete

din Cairo
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apar a-

4 doua zi, eroinele
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pea- 
naționa- 

»c convorbiri 
$i con- 

intreprin-
de turui 
autocarele O N.1 
seul se stabtJes

Iin țara piramidelor 
ne-a sosit de cîteva 
I z’le ambasadorul 

i extraordinar și ple
nipotențiar al copi
lăriei cu sau fără 
pantaloni scurți

Aragoz, măscăriciul. E frate bun 
cu Păcală, cu Nâstratin, cu Iva- 
hușca, cu Pierrot, cu Ludas 
Maty, cu toți ghidușii popoarelor 
al căror spirit ascuțit, piperat și 
nemuritor îl poartă sub pet'cele 
legendei, iar uneori și sub înve
lișul din lemn și papier-măche al 
păpușii — cum este acum cazul.

Instituție artistică nu mai ve
che de șase ani, grefată însă pe 
o multimilenară artă populară, 
Teatrul de marionete din Cairo 
a oferit spectatorilor noștri de 
toate vÎTstele satisfacții estetice 
superioare. Asistăm la o poezie 
dramatică din ale căror trăsă
turi principale desprindem, Tind 
pe find: lirismul autentic, gra
nulat de un umor extrem de fin 
(„Chermesa" și motivele folclori
ce, mai puțin „Varietățile") j me
ditația filozofică profundă, trans
pusă în forme și culori de feerie 
dare alertează imaginația („Ora
șul viselor"); viguroasa forță 
de fabulație descinsă din teza
urul comun al poveștilor arabe, 
cu unele accente acide de satiră 
Socială („Măgarul lui Shehab el 
Din").

Talentații păpușari și mario- 
neti-ști egipteni, excelent serviți 
de o echipă de libretiști, poeți, 
compozitori și decoratori, creează 
o lumetân care elementul fantas
tic .și detaliul realist se Întrepă
trund în cjtip armonios, cu rezul
tate fericite. Din rafinata împle
tire de arte, din utilizarea gamei 
largi de mijloace de care dispune 
tehnica păpușăi cască, țî-șn&yte 
liber, neîngrădită, emoția.

Fără a stabili o ierarhie de va
lori pentru cele trei spectacole, 
șă menționăm totuși, cit admira
ție, îndeosebi bogăția de sensuri 

măiastră ^încarnqre" a ideii în 
■„Orașul viselor", (subiectul: Fuad 
Kaud, muzica.: . Atvâtef Abdel 
Kerim, regia și scenâgrafia : Nagi 
^halter). Țesătorul care, fascinat 
de ,mirajul auruluy depune o
strădanie mai întîi supra și apoi 
sub-umană, suferă coșmarul per
sonificării aurului. Pentru el va-' 
lurile de pînza, ieșind din războ
iul de țesut, s'e metamorfozează 
într-un fel de- dragon care ucide 
tot — oi, pești, spice, păsări — 
cu un cuvîht, viața. Tar cînd± 
transpus într-o lume mirifică, în

flictului unei feerii nu evoci, fi
rește, prea mult. Nici splendida 
paletă plastică, (păpușile sint ml- 
nuite pe vasta scenă a unui tea
tru de proză, mînuitorii sint 
îmbrăcați în tricouri de a- 
ceeași culoare cu fundalul — 
negre, deci sînt invizibili, deci 
jetul de lumină potențează cro
matic siluetele fantastice).

II1IIIIH ra a 34-a zi după întoarcere și cele 
trei prietene se întâlneau zilnic în 
părculețul din fața cofetăriei. Nu în- 
tîrziau niciodată. întotdeauna își 
făceau apariția în parc prin aceeași 
intrare, mergeau spre o anumită 
bancă, pe partea stingă a aleii pie- 
stăteau un ceas, apoi își mutau se-truite. Acolo , ,

diul la cofetărie, la o masă din colț, de unde o'p 
zau întreaga încăpere. Aveau multe trăsături co
mune. Cea mai importantă era suferința provo
cată de un eșec similar pentru toate trei. Termina
seră de 3 ani liceul și s-au prezentat de trei ori 
la examenul de admitere la Institutul de arta 
teatrală și cinematografică. Toate au reușit fără 
loc. La ultimul examen promiseseră părinților că 
.vor reuși cu loc. N-au lucrat, își petreceau 
timpul pregătindu-se cite 2—3 ore... în fața oglin
zii. Apoi citeau reviste de specialitate, din care 
rețineau (Amănunte semnificative (coafură, zîm- 
bete etc.) din viața celor mai strălucitoare 
stele. Părinții, mai ales tații, încercau să le 
îndrume 
lor au 
țini fac 
culoarea ____  , _ . o
pecabilă, recunoscute, de altfel, cu admirație sau 
cu invidie de cunoscătorii din orășelul X. în vi
trina fotografului principal din oraș toate aveau 
.cite o poză mărită, din acelea de 52 de lei, puțin 
decolorate de soare, pentru că au fost afișate în 
vara anului trecut, iar dacă facem un calcul 
simplu ajungem la concluzia de motivație ab
solută că pozele au suportat cel puțin 6 luni ultra- 
violența caniculară a razelor solare. Atunci mo
mentul fusese generos fiindcă oferise părinților, 
rudelor, anticipații măgulitoare: azi în vitrina 
unui fotograf, mîine în afișierul unui cinemato
graf.

- Pentru ultima bătălie (cea din toamna acea
sta), pregătirile au început înainte cu o lună. E

spre alte... institute. Dar, cuvintele 
căzut pe un teren steril. Nu pu- 
față unor argumente imbatabile. 
ochilor, a tenului, fotogenia im-

voiba de pregătiri de natură specială: rochii, ju- 
poane, bluze, fuste, bijuterii etc. Celelalte pregă
tiri au fost lăsate pe planul 3 sau 4. A urmat ple
carea, însoțită de urări de succes, rostite cu la
crimi (aluzive ?) în ochi de către cei apropiați 
cînd trenul s-a pus în mișcare.

Apoi a venit așteptarea chinuitoare a telegramei 
care să vestească izbînda. în locul poștașului, în
tr-o luni spre seară, apăruseră eroinele noastre. 
Aveau fața trasa. în jurul ochilor colorați în roșu

(de plîns), se desenaseră cearcăne întunecate. In
trară fiecare acasă cu aere obosite, de martir; in 
hol scăpară geamantanele din mîini, iar peste ele 
își aruncară fîș-fîșurile cu un aer de renunțare. 
Pe urma cu toată greutatea corpului, cu ochii în
torși spre parchet se lăsară să cadă în fotolii.

Stătură un timp încremenite, copleșite dc o vio
lentă durere interiorizată la maximum. Din ochi 
picurau, din cînd în cînd, lacrimi pătate fin cu 
rimei. Cei din jur, de data aceasta puțini, plecară 
capetele a resemnare.

Mamele își frîngeau mîinile disperate. Tații cu 
un aer aproape filozofic, prevestitor de furtună, 
exclamară ceva despre muncă și facultate, apoi 
plecară în bucătării să fumeze cite o țigară.

Pentru studenții anului aî 
V-lea de la Facultatea de hi
drotehnică a Institutului de 
construcții din București, de
canatul facultății, în colabo
rare cu consiliul asociație: 
studenților, a organiza: 
excursie de studii la port-2 
fluvial Giurgiu. Cu acest pri
lej, viitorii ingineri au pmz: 
prețioase explicații din partea 
cadrelor didactice și a specia
liștilor care i-au in

de studii
vizitat construcțiile și lucră
rile hidrotehnice ce se efec- 
• :r--g in port. Dc asemenea, 

s-au interesat de a- 
plicarea celor mai noi proce
dee tehnologice în acest do
meniu și s-au documentat în 
privința alcătuirii proiectelor 

le vor susține la examenul

ia ctțrespceâ«rt«i 1 
stm) :

ASfemenea ailor o 
șe din tară. Baia Ma
re se dezvoltă intr-or 
ritm rapid. Apar noi 
cartiere de locuințe, 
străzi și bulevarde 
moderne, noi obiecti
ve industriale. altele 
se dezvoltă și se mo
dernizează. Pentru

— Ceao, zise prima.
— Ceao, răspunseră
— I-ați dus pe babaci.

un aer ștrengăresc depășit de vîrstă
— îți puteai închipui altceva r
— O, nu! Dar tata_~
— Și la noi. Dar. a trecut. Problema e ce facem 

de acum ? Să ne ingrapim viața intr-am birou ?
— Nici într-un coz, se arătară contrariate ce

lelalte două.
O clipă rămăseseră dsăioare. Fiecare din sub

stanță proprie, ca păianjenul, iși torcea visurile.. 
Apărură autostrăzi pr.ctre munți, iar ele într-o

mașină
cite un i

— Să
mai sceptic, surprinzir-d o frintură de nesiguranță

elegantă își rezemau timpla stingă de 
umăr puternic. Dar^.

; vedem— scăpă una cuvintele cu un ton

generală. In zilele următoare se intîlneau în ace
lași loc. Priceau strada, oamenii din jurul lor, 
despre care discutau prea rar. Nu intrau decît 
puțini în sfera interesului lor.

Intr-una din zile, cflară o veste bombă : fuse
seră invitate la balul strugurilor, care urma să 
aibă loc peste o săptămlnă. Cele șase zile care au’ 
niai rămas pentru pregătire erau puține. Așa că 
se puseră serios pe lucru. Piuă la data marelui 
eveniment, zilele trecură repede. în sfirșit, iată-le 
th drum spre sală de dans. La orele 22 intrară th 
sală. Cum putură observa chiar ele. impresionară

lin poem al florilor
„Flori din 

Romînia" — foto
grafii și text — sem
nate de tinărul doc
tor Mircea Bichi- 
ceanu și de Rodie a 
Rarău — Bichicea-. 

nu. omagiu pămîntului rominesc 
și fanteziei poporului care a dat 
asemenea nume florilor — este 
și o incitație la drum in Imped 

ită a

a de față că
lești : papucul 

-.mustăcios, slăbă- 
portretul unui 

vegetal", cocoreii 
ca obrazul codane- 
floare eroică — ei 

te închinat acel poem al io
nelii și vitalității, al aspira

se înalt și al perseverenței ; 
me ce inul de munte e de- 
dm el ..ielele iji urzeau 
măiestre / in basmele buni- 
povestite cu glas subțirel ! 

pe pragul somnului copilăriei"... 
De la delta pământurilor me

reu tinere, cu luxurianța de for
me și de nuanțe, la stepa în care 
viscolește colilia și explodează 
macii, de la florile apelor, la flo
rile munților, unele rarități spe
cifice acestor păminturl, altele 
dîndu-și intîlnire din trei părți

ale lumii —. din sudul mediterd- 
nian, din nordul alpino-siberîan 
și din partea centrală a Europei, 
natura realizează pe aceste pă- 
mînțuri o bogăție și o armonie 
cărora cartea le consacră pâginl 
de autentică poezie.

Capitolele cuprind și prețioase 
indicații de specialitate, fără ca 
acestea să devină aride fraze de 
tratat științific ;■ dimpotrivă, io
nului doct, încărcat de denumiri 
latine, îi ia locul această pledoa
rie — poem, pentru înțelegerea 
procesului de creație al naturii, 
pentru frumusețile văzute ca un 
■enomen eroic de perfecționare 
continuă, spontană, întîlnită în, 
mod conștient, numai la oameni.

Protejate de statul nostru, în 
rezervații speciale, florile rare — 
operele naturii, se bucură de gri- 
ja oamenilor, de apărarea legilor. 
La Agigeu, la Fîntînița, la Zau 
sau Bîlea, în marea rezervație a 
Retezatului sau pe Vâlea Cern'ei, 
in Piatra Craiului și Clicile Târ
zii,‘sînt adăpostite'aceste minuni 
ale naturii. ' ' ■ < ■

■ Ghizi într-o lume, de basm, cei

doi autori se întrec, îneît nu știi 
ce sa admiri mai întîi —foto
grafia garofiței, acel poem în alb 
-negru, intitulat atît de sugestiv 
„Lacul Lebedelor", fotografia 
florilor de tisă sau a șofianelului, 
minunat încadrat în peisaj ca și 
căldărușele de munte — sau 
scurtele poeme in proza — cum 
e cel închinat lalelei înflorite 
„Acolo / uncie Dunărea se zbu
ciumă / închingată în munți / 
să-și treacă / clocotul . apelor ! 
prin Cazane / țicnesc \ din a- 
dincuri / lalelele, / luminîndu-i 
drumul / cu făclii galbene, /. tre
murătoare / aprinse la capătul 
tulpinelor / prelungi"...

Un film documentar din lumea 
florilor patriei noastre realizat, 
de cei doi artiști — cunoscători 
și iubitori ai naturii și drumuri
lor, ar fi salutat cu siguranță, de 
public, în special de tineret. 
Cartea —- apărută ‘ în condiții 
grâfibe excelente, realizare deose
bită a Editurii Meridiane, gene
rează și susține sugestia de mai 
sus.

FL. ALBIT

tnd. „Pregătirea" pentru facultate se dote- ® 
fci'jji bună pentru ceea. In jurul lor eclip- S> 

'ci totul pe o rază dc cijica metri. Șe simțeau | 
. Din cirful buzelor, copsite violent, tele- ■ 

-■ ::mbete discrete, vizibil condescendente, c 
Dar. deocamdată, pe felele lor perfect izolate cu ,1 
fr-nj de. ten, nu apărea nici o umbră dc interni I 
pentru nimeni.

De-o dată atenția le-a fost avertizată brusc dc 
intrarea in sală a trei persoane : băieți tineri, 

îmbrăcați în impecabile costume clin stofă 
englezească. Totul era asortat la ei, cu o.simetrie 
c ur.ui gust desăvîrșit. Chiar barba, rasă cu o zt

. nte (căci crescuse puțin) nu dăttnb îîifățișării 
lot generale, ci clin contră le imprima un aer de 
cochetărie intimă, o neglijență plină de farmec. 
Instinctiv, eroinele noastre se uitciră.^ipu Icțialta. 
în ochii lor apărură lumini de tainice, speranțe. Se 
retraseră într-un colț și așteptau cu o siguranță 
plină de nervozitate începutul dansului. Dansul 
începu și cum rămaseră singurde i 
parteneri, cei trei se îndreptară spre 
vitară...

Orele trecură ca minutele și noaptea ca o oră 
plăcută...

Era tîrziu, spre dimineață, și fetele nu dădeau 
semne de oboseală. Cu aceeași vivacitate ca la 
început dăruiau mii dc zîmbete dulci. împotriva 
voinței lor, se apropie sfîrșitul. Ieșiră împreună 
cu tinerii în stradă. Acolo, tinerii se scuzară că 
au drum lung și nu le pot conduce acasă. Le-au 
promis vag să le scrie. Acum, fetele își amintiră 
că nici nu-i cunosc. întrebară repede :■

— Dar adresa voastră ?
— S.M.T. X, răspunseră ei zîmbind.
Răspunsul veni ca un duș rece, violent. Ochii 

fetelor se întunecară, pe fețe apăru oboseala, bu
zele se adunară din zimbet. Băieții le sărutară 
mîinile ceremonios, dar toate trei tresăriră. Băr
bile înțepau.

...Dtiminică, la Orele 18, soarele încă zîmbea. 
constant deasupra orășelului. în paie, toate băn
cile erau ocupate în afară de una din fața co- 
fetăt iei.

Fabricii de produse lactate-BucmeștiI. RUS Intr-una din secțiile
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Două simboluri...

laturi de coloana infinită 
instalația de foraj domină 
întreaga întindere a Expo
ziției realizărilor economiei 
naționale. Ziua sclipește 
argintiu în bătaia soarelui, 
noaptea constelația ei se 

vede pînă hăt departe, spre Gara de 
Nord sau spre Floreasca. Străjuiește ca 
un simbol; industria petrolului și chi
miei în plin avînt! In stema țării prin
tre brazi și spice de grîu o regăsim la 
proporții minuscule dar cu aceeași va
loare simbolică. Să ne oprim astăzi 
lingă această instalație argintie, și să 
călătorim de aici de-a lungul firelor 
ei care se împletesc cu ale tuturor ra
murilor economiei naționale.
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într-o vitrină de sticlă se află probe 
masive din diferite roci. Sînt carotele 
extrase de geologi din scoarța pămîn- 
tiilui. Unele păstrează culoarea origi
nală a rocii din care este alcătuită. 
Altele sînt pătate. în negru, sau maro
niu închis. A apărut țițeiul! Geologii 
pot să definească apoi ușor conturul 
viitoarei explorări a aurului negru. 
Veche ca și structura erelor geologice 
in care își află patul, această bogăție 
este cunoscută la r.oi de peste 100 de 
ani. Rominia a fost prima țară din 
lume unde în anul 1S57 s-a înregistrat 
o producție industrială de țiței de 275 
tone.

De la vitrina cu carote, trecem la 
aparatele și instalațiile de care se ser
vesc geofizicienii. Iată una dintre ele 
prezentate de inginerul Victor Negoițd 
de la întreprinderea G.I.P. — Carotaj 
și perforări — Ploiești (Geofizica in
dustrială petrolieră): „Montata pe 
un autocamion „Carpați" autoinstalația 
ASC-2 are aparatură modernă cu aju
torul căreia se execută operații de ca
rotaj electric, termic și radioactiv in 
scopul determinării straturilor purtă
toare de hidrocarburi".

După ce straturile au fost descope
rite și prospectate își începe activitatea 
forajul. Cum se forează astăzi la noi in 
țară ? Lingă instalația argintie 3 DH 
200 un grafic înfățișează adincimile 
atinse : anul 1953 — 3 200 ; 1964 - 
metri, iar în 1965 se estimează

în funcțiune, mari capacități care asi
gură in prezent in întregime necesarul 
intern de produse petroliere, care trece 
de 200 sortimente. Machetele rafinării
lor sint completate cu cifre despre ca
pacități și producții. Alte machete și 
grafice ne introduc în lumea gazului 
metan. Cele trei bogății naturale ți
țeiul,■ sarea • și gazul metan urmează de 
aici un drum comun care pare nesfîr- 
șit: industria chimică organică și anor
ganică,' medicamentele, agrochimice. 
masele plastice. Picătura aceea de 
țiței care o privește pe virful dege
tului ■ oetrolistul are fața plină de 
lumină și culoare, înmagazinează o mare 
energie. Culorile le regăsești pe supra
fața polimerilor, căldura în camera de 
ardere a motorului Diesel sau în struc
tura cărbunelui cocs. Inginerul Tudor 
Angliei de la Rafinăria Brazi unul din 
ghizii întâlniți în expoziție spunea: 
..Chimia valorifică superior bogățiile 
țării. Sarcina dată de Congresul al 
III-lea al Partidului de a ridica valoa
rea tonei de țiței pînă în 1965 cu cel 
puțin 40 la sută față de anul 1959 a 
fost îndeplinită incă de la începutul 
acestui an. Petrolul și chimia le intîl- 
nești în toate ramurile economiei na
ționale. iar producția actuală nu numai 
că asigură necesarul intern dar oferă o 
gamă variată de produse pentru export.

petrolului 
si chimiei 

9

conduce la un plus de recolte de : 15—20 
kilograme grîu, 10—36 kilograme po
rumb boabe, 35—150 kilograme sfeclă, 
în industria hîrtiei și celulozei, chimia 
a răsturnat toate legile. Cînd scriu a- 
ceste rînduri am în față o foaie de 
hîrtie produsă din paie — este albă și 
lucioasă. Producem azi din lemn, stuf 
și din paie hîrtie cretată groasă, hîrtie 
cu polietilenă, cu folii de aluminiu, para
finată, hîrtie mătase, hîrtie de scris, 
caiete școlare, carton, hîrtie filtru etc. 
Prin utilizarea paielor și a stufului în 
1963 s-a realizat. o economie de 335 500 
metri cubi de lemn.

Ne îmbrăcăm, dacă vreți, cu gaz me
tan, ne încălțăm cu țiței și cărbune. La 
o întreprindere bucureșteană se produc 
azi. experimental fibre de teron — ter- 
galul romînesc; la Sqvinești se reali- 
rează relonul. Cele mai apreciate con
fecții și țesături ca eleganță și durabi
litate, prezentate la parada modei in 
cadrul expoziției, sînt acelea din fibre 
și fire sintetice.

Și unde să ne oprim ? Practic lanțul 
acesta de întrebuințări ale chimiei, al 
legăturilor care le face, este aproape 
inepuizabil.

...Cînd las tocul din mină o picătură 
de cerneală cade pe masă, dar n-am 
nici o grijă. Laciil poliesteric cu care 
este acoperit lemnul nu se pătează.

Școala 
expoziției

Recent,' firma londoneză Lyddons Pulp 
Ltd, unul din clienții noștri, a sporit 
cerințele pentru acest produs. în ulti
mele luni am exportat celuloză papeta- 
ră în R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
Grecia, Austria și celuloză din stuf în 
R. D. Germană. în ce privește medica
mentele numai în luna iulie a.c. am ex
portat în R. P. Mongolă 60 000 fiole Ge- 
royital H3. în U.R.S.S. s-au exportat. în 
ultimul timp cloramfenicol și calciu 
gluconic, iar Elveția a contractat strep- 
tomicină, eritromicină, acid salicilic și 
benzonat de sodiu. în luna august s-a 
livrat acid salicilic în R. P. Ungară și 
benzonat de sodiu în R.S.F. Iugoslavia. 
De asemenea, recent s-au încheiat con
tracte de livrare pentru sodă caustică 
și cu Siria, iar pentru fluosilicatul de 
.sodiu, produs al Uzinei de superfosfat și 
acid sulfuric Năvodari și al Uzinei chi
mice Valea Călugărească, firma R. E< 
Franz din Londra a majorat comanda. 
Noi comenzi s-au primit și din partea 
unei alte firme londoneze — Chas 
Page.

Deși petrochimia este o ramură tâ
nără a industriei noastre, produsele ei 
din care numeroase sînt expuse aici, au 
început să fie mult apreciate peste ho
tare. La Combinatul chimic Borzești 
prin intrarea in funcțiune a noii insta
lații de electroliză cu catod de mercur, 
a sporit producția și, drept urmare, s-a 
dat curs cerințelor sporite la export de 
clor lichid. în ultimele luni s-au per
fectat noi contracte pentru livrarea în 
R. F. Germană de hidrocarburi aroma
tice cum ar fi xilenul și toluenul, pro
duse de o altă mare unitate — Rafi
năria Brazi; s-au majorat contractele 
de livrare pentru fenol sintetic în 
Suedia și R. P. Ungară; s-au per
fectat noi contracte pentru livra
rea de cauciuc sintetic și diferite 
tipuri de anvelope cu mai multe țări.

Bucarest —
Gauhati
(/Isan)—India
Este vorba de rafinăria pe care țara 

noastră o -livrat-o Indiei. Inazigurată la 
1 ianuarie 1962 această rafinărie pro
iectată și executată în întregime cu u- 
tilaje romînești cu o capacitate de 
750 000 tone anual este prima din sec
torul de stat al îndepărtatei țări asiati
ce. Deci rețineți: prima instalație au 
cerut-o romînilor, specialiști renumiți 
in petrol și chimie. Și mai rețineți: ti
tlul acestui capitol ar putea fi modifi
cat în partea a doua cu multe orașe de 
pe glob. Produsele chimice romînești se 
exportă în 65 de țări. Cum sînt privite 
aceste produse, ce prețuire are indus
tria petrolului și chimiei din țara noas
tră ? Să parcurgem cîteva din decla
rațiile făcute la biroul de presă al ex
poziției de către personalități de peste 
hotare.

W. D. Petens, inginer chimist, specia
list în cauciuc de la „Phillips Petroleum 
— Company" — New York, declară: 
încep prin a arăta, că realizările po
porului rornîn în această perioadă atît 
de scurtă sînt într-adevăr formidabile. 
Produsele expuse sînt de o varietate 
mult mai mare decît mă așteptam. In 
calitatea mea de specialist găsesc că ex
ponatele de cauciuc de la „Danubiana" 
sînt de foarte bună calitate ș’i foarte re
zistente". Bojan Cermak inginer șef la 
întreprinderea „Dehtochimia" — Praga 
spune: în calitate de chimist m-am o-
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pă parametri maximi, procesul ei de 
producție va fi optimizat cu ajutorul 
unei mașini de calcul în care se va in
troduce un program. Pentru realizarea 
ei proiectanții au primit titlul de Lau- 
reați ai Premiului de Stat.

Despre instalația de foraj 3 DH-200 A 
medaliată la Tîrgul internațional de la 
Leipzig vă redăm părerea unui oaspete 
străin. După ce a vizitat îndelung insta
lația Chris Knight din Cleveland — 
Ohio a mulțumit inginerului care condu
cea manevra garniturii adăugind: „Vă 
mărturisesc că sînt foarte îneîntat de 
3 DH-ul dv. Este o instalație de foraj 
din cele mai perfecționate. Ca geograf 
mi-a fost dat să văd multe terenuri 
petrolifere și multe instalații de foraj. 
Instalația dv. este impunătoare și tot
odată elegantă și robustă : are înalte 
calități tehnice.

Am făcut o călătorie pe Dunăre, de 
la izvoare pînă la vărsarea în Marea 
Neagră. In lucrarea pe care o pregătesc 
despre această călătorie și pe care 
vreau s-o public într-o revistă ameri
cană de geografie, un loc important îl 
voi acorda frumoasei dvs. țări, acestei 
expoziții care oglindește realizările 
unui popor muncitor și talentat. Multe 
lucruri frumoase voi scrie și despre a- 
ceastă instalație, o dovadă a înaltei 
tehnici petroliere romînești“.

Sau alte exemple : în expoziție . în
tâlnim cauciucul romînesc denumit: 
„Carom". Este fabricat la- Combinatul 
de cauciuc sintetic de la Onești — un 
adevărat complex al tehnicii moderne. 
De aici, această materie primă ajunge la 

bridle de anvelope. La Uzina „Dariu- 
jna“ cele 22 000 tone de utilaje din 
rțiile principale funcționează prin 

elemente de automatizare'". ,,No
ise poeme ar trebui închinate for
matoare a muncitorilor și ingineri- 

are au creat asemenea mașini ! — 
emoționat intr-un caiet un 

inei școli din Timișoara. 
Să ne gîndim la cî- 

Cocsul de petrol devine 
icrării lui o masă 
Pentru a-l scoate din 
— un cilindru în dia- 
inăliime de 25 — era 

> mecanic cu 
cocsul bucată 
de ingineri a 
id masa ește 
: - orificiu prin 

i la 150 de aț
ină așa cum 
tolective folo- 

au elaborat 
detergenților 

ile romi 
ie oospo

ysfere. Coc$\ 
avem neve 
sind pro 
procesul 
„Alba* și ,.Pe 
nești sînt cu nc 
dinele din alte 
afli că prin folosirea r 
industria petrolului ș 
zează îmbunătățirea 
selor tehnologice și a 
lor — carotajul ra 
proceselor de producție 
sori, sterilizări la an’ibioi

Ca în oricare alt sector și aici la pe
trol și chimie expoziția informează, îl 
deprinde pe vizitator cu cele mai noi 
lucruri și mai ales cînd este în specia-

De fapt, rajia 
vedea ta expoziție le-că 
Din tren, in apropierea Plou 
Brazi îți apar dromaderii oloi 
pnlor noastre. în cocoașele Ic 
țițeiul,» fierbe benzina. Noapcec. 
față parcă un peisaj noră 
straniu si înghețat. Dar di*

Moderne și elegante, așa arată atliitecionic noile combinate chimice (machetă din expoziție)
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An velopa’ romînească 
trece metri! Forîndu-se’
la diferite adincimi și cu utilaje 
moderne, recolta de țiței este bo
gată : în 15 ani din 1948 pînă în 1963 
s-a extras circa 90 la sută din totalul ' 
producției dinainte de naționalizare. 
Am văzut1 petroliști care luau în cău
șul palmelor primul țiței izvorît din 
adâncuri și surîdeau evoluîndu-i grăsi
mile. E departe această imagine de cea 
a petrolistului care coboară în puț că
lare pe un scut de lemn.

In pavilionul central la pettier un 
segment de cerc descrie în continuare 
drumul petrolului și chimiei. De la 
extracție trecem la rafinare. în indus
tria de prelucrare a țițeiului au intrat

ciul-nemișcat. procesul transformării ți
țeiului > continuă. 3 000 000 tone de țiței 
prelucrează j anual instalația DAV-DE 
de^la 'Brazi. Macheta din expoziție su
gerează i gradul: înalt de înzestrare ^teh
nică, de modernizare a'instalației. 
Benzina, petrolul turboreactor, moto
rina,-' undistilat în .vid; grudonul, pro
duse aici,/: sînt < de cea mai ■■ bună ca
litate.-Trecerea de la ' o. instalație de 
distilâție-primară la^.o asemenea-insta
lație complexă a făcut să crească indi- 
cile valoric al tonei de ‘țiței- cu '37 la 
sută: Șiî în; instalație .lucrează doar 20 
de - oameni pe schimb — supraveghează 
aparatele.... Cînd'instalația — care este 
nouă — va atinge după o anumită eta

Nu acelea din eprubetă, din manua
lul de școală. In expoziție minunile 
chimiei au alte forme. Priviți pavilio
nul, de materiale plastice. O încăpere 
largă, aerisită, cu acoperiș și pereți din 
material transparent. Dintr-un colț al 
plafoanelor legat cu o simplă sforicică 
atârnă un bloc dintr-un material alb. 
Este polistirenul expandat — un mate
rial foarte ușor (un metru cub abia 
dacă are 23 de kilograme) un bun'izo
lator termic și fonic. Și astfel de lu
cruri neobișnuite întâlnești și în alte 
părți. Dar ceea ce este cu adevărat 
extraordinar, vedem în gama uriașă a 
produselor chimiei, în faptul că aproa
pe nu există colț al expoziției în care 
ea să nu fie prezentă. In industria:con
strucțiilor de mașini materialele plas
tice înlocuiesc metalul. în agricultură 
chimia a pătruns adînc sprijinind pe 
maeștrii recoltelor bogate. Se cuvin 
aici cîteva cifre: îngrășăminte cu fos
for în 1955 s-au produs 7 363 tone; în 
1963 mai mult de 99 000 tone. La în- 
grășămintele cu azot o creștere asemă
nătoare. Agronomii spun : un kilogram 
de substanță activă introdusă în sol poate

litate, îl învață. îmi amintesc că din 
primele zile ale deschiderii expoziției, 
grupuri de tineri de la centrele școlare 
ale petrolului și chimiei se opreau în
delung să asculte explicațiile ghizilor. 
La machetele rafinăriilor viitorii ope
ratori chimiști' erau fermecați parcă de 
perspectiva de a lucra în instalațiile 
moderne. La sonda 3 DH 200 A tovară
șul inginer Alexandru Vasilescu arăta 
tuturor care este, principiul comenzilor. 
Studenții sînt acum vizitatori mai nu
meroși. Iar pentru cadrele didactice ex
ponatele reprezintă elemente vii pentru 
susținerea lecțiilor. Inginerul Gheorghe 
Constantineșcu, profesor Ia catedra de 
extracție a țițeiului și gazelor de la In
stitutul de Petrol, Gaze și Geologie din 
București, fiind la a treia viziță în expo
ziție a declarat printre altele despre in
stalațiile din .sectorul petrolului și chi
miei : Inginerii care au proiectat aceste 
instalații au vorbit despre soluțiile ori
ginale și noutățile constructive" ale 
acestora în fața cadrelor didactice și a 
studenților institutului nostru. O vizită 
a studenților institutului la această in
teresantă expoziție va fi extrem de 
utilă.

Tot de la același institut inginerul 
Gheorghe Georgescu, candidat în știin
țe tehnice, conferențiar la catedra fo
rajul . sondelor spunea: „Expoziția te 
impresionează în ansamblu, îți creează 
un puternic sentiment de mîndrie pa
triotică. Voi reveni cu studenții mei 
aici pentru a asista la o demon- 
trație practică a minunatului nostru 
3 HD 200 A".

prit cu mult interes în fața standului 
de prelucrare a țițeiului. Am admirat 
bitumul dumneavoastră care.este de 
foarte bună calitate — l-am importat și 
noi. Sînt impresionat de marea varie
tate de produse pe care le obțineți din 
petrol. Găsesc că sîriteți la un nivel teh
nic foarte ridicat".

De la bitum, la carom, de la medica
mente, la celuloză, putem vorbi despre 
o mare varietate de produse care se 
exportă. Iată ce spunea în legătu
ră cit această problemă într-o declara
ție făcută biroului de presă al expozi
ției, inginer A. DIACONESCU, adjunct 
al ministrului industriei petrolului și 
chimiei.

— Acordurile comerciale internațio
nale încheiate de țara noastră, bazate 
pe egalitate în drepturi și avantaj re
ciproc, contribuie la asigurarea unui 
debușeu sigur produselor industriei 
noastre chimice. Volumul exportului în 
acest domeniu cunoaște o creștere im
portantă în acest an. Țara noastră 
exportă peste 200 de produse ale in
dustriei chimice organice, anorganice și 
petrochimice în 65 de țări ale lumii. 
Ponderea cea mai mare o au produsele 
sodice, carbidul, fenolul, negrul de fum, 
hidrocarburile aromatice și anvelopele. 
Gama exportului s-a îmbogățit în ulti
mul timp cu noi sortimente: clorură de 
polwinil emulsie, cauciuc sintetic, in
secticide condiționate, coloranți orga
nici, fire și fibre sintetice — relon, u- 
ree, alcooli grași, noi sorturi de cărbune 
activ, produse din materiale plastice 
etc. Țara noastră este unica exporta
toare din lume de celuloză din stuf.

Anul acesta, produsele chimice romî- 
nești au fost prezentate la târguri și 
expozițiir internaționale din Japonia, 
Austria, Finlanda ,Libia, Maroc, Tuni
sia și alte numeroase țări. De mult in
teres și o bună apreciere s-au bucurat 
la aceste manifestări economice inter
naționale produsele sodice, coloranții, 
medicamentele, carbidul, cauciucul sin
tetic etc. în 1965 vor fi expuse produse 
chimice romînești la numeroase târguri 
și expoziții internaționale din Europa, 
Africa, Asia și America.

★

Vorbind despre ceea ce se vede .în ex
poziție, departe de a fi epuizat subiectul 
pe care-l oferă reporterului, trebuie să 
ne gîndim și la ceea ce ne înfățișează 
viitorul. Pentru valorificarea resurselor 
naturale ale țării pe linia sarcinilor tra
sate de partid, se construiesc numeroa
se uziîie și combinate chimice.-Viitoare
le noi cetăți ale chimiei romînești au 
contururi încă de pe acum. La Combi
natul chimic de la Craiova se termină 
montarea primelor linii de fabricare a 
amoniaculzii, acidului azotic și azotatu
lui de amoniu. Anul acesta a intrat în 
funcțiune Combinatul de fibre artifi
ciale de la Brăila. în 1965 vor intra în 
funcțiune Combinatul de îngrășăminte 
cu azot de la Tg. Mureș, Uzina de alu
miniu de la Slatina etc.

Industria petrolului și chimiei își va 
spune în continuare, din plin, cuvîntul.

Pagină realizată de :

VICTOR CONSTANTINESCU
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Nenumărate drumuri

spre însușirea meseriei
reșterea producției de carne și lapte presupune con
lucrarea unui complex de factori* din riridul cărora 
pregătirea profesională a îngrijitorilor este unul 
dintre cei mai importanți. Toată lumea este de 
acord că în zootehnie rezultate bune, pe măsura 
condițiilor materiale existente, pot fi obținute nu
mai de îngrijitori cu experiență, bine pregătiți pro

fesional. bacă aici părerile coincid, în privința atenției care 
trebuie acordată acestei cerințe și a grijii față de buna or
ganizare si desfășurare a pregătirii îngrijitorilor în unele gos
podării colective am întîlnit atitudini diferite. Iată ce ne-au 
relatat, cu ocazia unei anchete pe care am întreprirls-o 
unii dintre interlocutorii noștri:

constantin iokdache 
secretarul comitetului 

U.'t'.M. din G.A.C. 
Goiceă Mare, regiiinea 

Oltenia

participă la de- 
practice. Pe 

(și mă refer la

— La noi pregătirea profe
sională a îngrijitorilor de ani
male are un caracter perma
nent după cum și munca lor 
în acest sector este continuă, 
în perioada noiembrie — mar
tie toți frecventează cursurile 
învățăihîntului agrozootehnic 
de trei ani, 
monstrațiile 
timpul verii 
anul 1964) am organizat desfă
șurarea unui nou ciclu de lec
ții (13) ținute din două în două 
săptămîni. S-au abordat teme 
care vizau specificul muncii în 
aceâstă perioadă: sporirea 
fertilității izlazurilor, organi
zarea pășunatului rațional (nu 
numai teoretic ; cele învățate 
a două zi se aplicau în prac
tică), creșterea vițeilor în sta- 
bulație liberă, rolul masajului 
în mulsul vacilor etc. Aceasta 
a fost forma principală de îm
bogățire a cunoștințelor profe
sionale pe timpul verii. Nu 
este însă singura. La propune
rea comitetului U.T.M. tinerii 
Ilie Bălășoiu, Ionică Bălășoîu 
și Gheorghe Constantin, veniti 
de curînd în sector, au fost 
repartizați să lucreze pe lîriga 
Constantin Preoteasa și Floreâ 
bobre — îngrijitori cu expe
riență, fapt ce le-a permis să 
cunoască mai repede caracte
rul diferit al muncii din acest 
sector. Ca urmare rezultatele 
lor, chiar daca nu s-au situat 
la nivelul celor mai bune, ,de-

Construcțiile 
zootehnice 

în regiunea Galați
în regiunea Galați, ultimele 

Construcții zootehnice din pla
nul pe acest' an au fost ter
minate. Acum, G.A.C. dispun 
de încă 232 grajduri de mare 
capacitate, adăposturi pentru 
porci și păsări, saivane, pătule, 
magazii și alte construcții. Cea 
mai mare parte din noile o- 
biective sînt asigurate cu lu
mina electrică și instalații de 
alimentare cu apă. La realiza
rea lor, colectiviștii au folosit 
cu chibzuință materiale din 
surse locale, pe care ei înșiși 
le-au prelucrat.

Gospodăriile colective s-au 
preocupat și de amenajarea 
construcțiilor existente pentru 
asigurarea unor bune condiții 
de creștere a animalelor și pă
sărilor. (Agerpres)

La G.A.C. Mălurerii, regiu
nea Argeș, consiliul de con
ducere al gospodăriei disgută 
planul de raionare a suprafe
țelor arabile în vederea re

partizării pe brigăzi

Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. I)
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VELICIU ȘERBAN : Aș vrea 
să mă opresc la un aspect al 
muncii noastre de studiere a bi
bliografiei : proiectele de an și 
de diplomă impun — maî ales 
în prima lor fază — o muncă 
susținută în aoest sens. în anul 
V, la cursul de interpretare 
logică a datelor geofizice, 
pildă, proiectul prevede în ca
drul bibliografiei capitole din 
tratate, manuale șl articole de 
specialitate. Cadrele didactice ne 
ajută in selecționarea bibliogra
fiei conform cerințelor temei! 
după studierea eî, după aduna
rea datelor din teren, cunoștințele 
anterioare de baza, cele din bi
bliografie șl cele practice ne a- 
jută în rezolvarea cu succes 2 
sarcinilor de proiectare operativă. 
O mare importanță are documen
tarea bibliografică și pentru buna 
realizare a proiectului de diplo
mă. Faptul că tema acestuia este 
stabilita încă de la sfirritul ano- 
lui IV ne ajuta mult în acest sens.

ANCĂ DUMITRESCU i în 
studiul geologiei acordam o mare 
atenție bibliografiei romînești. 
Cunoașterea operei unor main sa- 
vanți romîn.i din trecut, â lucră
rilor cercetătorilor contemporani 
este, esențială pentru cunoașterea 
geologiei patriei noastre.^ T6t- 
odată îhsă acordăm toată aten
ția cercetărilor ce se fac peste 
hotare spre a fi ta curent cu cele 
mai noi cuceriri ale științei geo
logice, ale metodelor moderne, de 
prospecțiuni și analize. Ne ajută 
în acest sens preocuparea tutu
ror catedrelor .de a indica în 
cursuri cele maî recente mate
riale bibliografice ce ne pot fi de 
ajutor. Dar esențială este cunoaș
terea de către studenți a limbi
lor străine. Faptul că am dat 
toată atenția acestei discipline, 
că programa lor a fost orientată 
în primii ani spre terminologia 
de specialitate și că — învingînd 
greutățile inerente — am făcut 
efortul de a citi cît mai mult din 
publicațiile de specialitate străine 
m-a ajutat mult în pregătirea

literaturii de 
eficiente 

aceste acțiuni de ridi- 
a pregătirii profesio- 

a îngrijitorilor, ne putem 
da seama urmărind gra- 
producției de lapte sau 

La fiecare lot, lunar 
importante

pășesc totuși media pe 
darie. Această practică 
acum continuată.

Apoi, săptămînal se țin con
sfătuiri de producție în care se 
analizează problemele ridicate 
de desfășurarea procesului de 
muncă. La cele trei brigăzi 
zootehnice s-au organizat bi
blioteci volante. organizația 
U.T.M. din sector preocupin- 
du-se permanent de stimula
rea interesului tinerilor pen
tru studierea ’4i '
specialitate. Cit de 
sînt 
care 
nale 
ușor 
ficul 
carne.
s-au înregistrat 
sporuri. Este, firește, motivul 
cel mai convingător ce în
deamnă ca și de acum înainte 
pregătirii profesionale a îngri
jitorilor să-i acordăm ®ea mai 
mare atenție.

SAMSON FIRU 
inginer agronom la G.A.C 

din comuna Lupșa, 
raionul Strelâiă

— Toți îngrijitorii de an 
male sînt înscriși lâ învăț 
mîntul agrozootehnic. Es 
singura formă de îmbogățire a 
cunoștințelor profesionale fo
losită în gospodăria noastră. 
Ar fi bine daca la nivelul ra
ionului s-ar fi organizat unul 
sau două schimburi de expe
riență la G.A.S., sau la una 
din G.A.C. fruntașe. îngrijito
rii ar putea să-și îmbpgă|eas- V. BARAC

profesională. Amintesc periodicele 
Geophysics și Geofhysical pros
pecting (engleză), Gheofizica 
(rusă) sau tratatele „La prospec
tion geophysique“ de Cognara și 
Rothe (franceză), „Metode de co
relare a undelor refractate" (rusă); 
din dltimele, de pildă, am putut 
dobîndi cunoștințe foarte intere
sante despre prospecțiunile seis
mice prin unde reflectate.

în legătură cu cercetarea unei 
bibliografii cit mai largi, aș mai 
aminti și de contribuția cercurilor 
științifice. îmi aduc aminte cît de 
util mi-a fost în acest sens refe
ratul pe care l-am. ținut la cercul 
de fizică despre dozajul potasiu- 
lui radioactiv în roci pentru care 
am studiat lucrări b:bliografice 
cu ajutorul Institatohu de fizică 
atomică.

Ca și colegii mei. remarc că 
interesul pecrin un «tndăa larg 
al bibliografiei est» na indice si
gur de apreciere a pasânu pea- 
tru profesie, a afitacnan faS de 

Apel cotidian la cartea de specialitate
învățătură și, in ultimă instanță, 
a succesului pregătirii profesio
nale.

Acad. prof. SABBA ȘTEFÂ- 
NESCU : Privim îndatoririle stu
dentului nu în mod static, limi
tate doar la obligațiile lui șco
lare, ci dinamic, în perspectiva 
activității sale după absolvire, ca 
specialist capabil să țină pasul 
cu dezvoltarea impetuoasă a ști
inței. în această lumină, una din
tre principalele misiuni ale școlii 
superioare este de a-1 forma pe 
intelectualul caracterizat prin in
teresul neobosit pentru îmbogăți
rea cunoștințelor sale. Mai parti
cular, aceasta înseamnă obișnui- 
rea studentului cu ansamblul for
melor muncii științifice între care 
știința selecționării și utilizării 
bibliografiei are un rol decisiv.

recent,

r

gospo- 
este

animalelor, și, firește, as 
producției, care este mult 
mică fața de posibilități-

e-

oglinzile Deltei

Ședinja Comisiei de politică
externă a

In Editura politică
au apărut

Claude Mazauric : Ba-
mai multe pto-

ie. La

INFOR256 pag.

Moroeni clin re-

64 pag. 1 leu

M. A. N.

Ion Mărgineăhii : Din 
îndemnul conștiinței

gnjixe 
pregăi 
jitorilo 
orașul 
sfîrșitul lunii 
nizat școlariza 
grijitori de animale 
15 zile. In vacanța

benf și Conspirația 
pentru egalitate

6,25 lei

că și in acest fel cunoștințele 
profesionale.

Doi dintre îngrijitorii noștri 
de animale au frecventat în a- 
cest an, timp de 15 zile, cultu
rile de specializare organizate 
de consiliul ăgricol regional, 
la Centrul ștolar din Maltil 
Mare. Speram să mai putem 
trimite și alții, dar nu ne-a 
mai anunțat nimeni. De altfel, 
după cîte știu, la aceste 
cursuri au fost repartizați din 
raionul Strehalaz numai 20 de 
îngrijitori. E mult prea puțin. 
Propun înființarea unui ase
menea centru de specializare 
a îngrijitorilor aici, .în cadrul 
raionului nostru. Posibilități 
sînt. Am putea astfel școlariza 
toți îngrijitorii, fapt care s-ar 
răsfrînge asupra întreținerii 
animali'

Inginer IfLItS ILt.X 
vicepreședinte 

la CopsT.iul âgficol ri 
au Mare

— In 
Mare, 
tul aț

proiesi 
o con

Foto: AGERPRES

Mi se pare absolută necesitatea 
ca studentul să aprofundeze îna
inte de toate cursul și bibliogra
fia indicată. Menționez că în ra
port cu necesitățile și. posibili
tățile studenților, cadrele noastre 
didactice selecționează din revis
tele de specialitate și recomanda 
ca material bibliografic doar lu
crările indicate. îndeplinirea în
tocmai a obligațiilor .privind-însu
șirea cursului și bibliografiei res
pective completată de activitatea 
în cercurile științifice, și de inte
resul pentru o bibliografie .supli
mentară bine selecționată consti
tuie principalele premize ale 
unui studiu de calitate.

rea impo

Prof. GÂVĂT IULIAN — 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R.

thcă. pentru student înțelege- 
iței Studiului biblio- 

graiiei reprezintă intr-adevâr 
iție hotarîtoare a succesi 
ăi rndfvxfiiâJe — indrm

CC

’P

ie 

pr

și față de can 
im, și adoptăm 
nța corespunzi»

siunea pentru pro 
tizeazâ — intre 1 
preocuparea sa în 
pentru o bibhogr 
prinzâtoare. Din 
studeoți care nu 
menea atitudine 
trebuie să adopta 
severitatea, exigei . 
toarc. Căci examenul — priv 
prin prizma absolvirii și a mut 
cii în producție — trebuie să îi 
registrfcze înainte de toate tocm 
această atitudine față de munc 
Aș mai aminti că tocmai dint 
studenții care nu dovedesc o ade
menea atitudine apar cei ce ;;n 
reușesc Ia proiecte și examene. 

in-

S-a făcut pnn 
pas pe linia specializa 
intr^una din ramuriit 
lui zootehnic.

Adăugați la act 
nile inițiate de 
U.T.M.. in veder 
interesului tineri 
pentru studierea 
organizarea și ț 
rințelor de speci 
ea re unitate 
o imagine m 
pre modul Ir 
șoara pregăti

pregăti 
jitorilor 

uficientă a 
producția de lapte, v 
de furajare aproxima- 
tice, este de trei ori 
5 de cît în raionul Sîn- 

eu Mare. Reducind com- 
rația la cite o gospodărie 
erența este și mai mare. 
Rezultă de aici necesitatea 
in perioada iernii, în fie

re G.A.C. și G.A.S., pe lingă 
rsurile din cadrul învață- 
ntului agrozootehnic, să se 

organizeze schimburi de expe
riență, consfătuiri, demonstra- 

practice diferențiate pe râ
uri ale sectorului zootehnic.

în ceea ce-i privește pe majo
ritatea celorlalți studenți, trebuie 
sa le recomandăm să dubleze 

oei
a-

preocuparea pentru lectura u 
pîbliografii cît mai boc., e cu 
ceea pentru o chibzuită 
nare a materialelor < 
cele mai necesare. T< 
cest sens mâ preo 
cursului, referitor 
sau alta, s 
mod precis 
bibliografic 
rul. titlul, e 
ginile 
obsen

int
a- 

în timpul 
problemă

în

Cont. LI

ii

V. M G 
K. Rank 
al doile< 
mines ti

cama >i H. Sal 
a rind. sînt re 
de specialitate 

in

ele de documentare ale com it e-

tului geologic și întreprinderilor 
de specialitate (subliniez impor
tanța acestora pentru specificul 
studiilor de geologie care nu se 
pot dispensa de analiza materia
lului intern referitor la țara noas
tră) : în al treilea rînd, revistele 
de specialitate de peste hotare. 
Cu toate traducerile existehte — 
neajunsurile unor studenți în Cu
noașterea limbilor străine, își do
vedesc urmările negative, împie- 
dicînd azi, pe student, iar mîine, 
pe inginer șă cunoască direct și 
rapid cele mai noi realizări de 
peste hotare din specialitatea sa. 
Subliniez de aceea necesitatea 
unei juste echilibrări a studiilor 
din bibliografia romînească și 
străină, precum și a perfecționării 
în limbile străine.

în loc de concluzie
Conf. PETRE BOMBOE — 
-con al Facultății de geologie 

țiuni geoteh-

A

ariate ale 
cred că 
i. Se des- 
Iacuitatea 
și in in- 

incește în 
privință.

afizat și

A

Iră a dezbătut pro- 
mahilu: bibliografic 
mandă studenților, 
„cuparr permanentă 
ea bibliotecii institu- 
1 retor cn materialele 

ao- ualitate 51. m
Cadrele Ada 

denîndrumi îndeaproape studenții 1- 
supra modului de organizare a 

în ziuă de 12 noiembrie â.c., 
(Zomisiâ de politică externă a 
Marii Adunări Naționale s-a 
întrunit în ședință de lucru 
sub președinția deputatului 
acad. Geo Bogza, președintele 
comisiei.

Au fost examinate și avi
zate favorabil

La sanatoriul E..... _...............
giunea Ploiești, una din cele mai 
mari unități sanitare din rețeaua 
antituberculoasă din țară, â fost 
inaugurat joi un bloc operator 
cu săli de operații, transfuzii, de 
pfeanestezie, sterilizare, laborator 
etc.

Cu prilejul acestui eveniment 
aici a avut lop o sesjune de co
municări științifice privind apli
carea metodelor noi de cercetare, 
investigație și tratament.

Cei prezenți au luat parte la o 
intervenție chirurgicală executa
tă de prof. dr. Cornel Cărpini- 
șan, șeful secției de chirurgie to
racică a Institutului de ftiziologie 
București.

în încheiere, au avut Ioc dis
cuții și s-au stabilit măsuri care 
sa ducă la îmbunătățirea.asisten
ței medicale în acest domeniu.

■k
în cadrul unei consfătuiri orga

nizate 1 ... - -
pentru 
Au luat

joi de Comitetul de Stat 
Cultură și Artă, la care 
parte secretarii comîfete-

CINE
12,45;

16,30; 18,45- 21), Festival 
■?,??, _s,r, .8,45;
înfrățirea între popoare 

18; 20,15). VESELIE

CîNTĂREAȚA SCLAVĂ — film 
pentru ecran panoramic — rulea
ză Ia Patria (orele 10; 12,45;
15,30; .18,15; 21). SEDUSĂ Șl A- 
BANDONATĂ rulează Ia : Re
publica (orele 8,36; îl; 13,30; 16; 
18,45; 21,30), Victoria (orele. 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45- 21), Festival 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 1^,45; 
21,15), * - ___
(orele 15,45; 12, 22?15). VESELIE 
LA ACAPULCO rulează la : Lucea
fărul (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), București (orele 8,45; 11; 13,30;

studiului bibliografiei. Aș adăuga 
la cele spuse metoda. pe care o 
folosesc eu însumi. în primul 
semestru al anului V organizez 
discuții individuale pentru pro
iectul de diplomă și precizez ast
fel atît izvoarele bibliografice in
terne cît și cele externe ce pot 
ajuta studentului în rezolvarea 
temei.

Studiul bibliografiei devine tot 
mai complex, cu fiecare an 
de facultate ; de la lucrări pri
vind tema unui seminar sau pen
tru laborator la material pen
tru proiectele de an, pentru lu
crările cercurilor științifice și apoi 
proiectele de diplomă. O mare 
însemnătate are de aceea cultiva
rea la studenți a interesului pen
tru bibliografie îricepîrid din pri
mii ani de cursuri, înarmarea lor 
cu metodele cele mai adecvate 
de studiu. Faptul c.“ organizația 
U.T.M. și asociația studenților 
sprijină catedrele prin organiza
rea cercurilor de referate și știin
țifice, simpozioane științifice, vi
trine de popularizare a noutăți
lor editoriale etc. este de măre 
însemnătate. Drept rezultat, cea 
mâi mare parte a studenților olb- 
țin rezultate corespunzătoare, în
tre altele și datorită studiului te
meinic al materialului bibliogra
fic. Nu putem însă trece cu ve
derea faptul că unii studenți do
vedesc totuși insuficient interes, 
se mulțumesc să învețe și chiar să 
se prezinte la examene doar pe 
baza cunoștințelor asimilate din 
notițe, se rezumă la o bibliogra
fie minimă sau preiau materialul 
în mod mecanic fără a-l filtra 
prin propria gîndire. Cred de a- 
ceea mai recomandabilă metoda 
folosită de acei studenți care din 
bibliografie extrag fișe și Ie in
tegrează organic la capitolele de 
notițe din curs. Oricum conclu
zia cea mai însemnata este aceea 
că studiul bibliografiei ca și suc
cesul tuturor celorlalte verigi ale 
procesului de învățămînt — de
pind înainte de toate de sprrittd 
de răspundere, de conștiința și 
pasiunea in muncă a studentului. 

îecte de decrete privind, pe de 
o parte, aderarea la unele 
Convenții internaționale, iar 
pe de altă parte ratificarea 
unor convenții internaționale 
de către Consiliul de Stat.

La ședință au asistat și alți 
deputați ai Marii Adunări Na
ționale.

MÂȚII
lor de cultura și artă din regi
uni, au fost dezbătute măsurile 
pentru buna desfășurare a activi
tății cultural-educative la sate în 
timpul iernii.

★
Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 

a prezentat joi seara în premieră 
„Opera de trei parale" de Bertolt 
Brecht, în romîneste de fsaiia Ră- 
căciuni și Ion Cantacuzino, tradu
cerea versurilor de Nina Cassian, 
cu muzica de Kurt Weill.

Din distribuția spectacolului, 
care reunește o mare parte din co
lectivul' teatrului, iac parte Toma 
Caragiu, Clody Bertoia, Margareta 
Pîslaru, George Mărulză, Mi mi 
Enăceanu, Rodica Tapalagă, Gheor
ghe Oprina, Mihai Mereufa, Marius 
Pepino, Dumitru Furdui și alții. 
Regia spectacolului este semnată 
de Liviu Ciulei în colaborare cu 
Raul Serrano, scenografia aparține 
lui Liviu Ciulei și Ion Orovednu, 
iar schitele de cdslăme Piei Oro- 
veanu. Parafrazarea melodiilor e 
realizată de Richard Bartzer, care 
asigliră și conducerea muzicală.

(Agerptes)

M A T O 0
16; 18,30; 21), Melodia 
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30;
22),. . încurcătură bleste
mată rulea?ă Ia : Capitol (Ofele 
9,30; 12.15; .15; lă; 20,45), Foro- 
viar (biele 9,30’; 12,Î5; 15; (7,^5;
20.30) , Flamura (orele 9,36; 13,15;
15; 17,45; 20,30). EXISTĂ UN
ASEMENEA ELĂCÂU rulează la : 
Excelsior (orele 10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30). POVESTE DE PE DON 
rujează la : Central (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Fla
căra (orele 16; 18; 20), Rahova (o- 
rele 16; 18,15; 20,30). ÎN VÎLTOA- 
RE rulează la : Lumina (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). M-AM ÎN
DRĂGOSTIT LA COPENHAGA 
rulează la : Union (orele 15,30; 18;
20.30) . SECHESTRATUL DIN
ALTONA rulează Ia : Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), ZI
LE DE FIOR ȘI RÎS — MITICĂ 
rulează la • Timpuri Noi (orele 
10 -—.21 în continuare). VIATA 
PARTICULARĂ rulează la : Giu- 
leșh (orele 10; 12.15» 15; 17,30;
20). GALAPAGOS rulează la: 
Cultural (orele 15,30; 18; 20,30).
JOCURI ÎNTRERUPTE rulează ia : 
Dacia (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
13,45-, 21). REBELUL MAGNIFIC 
rulează la : Buzești (orele 1'5,45; 
18; 20,15). ĂCCATTONE ru
lează la : Crîngăși (orele .15,30; 18;
20.30) ,
20.30) . 
BOURG

(orele 
19,45;

Unirea (orele 16: *18,15; 
UMBRELELE DIN CHER- 
ruiează Ia : Grivița (orele

T E L E V
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16,30: Universitatea tehnică 
la televiziune; 19,00: Jurnalul 
televiziunii; 19,10: Emisiune 
pentru tineretul școlar; 20,00: 
Săptămîna; 21,00 Aspecte din 
viața tribului bâsSari din

ANUNȚ
Școâla

Și
tehnică de hidrotehnică 
meteorologie Arad

TINE UN NOU CONCURS DE ADMITERE
în zilele de 15 — 20 noiembrie 1964.

Se primesc candidați absolvenți ăi școlilor medii de editu
ră generală, cu sau fără examen de maturitate.

Școala are următoarele secții
— Hidrotehnică, Hidrologie.
— Hidrotehnică agricolă.
— Hidrotehnică pentru protecții calității apelor.
— Meteorologie.
Informații suplimentare se primesc Ia secretariatul școlii 

din Arad. str. Grigorescu nr. 8 — 10 .telefon 16 — 45.

Discuri noi

Omagiu 
lui Enescu“

După audiția de la sediul Uniu
nii Compozitorilor, in care repu- 
tați oaspeți ai celui de-al lll-lea 
Concurs și Festival International 
„George EnSScu" au ascultat cite- 
va din cele mai reprezentative lu
crări ale creației contemporane 
romineșli. Pândo Vladigherov îmi 
vorbea plin de entuziasm de arta 
cu care compozitorii romini știu 
sa se adape lâ mările izvoare 
nesciene, aproiundînd și dezvol- 
tind o prestigioasă moștenire ar
tistică.

O nouă imprimare romlnedscă, 
difuzată zilele acestea de Casa de 
discuri „Elecirecord".. vine să pu
nți la dispoziția iubitorilor muzicii 
o ineditei lucrare pe care uri ti
nă! compozitor o dedică marelui 
deschizător de drumuri — „Oma
giu lui Enescg" de Th. Grigoriu.

Scrise în 1960, cele 3 păifi ale 
„Omagiului" — Preludiu, Melopee, 
și Polifonie — (folosind uneori 
chiar citate din creațiile enescie- 
ne) conturează un elevat imn pe 
care Th. Grigoriu îl aduce aceluia 
care a răscolit straturi adînci ale 
sensibilității populare, turnîndu-le 
în neuitate capodopere artistice.

Alături de acest profund omagiu, 
discul (ECD — 1075) mai cuprinde 
una din cele mai tulburătoare cre
ații enesciene — cele „Șapte cin- 
tece pe versuri de Cl. Marol", îti- 
tr-o inedită variantă orchestrală 
realizată de Th. Grigoriu.

Em. Elenescu și C. Bugeanu, în 
fruntea orchestrelor Radiolelevi- 
ziuniiși respectiv Cinematografiei, 
reușesc șă deă piesblor tălmăciri 
de ținută.

Importante 
economii de metal

(Urmare din pag. I) 
s-a colectat cu .83 860 kg șpan 
mai puțin. înseamnă ca s-a eco
nomisit 33 360 kg metal.

Așa au gîndit și cei de la 
forjă, unde aplicarea lâ toate 
reperele a forjării în matrițe a 
redus greutatea tuturor pieselor 
date la prelucrare în secțiile me
canică. Inginerul tehnolog î^ico- 
lăe Bogdan spunea :

— S-âu obținut numeroase re
zultate. Ghita Elefterie împre
ună cu Ion Nenciu au realizat o 
ștanță care a eliminat debitarea 
materialului la circular și au cîș- 
tigat astfel întreaga cantitate de 
metal care se pierdea prin șpâriul 
rezultat la taiere. Un alt tînar, 
matrițerul N. Florea, a realizat 
cîteva dispozitive care ușurează 
prelucrarea și reduce dimensiu
nea piesei forjate. $i aș putea 
să mai dau exemple. Pe noi ne 
preocupă însă ceea ce trebuie să 
realizăm de aici înainte, Adesea 
în cadrul secției, discutăm despre 
noi procedee tehnologice care să 
ne permită economisirea metalu
lui. Cum spunea unul dintre for
jori : „Noi avem aici cuțitul în 
mînă și trebuie să-1 folosim cu 
chibzuință". în momentul de 
față punem Ia punct tehnologia 
forjării în matrițe închise. Am 
început cu fulia ventilatorului. 
Eliminăm complet bavurile și a- 
vem un consum mai mic de me
tal. Și este știut că atunci când 
se realizează în matrițe închise 
forjări de mare precizie, piesele 
pot trece de aici direct la montaj.

...Angajamentul luat în întrece
rea socialistă de colectivul uzi
nei este de a reduce consumul 
specific de metal în acest an cu 
3 la sută. Pe cele 10 luni, uzina 
a obținut eponomii .de metal de 
aproape 190 de tone. Este un re
zultat care stimulează spre înde
plinirea și depășirea propriilor 
hotărîri privind gospodărirea me
talului.

R A F E
10; 12,15; 15,30; 18; 20,36), Me>d4m 
(orele 10;, 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30).  PĂȘESC PRIN MOSCOVA 
— cinemascop — rulează la : Bu- 
ceqi (orșle 10; 1?; 16; 18.Î5; 20.30). 
COMISARUL. MAIGRET SE ÎN
FURIE rulează la : Vdlțjâ (biele 
9.45: 12; 14,15; 16.30; 18,45? 21), 
Adesgo (orale 15,30; 18; 20,36). 
HATARI (ambele serii) rulează 

la :
20).
GJI, .r.„ ...
18,15; 20,30). PAGINI DE ISTORIE, 
ROMÎNIA, ORIZONT '64 rulează 
Ia : Miorița (orele 9; 14;30,- 17;
20). DRAGOSTE NEÎMPLINITĂ 
rulează la ; Munca (orele 16; 
18,15; 20,30). ,BĂRBAȚII rulează 
U : Popular (orele 15; 17; 19; 21). 
LEGENDA DIN TREN rulează la : 
Arta (orele 14; 16, 18; 20). CIO- 
CIARA rulează !â : Molilor (orele 
15,30; 18; 20,30). VII $Î MORT! — 
cinemascop — (ambele serii) rulea
ză la 
16,15;

Topiis (orele, 9,30; I3f 16,30; 
BRAȚUL NEDREPT AL LE- 
rulează la : Vităa..(orele 16;

Aurora (orele 8,45; 12,30;
20).

Guindea; 21,10: Emisiune de 
artă plastică; 21,30: Muzică 
populară (Transmisiune de la 
Sofia). în încheiere: Buletin 
de știri, buletin meteorologic.



BOBOC ALEXANDRINA : „Voi îndeplini pentru prima 
dată in viața mea munca de răspundere de secretar al 
organizației. Să știți că doresc din tot sufletul să fiu 

demnă de încrederea voastră**

ANGELA MILANOVICI: „Există pentru noi, tinerii, 
ceva, la fel de necesar ca yi munca — cultura. Și stă 
in puterea organizației noastre ca această sete de cultu

ră să fie satisfăcută"

NICOLAE DAMIAN: „Poate mă credeți, poate nu, dar 
criticile voastre m-au răscolit profund. Voiam să fiu 
grozav sfidînd maiștrii, rîzînd de disciplină... și am 
ajuns ridicol. Nimeni nu vrea să ajungă de risul lumii. 

Și nici eu"
Imagini de la adunarea generală de alegeri din organizația U.T.M. a secției Filatura nouă a Fabricii de postav Buhuși, schimbul C. Foto: N. STELORIAN

Viata

organizație

23 de băieți și fete (membrii 
grupei studențești nr. 1074 din 
anul V — Facultatea de bio
logie a Universității buqu- 
reștene) ascultă cu atenție da
rea de seamă prezentată de 
studenta Virginia Teodorescu, 
organizatoarea U.T.M. a gru
pei. Se vorbește despre gru
pa lor. despre activitatea 
desfășurată de fiecare dintre 
ei în cursul anului universitar 
trecut

„în colectivul nostru studen
țesc -— se spune în cbarea de 
seamă — a fost statornicită 
o atmosferă prielnică studiu
lui, s-a dezvoltat spiritul de 
combativitate, de intransigen
ță față de manifestările nega
tive — fapt care a făcut ca 
în sesiunile de examene din 
anul universitar trecut peste 
80 la sută din studenții grupei 
să obțină numai note între 7 
și 10". Dintre aceștia sînt ci
tați : Olga Stan, Maria Vlad. 
Virginia Teodorescu, Viorica 
Drăghici, lOn Simeanu...'

Dar iată și un alt aspect. 
Mujdaba Mucader, Stroiescu 
Dan și Amelia Arsenescu nu 
au obținut rezultate pe mă
sura posibilităților lor, avînd 
multe note de 5 și 6. „Noi pu
nem în discuție aceste exemple 
— se arată în darea de sea
mă — pentru că nu ne este 
indiferent faptul că mai avem 
colegi care manifestă nepăsare 
față de învățătură". In adu
nare a fost discutată, cu simț 
de răspundere, această situa
ție. S-au analizat cauzele unor 
asemenea rezultate mediocre, 
s-au făcut propuneri pentru 
înlăturarea lor.

...Acum, în ultimul an al stu
denției, în fața organizației 
U.T.M. stau sarcini sporite. O 
deosebită atenție trebuie acor-

Pe marginea articolului

Principala problemă dezbătută de utemiști
în adunarea de alegeri

ÎNV A ȚA TURA
dată îndeplinirii principalei în
datoriri a studenților — învă
țătura. Au în față o sesiune 
grea — sesiunea din iarnă, cu 
șase examene; âu de pregă
tit lucrarea de diplomă, de 
trecut examenul de stat. E 
drept că nu se mai lucrează 
cu „necunoscute". Totuși se 
impun măsuri care să evite

La grupa nr. 1074, 
anul V, Facultatea 

de biologie 
a Universității 

București
deorice surpriză. S-a căzut 

acord să se renunțe la „dă
dăceala" pe care unii studenți 
o mai așteptau de la grupele 
de învățătură, punîndu-se un 
accent deosebit pe studiul in
dividual, pe munca personală 
a studentului. S-au propus și 
o serie de acțiuni. In gru
pă se vor face periodic 
sondaje pentru a se afla in 
ce stadiu de pregătire se află 
fiecare student, luîndu-se 
măsuri de la caz la caz. 
Adunarea a hotărît ca la con
cursurile profesionale ce vor 
fi organizate in cadru! anului 
să participe toți studenții gru
pei. Adunarea a stabii't ca 
toți studenții grupei să parti
cipe la activitatea cercurilor 
de informare științifică din fa
cultate. S-a moi propus orga
nizarea unor seri de informare 
științifică. în cadrul grupei, pe 
teme de chimie, fizică, geogra
fie.

Com

V a înscris în planul său de 
activitate și numeroase acțiuni 
menite să lărgească orizontul 
politic și cultural-educativ al 
studenților. Numai peste un 
an studenții de acum vor lu
cra în învățămînt, vor fi pro
fesori — cei mai mulți dintre 
ei în satele patriei noastre so
cialiste. Aici vor trebui să-si 
aducă aportul la ridicarea ca
litativă a procesului instructiv- 
educativ din școli. Totodată 
vor fi chemați să participe la 
Piața culturală a satului, să-și 
aducă contribuția la organiza
rea cit mai bine a acestei vieți 
culturale. Nu vor trebui să 
predea numai cunoștințe, ci, 
în primul rînd, să modeleze 
conștiințe... Grupa U.T.M. are 
sarcina să sprijine toate ac
țiunile politico-educative orga
nizate de comitetul U.T.M. al 
anului. Toți studenții grupei 
participă la învățământul 
politic U.T.M. — cicluri de 
conferințe, cercuri teoretice. 
Noul organizator de grupă — 
d hotărît adunarea — va avea 
sarcina să țină în permanență 
legătura cu comitetul U.T.M. 
de an, să se îngrijească ca 
această participare să fie 
activă : studenții să citească cu 
atenție materialul bibliografic 
recomandat, să participe la 
discuții. Adunarea a mai hotă- 
rît să se organizez? rizxie la

Utemiștii din clasa 
a Xl-a A de la Școa
la medie nr. 9 din 
Iași au avut aduna
rea de dare de seamă 
și alegeri. Problema 
care a ocupat locul 
principal în dezbateri 
a fost învățătura. Și 
nu întâmplător. La 
tfîrșittil anului trecut, 
din totalul de 74 de 
elevi, 12 au fost de
clarați repetenți. Si
tuația a reclamat cu 
atit mai mult analiza 
serioasă care s-a fă
cut în adunare, cu cît 
și în acest an unii 
elevi au obținut note 
proaste. Deși majori
tatea elevilor știu 
să-și planifice în așa 
fel timpul incit să 
poată învăța bine la 
toate obiectele și să 
aibă vreme și pentru 
a participa la diferite 
acțiuni instructive și 
recreative, sînt și e- 
levi, unii chiar ute
miști, care î.și negli
jează principala lor 
îndatorire — învăță
tura, pierzînd din ve
dere că acest ultim 
an din școala medie 
no este ți cel mai 
utof. Dumitru Frai ir, 
d' pildă, n isă in pre- 
uit eze drptă note de 
2. trei de 4 ți una de

Cum arată oare ase
menea note alături de 
trei de 10 și un 7 ale 
lui Mihai Ion ? Ală
turi de notele foarte 
bune ale altor elevi ? 
Ce a făcut organizația 
U.T.M. ca să-i ajute 
pe elevii mai slabi la 
învățătură ?

Întrebarea s-a pus 
în mod f iresc și la ea 
adunarea a răspuns 
relevînd faptul că au 
fost inițiate unele a- 
dunări tematice și ac-

La clasa 
a Xl-a A, 

Școala medie 
nr. 9 — lași
țiuni de întrajutorare. 
Sporadic însă. De a- 
semenea, cînd s-au 
ivit cazuri de indisci
plină, organizația 
U.T.M. a intervenit 
abia după ce condu
cerea școlii a luat 
măsuri. In adunare 
s-a arătat totodată că 
elevii slabi la învăță
tură sînt tocmai acei

•vi care lipsesc de 
urc. nu yarticipî fa

eb. 
fa

tetul U.T.M. a! < ADRIAN VASILTACV

- «

In laboratorul de mineralogie 
al Universității „Babeș-Boly- 
ai". Studiind caracteristicile 
diverselor roci, studenții gru
pei 308 geologie întreprind 
adevărate călătorii în milena

ra istorie a Pămîntului

Foto: O. PLEC AN

Studioul 
artistului amator

IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

Organizat de Casa regio
nală a creației populare și 
Consiliul local al sindicate
lor, studioul artistului amator 
contribuie ld ridicarea nivelu
lui de interpretare al formați
ilor artistice de amatori. Ex
punerea inaugurală — intitu
lată „Vorbirea scenică" — a 
fost ținută de actorul Constan
tin Sava de la Teatrul Națio
nal „Vasile Alecsăndri“. A ur
mat o demonstrație practică 
susținută de formația de tea
tru a Spitalului de adulți nr. 1 
cu scene din piesa „Tache, 
Ianke și Cadîr" de V. I. Popa.

Pe marginea articolului
J „Ștacheta atletismului tot mai sus" I
I RĂSPUNDERILE I 
iASOCIĂȚIEI SPORTIVE'
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I alții- As1

cumulat 
perientă.

Iîn mod firesc, deci, te e 
tepți ca asociația sportivă 
Uzinei „23 August" sa desf

Ișoare o activitate multih 
menită să antreneze lâ 
ticarea organizată a sn<

Ipe toți tinerii uzinei.
Acordă Comitetul 

asociațiilor snortive
adoptată prevede 8
erea unor activi- 8

î
I
I
I
I
I— Avem

laterală —

Gh. Buruc,

Itetului local al asociat 
sportive. Echipa noastră 
fotbal activează în divizie

IMai aven
mație de

s-a desfă

multă răspundere și 
atenție, toate aceste 
deficiențe, precum și 
situația a numeroși e- 
levi, in parte. Au fost 
descoperite cauzele 
datorita cărora unii 
elevi obțin note mici 
și s-au propus soluții 
de remediere. Hotări- 
rea t 
inițierea 
tați care să-i antrene
ze pe toți elevii la un 
studiu individual con
tinuu și aprofundat, 
în acest scop se vor 
organiza 2 adunări pe 
tema: „Cum ne pre
gătim pentru maturi
tate", vor avea loc 
întîlniri între elevi și 
tovarăși de diferite 
specialități în scopul 
orientării asupra pro
fesiei, vor fi inițiate , 
discuții periodice în- ] 
tre elevii care parti
cipă cu regularitate i 
la orele de consultații 
și meditații și cei 1 
care frecventează mai i 
puțin aceste ore. De 
asemenea, gazeta de ' 
perete va constitui i 
permanent o tribuna 
0 generalizării me to- ' 
dei de studiu a elevi
lor frunit

RĂSPUNDERILE

na din problemele 
ridicate în artico
lul „Ștacheta at
letismului — mai 
sus" publicat de 
ziarul nostru se 
referea la rolul pe 

I care-1 are asociația sportivă 
în dezvoltarea atletismului, ca 

I sport de masă.
i Zilele acestea am făcut o 

vizită la asociația sportivă a
I Uzinei — „23 August" din 
I București.

Din capul locului trebuie 
I spus că asociația sportivă a 
I Uzinei „23 August" are create 

toate condițiile pentru a des- 
I fășura o bogată activitate 
I sportivă de masă. în uzină sînt 

numeroși iubitori ai sportului. 
I Dovadă — asociația numără 

8 702 membri ai U.C.F.S. Ea 
este dotată cu materiale și e- 
chipament sportiv. Din rân
durile muncitorilor acestei uzi
ne s-au remarcat numeroși 
sportivi care au obținut per
formanțe de prestigiu ca : Ni- 
colaie Linca, fost campion 
olimpic la box. fotbalistul A- 
polzan, maestru al sportului, 
alergătorul de fond Dinu Cris- 
tea, maestru emerit al spor
tului, Al. Tudorașcu. actualul 
campion al țării lâ 200 m plat, 
care lucrează în uzină și mulți 
alții. Asta înseamnă că s-a a- 

t aici și oarecare ex
periență, de-a lungul anilor, 

în mod firesc, deci, te aș- 
a a 

Uzinei „23 August" sa desfă
șoare o activitate multilaterală 

‘ ' i prac
ticarea organizată a sportului

local al 
asociațiilor sportive din uzină 
atentia cuvenită acestei activi
tăți ?

Raidul-anchetă întreprins, 
zilele acestea, e în măsură să 
dea răspunsul la această în
trebare.

ne oprim, deocamdată, aici, cu 
comentariul nostru, preferind 
să dăm cuvîntul faptelor.

Sînt, în uzină, tineri dornici 
să practice atletismul ?

în loc de răspuns, o singură 
cifră : peste 1 200 de tineri au 
concurat îa probele atletice 
ale Spartachiadei republicane. 
Cu acest prilej (fapt remarcat 
chiar și de tovarășii din con
ducerea asociației) au fost 
descoperite cîteva elemente 
înzestrate. Printre aceștia se 
numără Dumitru Rizea, îon 
Cricoveanu, Ion Ioniță, Popa 
Anghel, Tache Iordan, Nico- 
laie Nistoroiu și mulți alți 
sportivi talentați, la diferite 
probe atletice.

în fiecare an intră în dife
ritele. sectoare de producție 
zeci de tineri absolvenți ai șco
lii profesionale. „Cartea de vi
zită" a performanțelor sportive 
dobîndite de elevii acestei 
școli este cunoscută și apre
ciată. Atleți juniori ca Nico- 
lae Brînzan, Milan Chițu, Din- 
că Anton, Nicolaie Geac, Ște
fan Șurlea și mulți alții au 
reprezentat școala în compe
tițiile republicane ale elevilor 
obținînd performanțe valoroa
se. Mulți dintre ei lucrează 
azi în uzină. De asemenea, e- 
chipa de gimnastică (băieți) a 
cucerit de două ori consecutiv 
titlul de campioană școlară.

Cum se împacă această rea
litate cu afirmația tovarășilor 
din conducerea asociațiilor 
sportive : „Nu vin oamenii la 
atletism" ? ! Au fost organi
zate, oare, concursuri atletice, 
periodice, în 
demonstrații 
atletismului

I
I
I
I

■itate conți- ■ 
solicitat de I 
organizarea S

I
Din toate sporturile, pe mine * 
ă pasionează atletismul. La 8 
runcarea cu sulița, proba la 0 

concurez încă de cînd ■ 
elev la școala profesio- 1 
am obținut o performan- 8

I
I
I
I

ia ciuoui . 
antrena- | 

>e săptă- I

secretarul comitetului U.T.M. 
din sectorul vagoane.

— Nu se poate spune că în 
uzina noastră nu sînt tineri 
care să nu iubească atletismul. 
Ba, dimpotrivă, sînt cu sutele. 
Numai din sectorul nostru au 
participat la Spartachiada re
publicană vreo 250 de atleți. 
Dar de ei nu se ocupă nimeni 
să-i îndrume, să-i ajute să 
desfășoare o activitate conti
nuă. Ei înșiși au :..............
nenumărate ori _____
unor concursuri „de casa", în
tre sectoare și ateliere.

Popa Florea, lăcătuș :

Pe post de
cenușereasă

cadrul asociației, 
ale fruntașilor 

nostru, întîlniri

ma
aruncarea cu sulița, proba la 
care concurez ' w ’ B''”
eram c 
nală, am obținut _ ______
ță bună. Aș fi dorit ca și după 
școală să am o activitate de 
pregătire neîntreruptă, să-mi 
îmbunătățesc rezultatele. La 
uzină, de atletism nu se ocupă 
nimeni, pentru că toți văd nu
mai fotbal (sublinierea noas
tră). Dacă am văzut că așa 
stau lucrurile, o perioadă de 
timp n-am mai activat. însă 
îmi place așa de mult atletis
mul îneît n-am putut renunța. 
De aceea, m-am dus la clubul 
„Metalul". Aici fac î 
ment de cîteva ori pe săptă- 
mînă. Și am timp să $i învăț. - 
Sînt elev în clasa a X-a la | 
seral. Mi se pare că făcînd 8 
sport și învățătură merge mai 
bine.

Milan Chițu — sudor : 
— Debutul meu în

este legat de activitatea spor- _ 
tivă din școala profesională. a 
Mă pasionează probele de se- r

Primii noștri interlocutori — 
înșiși conducătorii asociațiilor. 
Le dăm cuvîntul:

— Avem o” activitate multi-
- ne spune tovarășul 

Buruc, președintele Comi- 
’ ‘ ’ ’ al asociațiilor

i de
xxx divizia B.

Mai avem și o puternică for- 
' j juniori. Anul acesta 

o „ desfășurat în uzină cam- ale ___ ___
- - pionatul de fotbal al echipelor pioni ai țării
-'■PUC | din sectoare. tism? Tovarășii din conducerea

cr. . îv. asociației înțeleg, fără îndoială
că astfel de invitații nu ar ră- 
mîne fără răspuns ; ele ar a- 

lea rînd, iar fotbal... Altceva ? trage sute și mii de tineri pe 
— Avem și o echipă de po- pistele de atletism. Dar nu au 

adresat niciuna. Au pus la 
poarta uzinei un afiș și au 
așteptat ca el să rezolve to
iul. După ei vinovatul nr. 1 e... 
afișul !

tinerilor

raidtt

toți

C. SLAVIC

ȘTIRI SPORTIVE

” — Să enumerăm deci : în

I primul rînd fotbal, în al doi
lea rând, tot fotbal, în al trei-

**îv*X^ '**-- — ’

I:
Ibal și de voi 

și discutat să 
{cihlinioraa •

I
INe 

Soacă

I
I
I
I
I
I

— Avem și o echipă de po
pice care a mers bine. Mai slab 
au evoluat formațiile de hand- 

volei. De aceea s-a 
i fie desființate... 

(sublinierea aparține redac-

— Dar atletismul, ce loc 
ocupă în activitatea asociației?

Ne răspunde prompt Stelian 
L secretarul Comitetului 

.UU4U al asociațiilor sportive : 
— N-avem atleți de perfor

manță. De aceea n-avem nici 
secție de atletism afiliată. Au 
fost do*-trei. dar i-am îndrep
tat la clubul „Metalul- Acolo 
există oameni de specialitate, 
se po: pregăti. Noi și cu fot-

ie d<

întregi 
ă v
mdiofic<

I
atletism I 
ea spor- 8
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VASILE CABULEA -
VASILE RANGA |

Desen de: MIRCEA IVANESCU
uzinei
noastre la atle-

cu cam-

„împăratul"
fotbal

papă tot

mifond. Continuîndu-mi pre
gătirea, am reușit în acest an 
la 800 m să realizez timpul de 
2,03, iar la 1 500 m, 4,08. N-aș 
fi ajuns la acesțe performanțe 
dacă aș fi așteptat să mă pre
gătesc la antrenamentele or
ganizate de secția de atletism 
a asociației noastre. Spun a- 
ceasta, spre regretul meu și al 
multor altor colegi cărora le 
place atletismul și-1 practică 
la alte asociații sau cluburi. 
Măcar de-aci încolo aș fi bucu
ros să mă pregătesc în cadrul 
asociației noastre. Aș putea 
să-i ajut și pe începători.

Florin Badea —- inginer la 
turnătoria de oțel:

— Știu că menirea unei 
sociații sportive este să 
ocupe în aceeași măsură 
toate disciplinele sportive, 
promoveze o activitate 
masă, ca toți tinerii să prac
tice sporturile preferate. Dar 
numai cu o echipă de fotbal, 
una de volei, alta de handbal 
nu se asigură o activitate mul
tilaterală de masă.

Ion Popa — secretarul co
mitetului U.T.M. al Uzinelor 
„23 August" :

Organizațiile U.T.M. pot con
tribui la dezvoltarea atletis
mului în uzină noastră. Dar a- 
ceasta presupune . o muncă 
practică, concretă, care să nu 
se refere numai la mobili
zarea tinerilor la concursurile 
tradiționale, ci la o colaborare 
mai. strânsă cu comitetele aso
ciațiilor sportive din sectoare, 
în ce privește inițierea și des
fășurarea unor concursuri per
manente la care să participe 
întreaga masă de tineri. De a- 
semenea, în activul voluntar 
al comitetelor asociațiilor ar 
trebui 
tiveze 
miști, 
sport, 
secretar cunoaște bine modul 
în care Organizația U.T.M. 
trebuie să se ocupe de activi
tatea sportivă. De ce pînă 
acum n-a dovedit preocupare 
în acest sens ? Socotim de 
aceea cam „subțirică" autocri
tica tovarășului secretar al 
comitetului U.T.M.

a- 
se 
de 
să 
de

în vreme ce din bugetul a- 
sociației. de aproape 500 000 

’.ei. pentru secția fotbal s-au 
cheltuit pînă acum peste 
250 000 lei (și mai sînt cîteva 
etape pînă la sfîrșitul campio
natului !) pentru atletism nu 
s-a cheltuit nici un leu. deși 
au existat unele „intenții" (ex
cesiv de.. modeste) în acest 
sens: la Începutul anului s-a 
repartizat pentru atletism 
suma de... 5 000 lei cu scopul 
să se asigure o jumătate de 
normă pentru un antrenor și 
. dacă mai rămîn ceva bani" să 
se cumpere și ceva... echipa
ment Mult, puțin, mă rog. 
oamenii s-au ..gindit" și la 
atletism. Dar cum de la gînd 
Ia faptă mal e un drum, nu s-a 
angajat nici un antrenor, nu 
s-a cumpărat nici o pereche 
de pantofi de atletism. Ce s-a 
făcut cu banii ? Economii ? Da 
de unde ! Banii s-au cheltuit 
pentru secțiile surori (din care 
..favorita" — fotbalul a în
ghițit ..partea leului").

Tată, așa dar. că „împăratul" 
șî-a luat cit a vrut, amînînd 
rezolvarea problemelor mate
riale ale atletismului, ca și ale 
altor discipline sportive pen
tru^ la anul (șl... la multi ani. 
am spune noi. bazați pe „pă
rerile" tovarășilor). Și, măcar, 
dacă fotbalul și-ar justifica 
..lăcomia" sa. Dar pe lingă că 
înghite fondurile, fotbalul con
sumă integral energia tova
rășilor noștri, le dă dureri de 
cap etc etc. Dar asta e alta 
problemă.

Există posibilitatea dezvol
tării atletismului în uzină ? 
Sînt condiții ca această disci
plină sportivă să-și ocupe lo
cul cuvenit în activitatea aso
ciației ? La aceste întrebări am 
solicitat răspuns șî unui număr 
de peste 30 de tineri de cele 
mai diferite profesiuni. Pu
blicăm. în rezumat, cîteva din 
aceste răspunsuri, invitîndu-î 
și pe conducătorii asociației 
sportive să mediteze asupra 
lor.

Dumitru Buruleanu, lăcătuș.
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tot el, era și inter- ■ 
planșe, noi spații 8 
iu viitoarea osatu- 8
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tați

■ cepție 
“ vire 1:

I
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I citați

— Si

(Agexpi lă-
au

să recomandăm să ac- 
pe cei mai buni ute- 
care sînt pasionați de 
(Se vede că tovarășul

Culorile unui portret
Linii, unghiuri și culori, năzuin

țe, calcule precise, eforturi, nopți 
cînd creionul șoptește hirtiei cu
vinte, iată latura romantică a me
seriei de arhitect; Ea solicită o 
clară și perspicace viziune, e ca 
un arc voltaic al răspunderii cu 
care cauți ceea ce e mai util și 
frumos în arta modernă a construc
ției, Și cînd, în această continuă 
neliniște îți simți pînă în piept e- 
iortul și îl vezi concretizat pe ver
ticala șantierelor, ți-s brațele a- 
tunci ca macaralele, în întreaga ta 
statură, ridici ceva asemenea cu
pelor de beton, pe schele.

...Se spun astfel de cuvinte des
pre Liviu Niculiu, tînăr arhitect 
la D.S.A.P.C. Bacău și, desigur, 
nu fără temei. Prin întreaga sa 
muncă, el aparține șantierelor. Ar 
trebui să-l priviți însă în acea ipo
stază a încordării sublime, ca pes
te o margine de apă aplecat de-a- 
supra planșelor de lemn, proiectînd 
culorile și liniile sobre ale con
strucțiilor. In liniștea aceea apa
rentă, răscolitoare și fierbinte, el 
vede, printre cifre și unghiuri pre
cis desfășurate, ca printre schele

proiect s 
Acolo ii

iot fjcJ mult cunoKUf, 
seâb onor creați» noi: 

pe schele, sus 1 Ciră- 
soare-aa pus Și In zi- 

► stele / Și-n terestre mic- 
Toaîe-aprinse si-niiorite / 
uunu răsărite"...

stâ ambianță de cinice si 
oposit. cu ani In urtr.6. 
Niculiu. abia absolvent al

ÎNSEMNARE
dau viață calculelor sale. Printre 
ei sînt și multi cei ce cîntă. sec- 
ra-i auzi pe scena clubului. Și vi
brează ciniecele-n zidurile noi 
care le urcâ. în ferestre și-n etaje 
— sunetul viorilor și al iluierelor. 
ca într-o pădure toamna. Construc
torii știu să date, mulți dintre ei 
sînt deținători ai unui repertoriu 
folcloric care. în contact cu noile 
realități, capătă circulație largă și

dinInstitutului de arhitectură __
București. 1 s-a încredințat elabo
rarea unor proiecte după care s-au 
ridicat apoi multe construcții în 
regiune. Blocurile din centrul ora
șelor Bicaz și Adjud. sau cele din 
Moinești ii poartă în temelie, 
semnătura. Pe aceste șantiere, prin
tre. constructori, a deprins și pasi
unea artei amatoare. S-a înscris 
la Școala populară de artă și apoi,

în întreprindere, a devenit organi
zatorul orchestrei de muzică ușoa
ră. Printre alții, tot el, era și inter
pret. Cinta. Pe i
Si culori închegau viitoarea osatu
ră de iier și beton a noilor, celor 
mai frumoase blocuri din Bacău. 
Călătorul abia coborît din tren 
n-are de unde să știe cine e și 
cum arată el, tînărul arhitect. 
Admiră insa cu emoție farmecul 
tonic al noilor blocuri de la gară. 
Si atunci, întrebînd, îi va afla nu
mai numele. Asemenea mari, sta
tuare clădiri, mulțumirea ușor re
cunoscută a locatarilor dispuși 
să-ți explice, fie și sumar, cît de 
irumoase sînt apartamentele lor, 
toate acestea sînt și însemnele 
biografiei sale. .Adăugați și această 
profundă pasiune pentru cîntec, 
pentru înțelegerea menirii de a fi 
artist amator și veți avea în față 
portretul ale cărui culori e greu 
să le încerci cu cuvîntul. Tînărul 
arhitect, cînd trasează liniile vii
toarelor construcții, se gîndește la 
oameni, la bucuriile lor.

Puț: ~ omul 
«rundele și 
ind fotbalul 
in*

tortive 
bucu-mare

ociație sportivă a 
(în 
tul

uzinei — și sport de 
speță — atletismul c 
cel mal la îndemîna 
sînt două noțiuni care, practic, 
nu pot fi concepute despărțit. 
Și totuși, tovarășii mai sus cî-

i au altă părere. Tn fond, 
aîcî avem de-a face cu o con- 

; complet eronată cu pri
vire Ia rolul ce-i revine unei 
asociații sportive dintr-o mare 
uzină, șî credem că n-ar strica 
dacă cei în drept ar lua mă
suri ca să se dezrădăcineze din 
concepția tovarășilor mai sus 

i aceste păreri „originale" 
și poate că și din concepția 

Ualtora care gîndesc ca ei... Dar
M «MM MMI MB MM n

*
Fiecare dorim ca atletismul 

nostru să dobîndească noi 
succese. Dar aceasta se poate 
realiza numai cînd 
care au răspunderea pentru 
dezvoltarea sportului 
în ansamblu, muncesc cu pa
siune, cu interes, se dedică 
sarcinilor încredințate. Și aici 
este potrivit să arătăm că, 
dacă în activitatea asociației 
sportive și-au făcut loc ase
menea lipsuri grave, aceasta se 
datorește și pasivității cu care 
le-a privit clubul „Metalul", 
luni, ani de-a rîndul.

Se impune o analiză și mă
suri bine gîndite pentru ca at
letismul să-și ocupe în viața 
asociației sportive locul cuve
nit.

toți cei

nostru,

I



Moscova:

Convorbiri aie delegației
de partid și de stat a R.P. Roniine

cu conducători ai P. C.U.S
MOSCOVA 12. — Corespon

dentul Agerpres. S. Podină, 
transmite : în timpul vizitei 
în Uniunea Sovietică, la săr
bătorirea celei de-a 47-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, dele
gația de partid și de stat a 
Republicii Populare Romîne, 
compusă din tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, conducăto
rul delegației. Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al C.C. al P.M.R., șef adjunct

al Direcției de Propagandă 
Cultură a C.C. al P.M.R.. 
Nicolae Guină. membru 
C.C. al P.M.R.. ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, a 
avut întîlniri cu conducători 
ai P.C.U.S. La 10 noiembrie, 
delegația a fost primită de că
tre tovarășul L. I. Brejnev. 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., la 12 noiembrie s-a 
întilnit cu tovarășii: L. I. 
Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., N. V. Podgomîi, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S.. I. V. 
Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească și cordială.

Plecarea spre patrie a delegației
de partid și de stat a R. P. Romine

de
gra
tul

R.S.F. IUGOSLAV 
a bibliotecii din o

Acord sovieto-norvegian 
cu privire la construirea 

unei hidrocentrale

MOSCOVA. — In cursul zi
lei de 12 noiembrie, tovarășa 
Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, care se 
află în Uniunea Sovietică la 
invitația ministrului culturii 
al U.R.S.S., a vizitat Kremli
nul, Expoziția de artă plastică 
a pictorului Serov și a făcut 
o plimbare prin noile cartiere 
ale Moscovei. Seara a asistat 
la spectacolul „Merg spre 
furtună44 de Granin, prezentat 
la Teatrul Kremlinului de co
lectivul Teatrului „Komissar- 
jevskaia", din Leningrad.

KAMPALA. — In apropiere 
capitala Ugandei au avut loc 
ve tulburări. Natura acestor 
burări nu a iost dezvăluită. De 
citva timp domnește o anumită în
cordare în Uganda, datorită unui 
diferend existent intre două princi
pate care intră în componența a- 
cestei țări în privința unor ți
nuturi pe care fiecare dintre ele 
le revendică. Poliția a deschis fo
cul asupra unei mulțimi, ucigîd 
șapte persoane. S-a anunțat că au
toritățile au deschis o anchetă a- 
supra acestui incident.

Delegația Uniunii

Tineretului Muncitor primită

de Pin
PEKIN. — După cum trans

mite China Nouă, în după- 
amiaza zilei de 11 noiembrie, 
Pîn Cijen, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
a primit delegația Uniunii Ti
neretului Muncitor, în frunte 
cu Octavian Nistor, secretar 
al C.C. al U.T.M.. cu care a 
avut o convorbire prietenească, 
cordială. Au fost prezenți Hu

Yao-pan, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din China, și Lu Cin-dun, 
membru al Secretariatului 
C.C. al U.T.C. A fost, de ase
menea, prezent Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul R. P. 
Romine în R. P. Chineză.

Pîn Cijen a oferit o masă în 
cinstea oaspeților.

MadridNemulțumiriîn universitatea spaniolă
MOSCOVA 12. — Corespon

dentul Agerpres, Silviu Po
dină, transmite :

Joi seara, delegația de par
tid și de stat a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, care a 
participat la sărbătorirea ce
lei de-a 47-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, a părăsit Moscova 
îndreptîndu-se spre patrie.

In gara Kiev, delegația a 
fost condusă de A. N. Ko.<i- 
ghin, membru aT Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., D. S. Poleanski. mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S.. vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri
U.R.S.S., K. N. Rudnev, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.RSS.. P. V. De
mentiev, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministru. A. V. Si
dorenko. ministru. A. G. Ego
rov, membru al Comisi

trale- de revizie, șef-adjunct de 
secție la C.C. al P.C.U^ . S. T. 
Astavin, șef de secție la Mini
sterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Moscova.

Delegația a fost condusă, ce 
asemenea, de către Nicolae 
Guină. ambasadorul R. P. Ro
mine la Moscova, și de mem
brii Ambasadei R. P. Romîne 
Ia Moscova.

Numeroși moscoviți afla ți pe 
peronul gării au salutat eu 
căldură pe oaspeți. Membrilor 
delegației li s-au oferit 
chete de flori.

Papandreu 
va vizita 

R.S.F. Iugoslavia
ATENA. — Ambasadorii 

R_S F. Iugoslavia la Atena. 
Peko Dapcevici. a remis pri
mului ministru al Grec.e:. 
Papar.dreu. și ministrului afa
cerilor externe. Kostopouios. 
invitația președintelui vecei 
executive federale. Petar 
Stambolici. de a face o vizita 
in RS.F. Iugoslavia. Invitația 
a fost acceptată, urmi nd ca 
data vizitei să fie stabilită ul- 
terter.

A. Novotny reales
președinte al R. S. Cehoslovace

OSLO. — Recent au avut loc 
tratative între o delegație so
vietică și reprezentanții fir
mei norvegiene „Norelektro44 
în legătură cu participarea 
Norvegiei la construcția unei 
hidrocentrale la Hevoskoski, 
pe rîul Paskvik, care se află la 
frontiera sovieto-norvegiană. 
(Firma „Norelektro*4 a con
struit mai înainte pentru Uniu
nea Sovietică pe același rîu 
hidrocentrala Borisoglebski). 
In cursul tratativelor a fost 
realizat un acord preliminar 
referitor la împărțirea sarcini
lor în ceea ce privește lucră
rile de proiectare a hidrocen
tralei.

Universitatea spanio
lă cunoaște un nou con
flict. Totul a ieșit la 
iveală o dată cu înlocu
irea conducătorului na
țional al sindicatului u- 
niversitar. ‘ '
a prilejuit ziarului „LE 
MONDE* 
rîu asupra crizei învă- 
țămîntului universitar 
din Spania.

Acest fapt

un comenta-

tona și șase delegați ai facultă
ților au cerut, într-o scrisoare, 
înlocuirea acestuia, înlocuire 
care a fost acceptată atit de mi
nistrul educației cit și de con
ducătorul Falangei. Dar această 
scrisoare nu conținea în realitate 
un protest care depășea simpla 
persoană a d-lui Regalado ?

S.E.U. nu se bucură de popu
laritate în rîndurile studenților, 
și în unele facultăți, în ciuda le
gii care instituie apartenența o- 
bligatorie la un sindicat, studen
ții nu au vrut să dea dovadă de 
„disciplină". I11 această catego
rie poate fi plasată facultatea de 
științe politice din Madrid, al 
cărui ultim buletin denunța 
„manevrele" întreprinse de. Mi
nisterul Educației Naționale și 
de conducătorii sindicatului îm
potriva profesorilor, manevre care 
vizau să facă răspunzător' corpul 
profesoral de ceea ce nu era Vi
novat, adică de „trista, și lamen
tabila situație a Universității 
noastre".

Studenții în științe politice au 
făcut, fără îndoială, aluzie la 
Universitățile catolice semnalînd 
că „cei care au creat universități 
particulare încearcă să înăbușe 
Universitatea de stat" și, după 
ce au arătat că salariile profeso
rilor sînt foarte scăzute, ei au 
pus întrebarea dacă profesorii 

a nt vinocați de faptul că partea 
din bugetul spaniol consacrată 
învățămîntului este printre cele 
mai mici din Europa",

„D-l Regalado, șeful național al 
Sindicatului universitar de. stat 
(Sl.E.U.) — scrie ziarul — care, 
nu fusese instalat decît de 45 
de zile, și-a încetat funcțiile sa
le. El a fost înlocuit cu Orti 
Bordas ca urmare a Jiofârîrii 
Ministerului Educației Naționale.

Acesta este uri fapt cu totul 
surprinzător în istoria sindicatu
lui ; sarcina de conducător na
țional este înainte de toate po
litică și asemenea funcții sînt cu
noscute ca fiind „stabile4 în re
gimul spaniol. Se pare că d-l Re
galado a fost victima tensiunii 
care există între un sector larg 
al corpului didactic și ministrul 
educației. In primele zile ale lu
nii octombrie, conducătorul 
S.E.l'. a adresat un mesaj stu
denților spanioli in care se putea 
citi: „In universitățile noastre 
sint instruiți tineri insă nu sînt 
educați... și degenciescența uni- 
ce:si!ății noastre ia naștere chiar 
in rizidurile profesorilor noștri".

Mesajul lui Regalado a provo
cat o mare agitație. 60 de pro
fesori ai Universității din Barce-

WASHINGTON. — Preșe
dintele Johnson a cerut tutu
ror membrilor cabinetului său 
să-și exercite în continuare 
funcțiile și „se poate dedu
ce că ei vor rămîne44 in gu
vern. a declarat M. Kilduff, 
secretarul de presă interimar 
al Casei Albe, referindu-se la 
zvonurile privind probabili
tatea unor demisii.

Secretarul de stat Dean 
Rusk și ministrul apărării 
Robert Mc Namara au anun
țat deja că își vor păstra 
funcțiile atit timp rit preșe
dintele va dori acest lucru. La 
rindul său. ministrul finanțe
lor. Douglas Dillon, a lăsat să 
se înțeleagă că va rămîne în 
guvern, consacrindu-se în pe
rioada lunilor următoare ela
borării programului legislativ 
cu privire la impozite si taxe.

a-

Primul submarin atomic
american a sosit in Japonia

Convorbirile
lui Galo Piaza
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iov. Ion Cozma, preșe
dintele Comitetului Executiv, a 
făcut o vizită de două zile in 
localitățile Assuan și Luxor 
unde a luat cunoștință de rea
lizările obținute aici în ultimii 
ani și a vizitat o serie de mo
numente ale vechii culturi 
egiptene. 'Guvernatorul regiunii 
Assuan, Madkour Abu Eleze, a 
prezentat oaspeților perspecti
vele de dezvoltare a acestei re
giuni. Membrii delegației au 
vizitat apOi uzina de îngrășă
minte azotoase Kima Uirguld, 
șantierul marelui baraj.

Madkour Abu Eleze, guver
natorul Assuan-ului a oferit in 
cinstea oaspeților romini ur. 
prînz.

La Luxor, delegația a fost in- 
tîmpinată de Galal Azaat, gu
vernatorul orașului. Mentor., 
delegației au vizitat renuEir.c 
Vale a regilor unde se gâses 
mormintele a numeroși faraon: 
și nobili, templul lui Ramses c 
II-lea și coloșii de piatră ai lu: 

.Menon. Delegația s-a reîntors

R. S. Cehoslovace 
2 arătat in continuare că la baza 
pr.nricii externe a statului ceho- 
«tovac a fost $i rămîne lupta 
pentru pace și coexistență pașni- 
că a statelor cu orinduiri sociale 
c Jerite. dezvoltarea relațiilor co- 
merciale cu toate țările din lume 
pe baza principiului deplinei e- 
gV sprijinirea forțelor care
raată împotriva imperialismului 
K a rtTinw^lRrmvliii, pentru inde- 

națională și pentru li-
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WASHINGTON. — Dalele 
linitive ale alegerilor desiășurate 
la 3 noiembrie în Statele Unite 
arată că s-au prezentat în rața ur
nelor 69 007 217 persoane care 
au votat pentru președintele John
sen sau senatorul Goldwater. A- 
ceastă ciiră reprezintă un record, 
întrecînd recordul precedent de 
68 838 979 persoane care fusese 
stabilit în 1960. Cu toate aces
tea, menționează agenția U.P.I., 
procentajul votanților raportat la 
numărul cetățenilor cu drept 
vot manifestă o tendință de 
greș. Astfel. dacă la alegerile 
1960 au votat 63.1 la sută din 
'69 milioane de americani 
drept de vot. anul acesta au par- 
Lzipct la scrutin numai 60,6 
sulă din cei 113.9 milioane de 
'egâîori cu drept de vot.

SUEDIA. Un grup de construc
tori au realizat de curînd un 
nou model de casă. Camerele 
sint dispuse in jurul unui salon 
cu plafonul din sticla și cu ba
zin in centru. In fotografie : 
un aspect de interior al noii 

case

1

Proteste m ir

CC * PC

■ Corespondentul Agerpra la Cain

la Cairo miercuri seara. Cor .- fraforr
nuîndu-și vizita prin R.A.U„ «rut ga
membrii delegației au plece- :&ic ci
joî dimineața spre Ismaiiia S.UA.
Part Said.

N. PLOPEANU tuat m
rv,«2

RASCOALA SE EXTINDE

0. N. U. recomandă 
acordarea 

independenței 
insulei Guam

NICOSIA — Mediatorul 
O.N'.U în Cipru, Galo Piaza, care 
s-ă înapoiat la Nicosia, după o 
absență de o lună, a început 
miercuri o nouă serie de trata
tive în scopul reglementării cri
zei cipriote. El s-a întilnit cu 
președintele Ciprului, Makarios, 
cu ministrul cipriot al afacerilor 
externe, Spyros Kyprianu. pre
cum și cu ambasadorul Greciei 
la Nicosia, Menelaos ‘ Alexandra- 
kis. Joi, Galo Piaza urmează să 
continue convorbirile1 sale cu vi
cepreședintele Ciprului, ‘ Fâdzil 
Kuciuk.

Un purtător de cuvînt al for
țelor O.N.U. din Cipru a anunțat 
că s-a realizat un acord privind 
încetarea focului între pozițiile 
ocupate de ciprioții greci și turci 
în împrejurimile satului Kokkina 
din nord-yestul Ciprului.

mom ___
totU fo__ __  jf d«C d
echipele de suaKHcri can a 
stat de strajă toeti waptee, 
aproximație 200) de pmo&ae 
— deputațij oameni m mamcS a 
studenți au orQaaimt 9 de
monstrație, ihdreptindu-se spre 
baza americană. Cordoarxlr de 
poliție i-au oprit însă să pătrun
dă pe teritoriul bazei. In urma 
ciocnirilor care au acut loc au 
fost rănite mai multe persoane, 
printre care și deputatul Nara- 
saki din partea Partidului socia
list, iar 12 studenți au fost ares
tați. In ciuda ploii care continuă 
să cadă asupra orașului demon
stranții au început o grevă a 
brațelor încrucișate în fața intră
rii bazei.

Populația orașului Yokosuka 
cel de-al doilea port prevăzut 
pentru staționarea submarinelor 
atomice americane ■— a adresat 
o telegramă locuitorilor portului 
Sasebo în care aprobă și sprijină 
acțiunile lor de protest. Ca și în 
portul Sasebo, la Yokosuka au în
ceput să sosească muncitori și 
studenți din alte orașe ale țării

New T ork Times

negocierile din cadrul

A’eir York Timer* 
comentează in ultimul 
său număr impasul in 

care se află in prezent nego
cierile tarifare din cadrul 
„rundei Kennedy".

După cum se știe, aceste tra
tative care urmează să se reia 
săptămina viitoare la Geneva, 
o.data cu depunerea listelor de 
produse ce vor fi exceptate de 
la reducerile tarifare, au fost 
inițiate la propunerea fostului 
președinte al S.U.A., John 
Kennedy, și urmăresc extin
derea schimburilor comerciale 
în lumea occidentală, prin re
ducerea tarifelor vamale între

țâriie — e-n-b-e ele GA.T.T., 
(Acordai geaeral pentru ta
ri •> ri comerț*, ri ta special a 
schimburilor dinzre S.U.A. 
țdrile Pieței comune asupra 
cărora se preconizează o redu
cere tarifari rec.procă de 50 
la sută.

După părerea exprimată de 
„Neta York Times" este de
cepționară că negocierile tre
buie să înceapă fără nici un 
angajament ferm privind ta
rifele asupra produselor agra
re, deoarece S.U.A. sînt cel 
mai mare exportator și impor
tator de produse agrare din 
lume.

kauaiăte ’ srfero 
au pâenieri saxuse'.

An$o»a. al cărui £ 
trece 5upcalața Portnfahc. An
gliei, -Fianțță. EheUeî ri ItaLe*. 
luate la un foc. este una din ță
rile cele mai bogate ale Africii, 
în subsolul ei se a£ă diamante, 
minereu de fier, mangan. uraniu. 
Pe întinsele sale plantanții se 
cultivă cafeaua, trestia de za
hăr. Existența unor asemenea 
bogății, exploatarea lor in con
dițiile în care procurarea mîinii 
de lucru ieftine este lesnicioasă, 
au făcut ca autoritățile colonia
le să mobilizeze noi forțe, pen
tru perpetuarea dominației lor, 
pentru menținerea. în continuare 
a acestui teritoriu ca ..provincie 
de peste mări44 $parținînd Portu
galiei.

Patrioții angolezi au declanșat 
în urmă cu trei ani lupta armată 
pentru obținerea independenței. 
Colonialiștii au răspuns prin re
presiuni sîngeroase, triburi în-

De sxare fosțxxtanU in stadiul 
actual al kaplri este umtaîea 
forțelor patriotice anșoleze. Cu 
prilejul anhersăru a trei ani de 
la declanșarea 
sărbătorirea ev
făcut separat de către Mișcarea 
populară de eliberare din Ango
la 'M.P.LA.) și Uniunea popu
lațiilor din Angola (U.P.A.). A- 
cest paralelism marca o divizi
une care aducea prejudicii luptei 
de eliberare. în momentul de 
față această șituație p.are a fi de
pășita. Reprezentanți ai celor 
două fracțiițni discută cu o co
misie a Organizației Upilății A- 
fricarie, care să faciliteze elabo
rarea unui acord în vederea uni
rii acestor curente ale miș
cării de eliberare în scopul recu
noașterii guvernului provizoriu 
al Republicii Angola de către 
toate statele africane.

for. trupele cotonâh«te
E cel 

mai bun prJej pentru a se toecp 
la o nouă ofensivă a cefor peste 
60 000 combatanți ai armatei de 
eliberare angoleze.

Holden sublinia că in actualul 
sezon „operațiile nu se vor des
fășura numai in nordul țării. 
Vom deschide un front nou in 
sud. Vom intensifica acțiunile și 
în sud-est14.

Avîntul mișcării patriotice 
din Angola, maturitatea creseîn- 
dă de care dă dovadă armata de 
eliberare în acțiunile sale împo
triva colonialiștilor portughezi, 
eforturile în vederea creării unyi 
front unit de luptă, sînt’ dovezi 
concludente ale apropierii inevi
tabile a momentului în care do
minația colonialistă din Angola 
va lua sfîrșit.

r'’* IOAN TIMOFTE

După cum anunță agențiile 
de-presă. Comitetul Spe
cial al O.N.U. pentru e- 

xaminarea aplicării Declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale a adoptat o rezoluție 
prin care cheamă Statele Unite 
să acorde independență insulei 
Guam.

Situată la 13 grade și 26 mi
nute latitudine nordică și 144 
grade și 39 minute longitudine 
estică, insula Guam încheie, 
spre sud. arhipelagul Maria
nelor (care, după cum se știe, 
se află la nordul insulei Noua 
Gurnee). Guam are o suprafață 
de 534 km pătrați și o popu
lație de 60 000 locuitori.

Insula a fost descoperită de 
Magelan în 1521 și colonizată 
imediat după aceea de spanioli, 
în 189^ Guam devine posesiu
ne a S.UA. care încep s-o fo
losească in scopuri militare. 
Escală aeriană americană pe li- 
n a Havvai—Woke—Mani la, Ia 
10 decembrie 1941 a fost 
ocupată de japonezi pentru ca 
in august 1944 americanii s-o 
recucerească.

Guam este o insulă muntoa
să, de origine vulcanică. Este 
acoperită de păduri și încon
jurată de insule de corali. In
digenii, numiți chammorros își 
cîștigă existența din cultivarea 
arborelui de cocos. Se mai cul
tivă porumbul și trestia de 
zahăr.

Guam este o mare bază mili
tară (bază navală la Apra și 
aeriană la Sumay). Aceste baze 
ocupă o treime din teritoriul 
cultivabiL

Populația insulei și-a mani
festat în ultima vreme cu . tot 
mai multă insistentă dorința ca 
Guam să devină independentă.

* ’ J G.
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