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olectivul Fabricii 
de hîrtie Bușteni 
a pășit in noul an 
de muncă hotărî: 
să înregistreze re
zultate tot mai 
bune în activita

tea sa. Aceasta are îa oară 
faptul că in anul trecut am 
obținut unele succese în în
deplinirea planului producției 
globale și marfă, in reducerea 
prețului de cost, in creșterea 
productivității muncii.

La baza întrec i 
noastre activități de 
anul trecut a stat 
grija pentru perfec
ționarea continuă a 
proceselor tehnologi- W 
ce in scopul îmbuc i- 
tățirii calității produ
selor. Numărul rec’.a- 
mațiilor a scăzut in 
1964. Mulți dintre 
beneficiari ne-au co- „
municat că produsele A I 
noastre se comport'- v
mai bine ca în a--, 
trecuți; a crescut ne
tezimea hirtiilor, au 
scăzut substanțial va
riațiile de gramaj.

Cum am ajuns la aceste re
zultate ? In primul rind, prin 
aplicarea tuturor mă; urilor 
stabilite privind îmbunate' - 
rea calității. Iată numai cite
va din ele. Mașina nr. 5 nu 
era dotată cu instalații spe
ciale pentru hîrtie de scris și 
tipărit. Am confecționat un 
liniar micrometric, datorită 
căruia a fost îmbunătățită 
lansarea materialului pe sita 
mașinii, eliminindu-se în final

raricțule de gramaj, deci «■- 
jlirențincu-se pocttxr aarxor- 
mitatea hîrtiei. Tot pentru •- 
cea-ric maștaă s-< ptroectax șă 
este ta cars de exeecpe • 
noaâ mie de laasare, care ra 
îmbunătăți stntâtor pradal de 
netezime <1 hirtie: de tens.

Preocapart» peaîra aeba- 
năsețirea calității s-a ■»:- 
testat p nb wa aii aspect, la 
colaborare ea Insritaial de 
proiectări ți cercetări fiore 
di* stuf s-an ficat expert-
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Gospodarii frumuseții

wiCMîdri. Ic co
borârea unei compoziții c cm- 
terjluli: fibres pentru fabri
carea htrtiitor de sens șa tipă
rit. In fabrici s-a stadial. Ce 
asemenea, prepara-ea caoliaa- 
rilor pentru rncutnc du»'- 
că, electro tehnică și ceraauc*. 
punindu-se Ia punct o opera
ție de înnobilare a lor. Urma
rea : eu fost ialâxareie rspu. 
rirăftie din htrria de sens p 
tipărit.

5ec**e loc ce

• ORADEA. — In regiunea Cr^ara se desrî- 
șoară o intensă activitate pentru pregătirea trac
toarelor și mașinilor agricole necesare campanie-, 
de primăvară. Executarea reparaților pe ansambie 
și subansamble, asigurarea necesarului de piese a 
ajutat mecanizatorii din aceste unitari să repare 
pînă acum mai mult de jumătate din număr J 
tractoarelor și mașinilor de semănat porumb. In 
S.M.T.-urile Șicula și Tileagd se repară in pre
zent ultimele tractoare, iar la mașinile de semănat 
porumb s-au terminat reparațiile. Au fost, de ase
menea, puse în stare de funcționare 37—18 la 
sută din cultivatoare, sape rotative, grape cu 
discuri, mașini de semănat păioase și alte utilaje 
prevăzute pentru viitoarea campanie agricolă.

Clujul poate î 
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■

fruntaș! |

In pag. a II-a "

• Pe teme științifice
— Poate fi „ascui- g 
tat“ pămîntul ? E

• „Este vinovată Co- |
rina ?“ — Carnet

E 
teatral. B

In pag. a IlI-a
• La cercul zooteh

nic - lecții „pe 
viu-.

• Poșta redacției.

■
E
I
E
0

• SPORT.

BACAU (de la corespon
dentul nostru)

In vârsta tot mai tinără a 
orașului Bacău noul este con
firmat. printre altele, și de im
portantele construcții realizate 
in ultima vreme, din care spi
cuim : darea în folosință a 
blocurilor cu 9 și 4 etaje 
din Piața Gării, încheierea lu
crărilor la ansamblele de lo
cuințe din strada Bernat An
drei și în cartierul Vasile 
Roaită. recepționarea pavilio
nului noii maternități, înzes
trată cu cea mai modernă apa
ratură, restaurantul din Par
cul Libertății, care entuzias
mează pe toți turiștii în trece
re prin Bacău etc.

Dacă însă orașul ar păstra 
toate semnăturile celor care îl 
fac din zi in zi mai frumos,

lingă semnăturile constructo
rilor s-ar adăuga alte 35 000. 
Aceștia sînt locuitorii orașu
lui, cetățeni tineri și virstnici 
care în cursul anului 1964, mo
bilizați de deputați, au parti
cipat ia numeroase acțiuni de 
muncă patriotică. Iată și cîte- 
va din roadele muncii lor : a- 
menajerea zonelor verzi pe o 
suprafață de 56 500 mp, plan
tarea în parcuri, pe străzi a 
peste 2 300 arbori și arbuști 
ornamentali, întreținerea a 
285 650 m.p. de stradă etc. Va
loarea totală a lucrărilor efec
tuate în anul 1964 se ridică la 
peste 3 883 000 lei. In circum
scripțiile electorale care i-au 
ales, tinerii deputați Ion Cos- 
tache, Maria Georgescu și al
ții au însuflețit cu propriul 
lor exemplu aceste acțiuni.

CRONICA ACTUALITĂȚII
Noi instalații

n matdWitK

Bo*. *d

La Uzim -EJectro- 
putere~ dos Crrnoca *-a 
realizat un asrtotrm- 
t armat or ca puterea de 
200 NA-A-, la tenuu- 
neadeiăOkV. Este cei 
mai mare agregat de 
acest gen fabricat pînă 
acum de industria noa- 
stră electrotehnică.

Prin caracteristicile 
role tehnico-economice, 
autotnmsformatorul se 
situează la nivelul teh
nicii '-inaMate. fiind 
comparabil cu cele mai 
bune agregate de acest 
fel fabricate în furi cu 
industrie electrotehnică 
avansată.

In vederea asimilării 
acestui produs fi intro
ducerii lui in fabrica
ție. la Uzina „Electro- 
putere" au fost luate o 
serie de măsuri. Prin
tre altele, suprafața fa
bricii de transforma-

toare a fost mărită cu 
4W) mp. S-a instalat 
o iurie complet auto
mată pentru prelu
crarea tablei silicioase 
laminate la rece, s-a 
înființat un atelier mo
dem pentru prelucra
rea materialelor izo- 
lante.

La realizarea acestui 
autotransformator iși 
aduc contribuția și alte 
întreprinderi din fără, 
printre care Fabrica dc 
cabluri și materiale 
electroizolante din Ca
pitală care executa 
izolarea conductorului 
de bobinaj.

Asimilarea fabrica
ției autotransformato- 
rului de 200 Af.VA. 
constituie o contribuție 
importantă a industriei 
electrotehnice la elec
trificarea țării.

(Agerpres)

de protecție

a navigației

aeriene

Aeroporturile Băneasa, 
rad. Constanta, Satu Mare 
fost dotate recent cu noi 
stalații de protecție a naviga-

acestea 
radiofa-

A-
au 
in-

ției aeriene. Printre 
sînt radiolocatoare, 
ruri pentru rută și. pista de 
aterizare. Aceste instalații au 
dus la îmbunătățirea - naviga1 
ției aeriene în timpul nopții 
și în condiții de vizibilitate 
redusă.

In prezent, pe alte aeropor
turi din țară se desfășoară 
lucrărie de montare a unor 
asemenea instalații.

(Agerpres)

Cartea 
de vizită 
a uzinei

în loc de motto : „1930. Orașul Bîrlad 
posedă două mori, o tăbăcărie, două scăr- 
mănători de lînă, trei ateliere de lumi
nări. Se amenajează iabrica de vată 
pentru confecții. Numărul total al munci
torilor : 305. Număr total al locuitorilor : 
26 300. Analfabeți : 13 100“

(Fragment dintr-o monografie).

• BACĂU.—S.M.T.-unle din regiunea Bacău au 
pas ia stare de funcționare aproape 600 de trac
toare. reprerentind 40 la sută din plan. Rezul- 
ute buoe in repararea mașinilor agricole au ob
turat SALT.-urile Adiud. Podul Turcului și Ște
fan cei Mare, care au reparat aproape toate se
mănăturile, cultivatoarele și grapele. Pregătirea 
tractoarelor si mașinilor agricole este mai avan
sată in unitățile Trustului regional Gostat. G.A.S. 
Sănduletu. Cocdun, Traian, Pufești au gata de lu
cra toate mașinile agricole. Mecanizatorii diu 
SALT, și G-A-S. folosesc la reparații și revizuirea 
tractoarelor metoda de lucru pe echipe și posturi 
specializate. De asemenea, o parte însemnată din 
piesele de schimb se recondiționează în atelierele 
unităților.

Deși sin tem în
campania agricolă continuă să se desfășoare cu avint în... atelierele de re
parații a utilajului agricol. Imaginea de fată, luată la G.A.S. Craiova, este 

semnificativă în acest sens

lotuși

Foto ; AGERPRES

CINCI ZILE Mm SESIUNII DE EXAMENE

■
 acuitatea de mecanică

a Institutului politeh
nic din Galați. Dorind 
să aflăm care este sta
diu? de pregătire al stu
denților la citeva zile 
distanță de sesiune, am 

ales grupele 121 și 125 din anul al 
II-lea. Părerea generală a cadrelor di
dactice este că aceste grupe oferă 
un contrast evident ca nive? de pre
gătire : grupa 121 — foarte bună, 
iar grupa 125 — slabă, cea mai sla
bă grupă din an.

O primă constatare făcută a fost 
aceea că și în anul I situația ace
stor grupe a fost la fel. Grupa 121 a 
încheiat anul I cu rezultate foarte 
bune, media generală fiind peste 8, 
iar numărul studenți?or huni și foar
te buni aproape egal cu cel al mem
brilor grupei. Cu totul alta a fost 
situația grupei 125. unde media ge
nerală n-a ajuns decît la 6.50. foar
te mulți studenți promovînd anul 
după restanțe.

Care este situația grupelor anul a- 
cesta ? Cei dm grupa 121 au înce
put să învețe din prima zi. hotăriti 
să obțină rezultate bune. O atmos

feră de studiu intens a caracterizat 
seminariile, curiozitatea, -de ce-ul“ 
fiind prezente de fiecare dată. Stu
denții se întrec în a se oferi să dea 
răspunsuri, dovedesc deprinderi de 
calcul bine fixate, cunoștințe temei
nice însușite anu' trecut, sint pasio
nați de rezolvarea celor mai dificile 
probleme, citesc cărți de speciali
tate. „Este o adevărată plăcere să 
faci un seminar de rezistența mate
rialelor cu această grupă — mărtu
risea tovarășul șef de lucrări Iăviu 
Stoicescu într-o discuție recentă — 
in timp ce de la grupa 125 ies în
totdeauna mîhnit".

In grupa 125 nu s-a învățat și nu 
se învață decît sporadic. Seminarul e 
s-au desfășurat greu, într-o atmos
feră de lincezeală și slab interes 
pentru studiu Foarte mulți studenți 
veneau nepregătiți, alții lipseau pur 
și simplu. Xeagu Gheorghe a lipsit 
fa jumătate din seminarele și orele 
de lucrări de la .xtudiul metalelor". 
Gumeniuc Anatol la 30 la sută din 
aceste ore. Numărul mare al absen
țelor de care se lega o foarte slabă 
pregătire profesională a făcut nece
sară o analiză specială a situației 
unor studenți ca îorgulescu Cornel,

Pasăre Ion, Georgescu Dan, Popa 
Comei și Stafidă Mihai. Aceștia au 
promis că un vor mai lipsi, dar au 
continuat să lipsească.

Care sînt, deocamdată, efectele 
lipsei de seriozitate în studiu și als 
numărului mare de absențe ? Am a- 
flat citeva de la tovarășu? șef de lu
crări 'Comeliu Ciucă: „Din grupa 
125 n-au încă încheiată situația la 
lucrările de laborator și deci drep
tul de a susține examenul la „stu
diul metalelor" aproape jumătate 
din studenții grupei. La seminare, 
foarte des. cei desemnați să răs
pundă mărturiseau că nu sint 
pregătiți, că n-au cibt nimic a- 
casă. Numai un student d:n a- 
ceastă grupă s-a prezentat la lucra
rea de control recapitulativă-. Cu 
totul alta este situația din grupa 121, 
unde toți studenții și-au încheiat în 
bune condiții lucrările de laborator, 
unde cu acest prCei s-au dat foarte 
multe note mari. Contrastul dintre 
cele două grape reapare la discipî’- 
na -Rezistența materialelor'. Un ah 
obiect de examen. La o săptămînă 
după termenul fixat, din grupa 125 
nu prezentaseră caietul de proble
me îorgulescu Cornel, Neagu Ghe

orghe, Stafidă Mihai și Georgescu 
Dan, (tot dintre cei cu foarte multe 
absențe și care sînt în general ne
pregătiți), în timp ce grupa 121 a 
predat caietele la termen. Și tot în 
legătură cu aceste caiete este sem
nificativ faptul că numărul de pro
bleme rezolvate de cei din grupa 
121 este în medie de 40, cei mai 
buni avînd rezolvate peste 100 de 
probleme, în timp ce la grupa 125 
fiecare student a rezolvat în medie 
25 de probleme. La fel s-a întîm- 
plat cu temele de casă. Toți studen
ții din grupa 121 au respectat ter
menele fixate. Cînță Adrian, Iorgu- 
lescu Comei, Pasăre Ion, Be’toiu Cor
nel din grupa 125 le-au prezentat cu 
mare întirziere sau sint încă în re
stanță cu tema I (Pasăie Ion). La 
toate acestea mai adăugăm rezulta
tele slabe obținute de grupa 125 
la lucrările de control de la tehno
logia materialelor (9 studenți din 25 
citi are grupa au lipsit de la acea
stă lucrare «i n-au susținut-o nici 
atunci ciixi li s-a oferit prilejul re
petării ei).

înaintea sesiunii, să lecapitulăm 
premizele. La grupa 121 : continui
tate in studra, activitate în seminar.

îndeplinirea la timp a obligațiilor 
studențești, prezență foarte bună, 
atmosferă generai’ă de studiu în care 
s-au integrat și cei care repetă anul. 
La grupa 125 : antipodul celor spu
se despre grupa 121. Studenții buni 
din această grupă au rămas indife
renți față de faptul că cei ce re
petă anul nu învață, lipsesc, n-au 
reușit să creeze o opinie colectivă 
împotriva leneșilor, a chiulangiilor. 
Discuțiile purtate de organizatorul 
grupei cu studenții slab pregătiți, 
ca și cele colective la care au parti
cipat membrii birouiui de an n-au 
dat rezultatele așteptate pentru că 
n-au fost urmate de măsuri concrete, 
de grija întregului colectiv pentru a 
schimba atitudinea acestor studenti. 
Responsabilul profesional Cînțea 
Vasile, și Obadâ Gheorghe. membru 
al biroului U.T.M. de an, n-au con
stituit un exemplu în această grupă, 
fiind ci înșiși printre cei cu rezul
tate slabe la lucrări, avînd și ei ab
sențe nemotivate La nivelul grupei,

ION TRONAC

(Continuare in pag. a lll-a)

Po o tablă metalică, ci
neva a scris cu creta o 
demonstrație de geome
trie : paralele, perpen
diculare,'secante, tangen
te... în dulapurile din 
vestiare, alături de șubler 
sînt așezate cărțile de 
matematică și fizică. Sub 
sticla de pe birouri sînt 
așezate ilustrate trimise 
de la Iași, București, 
Brașov, de foști muncitori 
sau tehnicieni la F.R.B., 
acum studenți, mîine in
gineri... întreaga fabrică 
învață ; numai lâ liceul 
seral numărul celor în
scriși în clasele VII — 
XI. trece de 200. Răsfo
iam registrul de inovații 
la cabinetul tehnic și-i 
notam numele inovatoru
lui, data aplicării primei 
inovații, data înregistrării 
ultimei propuneri. Am 
constatat : cu cîțiva ani 
în urmă, jumătate din 
inovatorii fabricii aveau 
o calificare inferioară a- 
celeia posedate acum. în 
1957. muncitorul Marian 
Caracas aducea la cabine
tul tehnic prima inovație, 
în 1964, cu prilejul înre
gistrării ultimei propuneri, 
s-a prezentat la cabinet 
maistrul Marian Caracas. 
Asemenea situații sînt 
frecvente : lăcătușii au în
vățat și au devenit maiș
tri, maiștrii au învățat și 
au devenit ingineri. între 
1953 (data fabricării pri
mului rulment) și 1958, re
gistrele de evidență men
ționează peste 1 000 de 
muncitori calificați la lo
cul de muncă. (Situația o 
impunea : puțini auziseră 
pînă atunci la Bîrlad de 
corpuri de rulare, mili- 
microni, defectoscopie ; 
majoritatea muncitorilor 
vedeau pentru prima oa
ră o mașină de rectificat), 
între 1958 și 1963, aceleași 
registre atestă faptul că 
circa 2 000 de muncitori 
au urmat cursurile de ri
dicare a calificării. învă- 
țînd, metalurgiștii țin pa
sul cu tehnica, cu volu
mul sporit al producției 
(se fabrică de două ori 
mai mulți rulmenți decît 
în 1959), cu cerințele tot 
mai exigente ale tehno
logiei de fabricație (de

la un tip, produs în 1953, 
fabrica realizează 184 de 
tipuri în 1964).

Vîrsta medie a colecti
vului fabricii : 26 de ani.

Călătorul care ar por
ni astăzi pe mările și ' o- 
ceanele lumii, ar găsi, 
mai în fiecare dintre ma
rile orașe ale globului, e- 
misari... bîrlădeni : rul
menții. Coloane argintii 
cu inscripția ,,Made in 
Romania — F.R.B." po
posesc în însoritul Bue- 
nos-Aires, urcă spre Rio 
de Janeiro, coboară la 
Montevideo, ajung în Ha
vana și Damasc, Izmir și 
Bombay, Istambul și Ca
sablanca, Madrid, Paris, 
Salonic, Teheran... Am 
văzut la F.R.B. o hartă 
pe care sînt înfipte ste- 
gulețe reprezentînd orașe
le de pe glob în care se 
trimit rulmenți bîrlădeni. 
Și iată că rulmenții vor
besc uruguayenilor des
pre Romînia, odată cu 
,,O scrisoare pierdută" ju- 
cală la teatrul „National" 
din Montevideo, povestesc 
despre țara noastră pre
tutindeni, odată cu tradu
cerile din Eminescu și 
Arghezi, Sadoveanu și 
Zaharia Stancu... Vor fi fi
xați, poate, în magneto- 
foane care vor face să 
răsune undeva, Ia parale
la X — unde s-au auzit și 
vocea lui Darclee — Rap
sodiile lui Enescu ori Ba
lada lui Ciprian... Nume
le Bîrladului, stanțat pe 
micile bijuterii străluci
toare, poate fi întîlnit la 
gurile fluviului Parana, la 
poalele Cordilierilor și 
Tian-Șanului, în porturile 
Mediteranei, Caraibilor, 
ori Oceanului Indian... 
Bătrînul oraș moldovean, 
trezit la viață în 
anii noștri de democrație 
populară, expediază cole- 
te cu inscripții în peste 
zece limbi.

Vă rog să vă amintiți : 
1930. Două mori, o tăbă
cărie, ateliere de „fabri
cat" luminări, 305 munci
tori, 26 300 orășeni, 
13 100 analfabeți...

MIRCEA RADU 
IACOBAN

Rulmenții sînt piese de muie precizie. Aceasta 
nu-1 împiedică însă pe montorul Constantin 
Solomon, evidențiat în întrecerea socialistă, să 

dea numai produse de bună calitate

Agerp.es
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multă vreme 
nomenele 
torii ale planetei 
noastre, 
sub influenta un
delor seismice și 

care se exteriorizează la su
prafață sub formă de cutre
mure. Oamenii de știință au 
presupus însă cătîn afara aces
tor vibrații, pămîntul trebuie 
să fie „animat" și de o serie 
de oscilații independente, care 
se produc fără intervenția 
fenomenelor seismice.

Cu alte cuvinte s-a emis i- 
poteza că pămîntul are „mu
zica" sa proprie, care ar putea 
fi „auzită" cu ajutorul unor 
aparate adecvate.

Asemenea aparate — pen
tru ascultarea „vocii" pămîn- 
tului au fost puse recent la 
punct. Este vorba de două cal
culatoare electronice denumi
te extensometre 
tre. Extenso- 
metrul înregis
trează oscila
țiile orizontale, 
iar gravime- 
trul oscilațiile 
verticale ale 
pămîntului.

E x t ensome- 
trul este un a- 
parat extrem 
de sensibil, ca
pabil să înre
gistreze osci
lațiile cele mai 
a fost conceput 
tul american 
profesor de seismologie la 
Institutul Tehnologic din 
California. Spre deosebire 
de seismografele obișnuite ca
re înregistrează numai feno
mene seismice importante ale 
scoarței 
latoare 
țări sau 
lui care 
metru și .jumătate.

Devine astfel posibilă pre
vederea cutremurelor de pă- 
mînt, cu o precizie destul de 
mare pentru a se lua din vre
me măsurile de rigoare.

Studierea acestor fenomene 
permite, de asemenea, o mai 
bună cunoaștere a structurii 
interne a pămintului. Noile 
metode vor putea da o imagi
ne exactă și detaliată asupra 
densității și elasticității inter
ne ale globului nostru, asupra 
lungimii principalelor „crăpă
turi", unde se produc cutre
murele de pămint și asupra 
consistenței nucleului 
restru.

S-a descoperit că globul 
restru are două frecvențe 
unde fundamentale, cărora 
corespund perioade de 53. 1 și 
54,7 minute. Acest fenomen

produse

Și gravime-

este datorit rotirii pămîntului 
in jurul axei sale.

Analiza „sunetelor pămin
tului*, a permis și unele in
teresante studii asupra unor 
„antecedente* din istoria pă
mîntului. Prin studierea osci
lațiilor terestre înregistrate 
s-a 
dislocării 
tremurele 
1960 din Chile. S-a dovedit eă 
a fost vorba de o „fractură* 
a scoarței terestre pe • lungi 
me de aproape o mie de kilo
metri. care ineepe in împre
jurimile orașului Conception 
și se întinde spre sud. in stră
fundurile mării.

O altă metodă mai simplă, 
propusă de cercetătorul ame
rican dr. Carder pentru pre
vederea cutremurelor de pă- 
mint, se bazează pe un dispo
zitiv utilizat in galeriile de 
mine pentru detectarea „sur
părilor de L/pe.'eio u.n

AGERPRES

de amenajare
a falezei
continuă

pe ecrane

ȘTIINȚIFICE

lente. El 
de savan- 

Hugo Benloff,

mal*. înainte de 
producerea a- 
cestcr depla
sări. au fost 
observate o se
ne de sunet 
caracteristice, 

care au putu 
fi înregistrat 
cu ajutorul ge- 
ofonului.

Un geofon 
de acest feL 
plasat in inte
riorul unui to- 

profunzime de

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). La Galați, vas
tele lucrări de amenajare a 
malului Dunării continuă. în 
prezent aici se fac finisările la 
taluzarea malului și pietruirea 
porțiunii viitorului bulevard 
ce va mărgini faleza din port 
și pînă la Țiglina. Pe cealaltă 
parte a esplanadei, de la Ți- 
glina. in apropierea confluen
ței Șiretului cu Dunărea, spre 
centrul orașului, continuă să
păturile pentru profilarea fa
lezei. Pină acum pentru aceas
tă adevărată lucrare de artă 
s-au dislocat, in scop de co
rectare a falezei, circa 450 000 
mc de pămint, iar in albia Du
nării s-au plasat peste 15 000 
mp saltele de fascine, fixate cu 
38 000 mc de piatră. Incepind 
de luna viitoare, lucrările vor 
fi atacate din plin, folosin- 
du-.-e in acest scop excavatoa
re. buldozere, screpere și alte 
mașini.

„Cîntînd 
în ploaie

Studiourile din S.U.A. 
realizat, în regia lui Gene 
Kelly și Stanley Donen, pro
ducția „Cîntînd în ploaie", un 
film care iși desfășoară acțiu
nea la Hollyvood, în perioada 
trecerii de la filmul mut la 
cel sonor.

în rolul principal: Gene 
Kelly, care semnează și re
gia. Ca actor, Kelly este cu
noscut spectatorilor noștri din 
filmul „Procesul maimuțelor".

„Soție pentru

un australian

Este vinovată Corina1' ?

Regizorul S. Bareja a reali
zat în studiourile poloneze 
comedia „Soție pentru un a- 
ustralian". Bareja a mai fost 
prezent pe ecranele noastre 
cu filmele : „Lăsarea nopții 
și „Soțul soției sale".

In rolurile Drincipale : Wie- 
slaw Golaș 
zewska.

și EIzbieta Czy-

*

CINEMATOGRAFE

terestre, noile calcu- 
pot detecta contrac- 
dilatări ale pămintu- 
nu depășesc un mili-

în sprijinul 
agriculturii

zile, la G.A.S. 
au fost oaspeți cu- 

echipajul avionului 
pilotat de Ovidiu 
Octavian Alman. în 

zbor, piloții

De cîteva
Urleasca 
noscuți: 
utilitar, 
Popa și
două zile de 
au împrăștiat 20 000 kg de a- 
zotat de amoniu. După ter
minarea misiunii, echipajul a- 
vionului va decola în același 
scop spre G.A.S. Vădeni, 
ionul Brăila.

Un popas la Muzeul Căilor 
Ferate din Capitală este 
deosebit de instructiv. La 
dispoziția vizitatorilor sini 
puse exponate interesante 
din evoluția transporturilor 

feroviare
Foto : AGERPRES

o
300 — 600 m ar putea detec
ta. Intr-un timp util, miș
cările scoarței terestre. în
registrarea poate fi făcută 
astfel continuu, in mod 
sistematic, fiind urmărită de 
un post de observație situat 
la suprafața pămîntului.

Deosebit de eficace în pros
pectarea structurilor solului 
— și deci a depistării zăcă
mintelor de petrol și gaze — 
este metoda seismică : explo
zia, executată într-o gaură de 
sondă in apropierea suprafe
ței soiului, determină un mic 
cutremur de pămint. Acest 
provoacă unde elastice, car 
se propagă de la locul explc 
ziei spre interiorul soiului. Iu
ti lnind in cale un strat rigid, 
unda electrică se reflectă, re
venind la suprafața solului. 
Aci unda reflectată este cap
tată și studiul ei permite cal
cularea adîncimii stratului re
flectat și in consecință struc
tura subsolului.

Pâmintul „vorbește* din 
ce in ce mai clar oame
nilor de știință rare vor pu
tea astfel descifra fenomene 
geofizice -mportante pantr„ 
dezvoltarea continuă a 
de materii prime de 
minerală.

A. RĂCHITA

Ștacheta atletismului 
tot mai sus

ina pentru 
ecmiiortii

? Nu cred Ai

n piesa 
ceptua!

at tataie

CL UJVL

■
 ontinuînd dezbaterea asupra dezvoltării atletismului și practicării

iui de mase cit mai largi de tineri, ziarul nostru a întreprins recent 
o nouă anchetă în rindurile unor cadre de răspundere — antre
nori, specialiști și sportivi fruntași din Cluj — care și-au spus pă
rerea asupra activității atletice din acest oraș și au venit cu pro
puneri și soluții interesante privind dezvoltarea, pe mai departe. • 
acestei discipline sportrve. La dezbaterea noastră au participai to

varășii : Nicolae Mureșan, președintele consiliului regional U.CJ?.S„ Andrei Sida, 
secretar al Comitetului orășenesc U.T. M Cluj. Ion Moina, maestru emerit U 
sportului, șeful catedrei de educație fizică a Institutului politehnic, loan Ceb-jc. 
metodist la secția de învățămînt a orașului regional Cluj, dr. Ion Arnăutu. an
trenor la clubul „Știința", Ladislau Martonosi, director adjunct al Școlii spor
tive de elevi, prof. Traian Chitul, antrenor ia Clubul sport:-, școlar, Gheorzhe 
Chiș și Gheorghe Biro, antrenori la C.S.M. Ciuj, prof. Marian Păscălău, 
antrenor la Școala sportivă de elevi, Ana Beșuan, atletă.

0 tradiție rămasă 
doar in amintiri

încă din primii ani de activitate at
letică, organizată imediat după primul 
război mondial, primele recorduri ofi
ciale atletice iși au obîrșia în majori
tatea probelor, la Cluj. E. Belu, I. An
drei, L. Peter, A. Nemeș, L, Biro sînt 
doar cițiva atleți de renume, care încă 
din 1921 și-au înscris printre primii 
numele pe tabela deținătorilor de re
corduri naționale.

întîietatea în atletismul romînesc a 
fost menținută în mod glorios de Cluj 
de-a lungul anilor și după al doilea 
război mondial: P. Stoichițescu, I. 
Moina, S. Coracu, T. Negruțiu, J. Me- 
drea, O. Cîmpeanu au mers, în conti
nuare, • pe drumul tradiției făurite de 
primii atleți clujeni.

în ultimii 8—10 ani, Clujul a dat din 
nou nume de mare popularitate. Este 
suficient să amintim multiplii campioni

și recordmeni: L. Man, A Ursu, G. 
Georgescu, G. Cojocaru, T. Sudrigeanu, 
l. Măgdaș, A. Taifas-Sicoe, I. Mikloș.

în ultimii ani insă acest oraș, cu o 
bogată tradiție atletică, a cedat treptat 
pasul, majoritatea atleților de mare re
nume au dispărut, iar întîietatea Cluju
lui în atletism a început să fie discuta
bilă nu numai fată de Bueurești, dar 
chiar și față de Brașov, Timișoara, 
Qradea etc.

Cu toate că in ultimii 2—3 ani se 
simte un oarecare reviriment in ceea 
ce privește activitatea atleților juniori, 
ceea ce reprezintă o chezășie pentru 
viitor, totuși practicarea atletismului în 
Cluj e departe de a corespunde tradi
ției prestigioase creată atletismului în 
acest oraș.

Și fiindcă școala și facultatea sînt 
locuri unde se poate dezvolta în condiții 
optime activitatea atletică, am căutat 
să facem o analiză, cit de sumară, cu 
ajutorul cadrelor de specialitate din 
Cluj, și a celor care răspund de activi
tatea sportivă în diferite sectoare și la 
diferite niveluri cu scopul de a ajuta

ea mișcarea atletică din acest oraș să-și 
*eocupe locul de prestigiu pe cere l-a 
deținut in anii trecuți.

Z/e ce nu se practică 
atletismul in școli 

și facultăți
Este un adevăr de necontestat: în 

atletism nu avem încă o bază de masă 
suficientă pentru activitatea de perfor
mantă. Nimeni nu contestă că rezerve
le inepuizabile de elemente dotate se 
află in școli și facultăți. Dar școlile și 
facultățile încă nu au ajuns să furni
zeze atletismului de performanță, așa 
cum se întimplă in numeroase țări ale 
lumii, elemente reprezentative, înzes
trate, numeroase.

Despre cauzele care frinează practi
carea atletismului de către masele 
largi de tineri din școli și facultăți, ca 
și despre ceea ce trebuie făcut în viitor 
pentru îmbunătățirea activității atleti
ce, ne-au vorbit mai mulți tovarăși. Le 
dăm cuvîntul:

ION CEBUC ; Clujul a pierdut su
premația în atletism. Cauza rezidă și în 
faptul că în școli, în primul rînd, 
n-avem o bază de masă pentru activi
tatea atletică, Pentru aceasta sînt vi
novate și cadrele didactice, învățătorii 
și profesorii de educație fizică, In cla
sele 1—4, exact acolo unde trebuie să 
se deprindă copiii să facă sport, nu se 
face nimic. Și unii învățători se miră 
că au copii care suferă de nevroză, sînt 
neastîmpărați în timpul orelor. Este

în eroina 
erdut lotul. că

mama i-*r C permis acest lu
cru. nici nu șarjează. Totul se 
pierde intr-o simplitate rece. 
Mihai Serafim, personaj oare
cum mai contorsionat și de 
mai mare tensiune dramatică, 
nu convinge nici un moment 
in interpretarea Iui Florin 
Stroia. Actorul nu face alt
ceva decit să urmărească 
textul și limitindu-se a da re
plica nu reușește să realizeze 
imaginea omului care-și re
găsește drumul.

Spectacolul, cu mici excep
ții. se limitează a fi o transpu
nere cuminte a textului, ne- 
obținind momente de ceea ce 
se numește creație. TextuL 
fără a străluci, deschide unele 
posibilități rămase și ele ne
valorificate de montarea regi
zorului Dinu Negreanu.

ȘEFUL: 
(9,30; 11,45; 
Excelsior (9,30; 11,45; 
18,30; 
leazâ 
13,30; 
(9.45.
Grivita (9.45; 12; 14,15. 16,30;
18.45-, 20) CAN-CAN (film pentru 
ecran panoramic) : rulează la 
tria (9,30; 12,30; 15,30; I
21,15). LA PATRU PAȘI DE 
NIT t rulează ia Republica 
11,30; 14; 16.30; 19; 21,15). I 
dia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 1
21), Modern (9,45; 12; 14,15-, I 
18.45; 21). O ZINÂ CA-N 
VEȘTI ; rulează la Carpati (10-, 12; 
14; 16) INTtLNlRB CU SPIONUL: 
rulează la București 19.30: 11,45; 
14; 16.15; 18,30; 20,45) Feroviar 
(9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,151, 
Aurora (9.30; 11,45; 14, 16.15;
18.30; 20,15) CLIMATE (cinema
scop) i rulează la Victoria (9,45: 
12,30; !5,15| 18; 20,45), Buceai 
(9,45; 12,30, 15,15; 18; 21). HAM-

rulează la Capitol 
14; 16,30; 18,45; 21), 

14; 16,15;
20,45) CALABUCH ; ru
la Luceafărul (9; 11,15;

15.45; 18,15; 20,30), Festival 
12; 14,15, 16.30; 18.45; 21),

12; 14.15

i Pa- 
18,30; 
INFI- 
(9,15: 
Melo- 
18.45; 
16,30;

PO-

GEORGE BAKU

iiilereviiilt peste hotare

LET (cinemascop) : rulează la
Central (10, 13,15; 16,30;
19.30) , Rahova (15; 18;
21). SĂLBATICII DE PE RÎUL 
MORȚII (cinemascop) : rulează la
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16.15:
18,30; 20,45), Ferentari (14, 16; 
18; 20). SEDUSA Șl ABANDONA
TĂ : rulează la Union (11; 15,30; 
18; 20,30), Buzeștl (10,30; 15,30;
18; 20,30). DOUA POVESTIRI — 
GRANGURELUL CEL SFIOS - O- 
MUL DE ZĂPADĂ - CĂCIULITĂ 
CU C1UC ROȘU - SUPĂRARE : 
rulează la Doina (orele 10 dimi
neața). UMBRELELE DIN CHER
BOURG ■ rulează la Doina (11,30: 
13,45; 16; 18,15, 20,30) POVEȘTI 
DIs PRIMĂVARA - CHITARA Ș! 
CLAXONUL O STRlNGERE DE 
MINĂ PESTE BALTICA GOBLE
NURILE DIN BRATISLAVA - 
SPORT NR 6 - MONUMENTE
LE ROMEI ANTICE 1N BULGA
RIA : rulează la Timpuri Noi (10- 
21 în continuare). DIAVOLUL DE
ȘERTULUI • rulează la Ciulești (10; 
12,15; 15,30; 17,45, 20), Flamura
(9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45).
ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE (cine
mascop) : rulează la înfrățirea în
tre popoare (10; 15,30; 17.45; 20). 
TEAMA : rulează la Cullural (16; 
18,15; 20,30), Adesqo (15.30, 18;
20.30) . CARTOUCHE (cinema
scop) t rulează la Dacia (9,30;

Ccvt'm sd înrnfrd df ani ault dorințele luilșliloi naitnl, cate 
‘t- xt cVSSoreescd si si admire trumnelile larilor prietene in 
perioade ât tarad. O-M.T. primește înscrieri ta agențiile si filialele 
cin tx:c tara pealm următoarele excursii din luna februarie t

— București — Praga — Budapesta, plecări în 11. 18 și 23, 
eu trenul, durata 8 sile.

în grasul ce aar“ - Praga — turiștii pot virila palatul Hradciani, 
Catedrala St Vit. Bib'ioteca Strahov, Tezaurul de la bereta, etc.

— București — Budapesta, plecări în 15 și 25, cu trenul, 
durau 6 zile și excursii cu autocarul pe itinerariul Oradea — 
Budapesta, plecarea în 26, durata 3 zile.

Treeind prin Budapesta, vizitatorii vor avea prilejul sa vadă Sta
dionul popular, P-ta Milenarilor, interesanta construcție a Podului 
cu Lanțuri. Insula Margareta. Bastionul Pescarilor, Monumentul 
Eliberării de pe muntele Ghelert etc.

— București — Chișinău — Odessa, plecări în 15 și 25 cu 
trenul, durata 8 zile.

In această excursie vizitatorii vor admira portul Odessa, Muzeul 
Apărării Orașului, iar la Chișinău vor vizita orașul,

— București — Praga — Berlin — Leipzig — Dresda — 
Budapesta, plecarea in 16, cu trenul, durata 15 zile și itine 
rar: București — Praga — Leipzig — Dresda — Budapesta 
(Tirg), plecarea în 27 și 28 cu trenul, durata 13 zile.

Importante obiective vor fi vizitate in această excursie, ca Muze
ul Petgamon la Berlin. Monumentul Luptei Popoarelor și Stadionul 
din orașul Leipzig, iar la Dresda, Swinger, Galeriile Naționale de 
Artă și altele.

— București —• Cernăuți — Varșovia, plecări în 20 și 27 cu 
trenul, durata 7 iile.

Pe acest itinerar turiștii vor vizita. Ia Varșovia, monumentalul 
Palat al Culturii și SUIntei, orașul vechi. Parcul Lazinschi. iar la 
Cernăuți, Muzeul orașului și Universitatea.

— București — Plevna — Sofia — Tîrnovo, plecarea în 26 
cu autocarul, durata 3 zile.

La sud de Dunăre, în R. P, Bulgaria, vizitatorii vor privi peisajul 
vechiului oraș Tîrnovo. Galeriile Naționale de la Solia, Mauso
leul de la Grivita și panorama orașului Sofia, văzută de pe muntele 
Vitoșa.

12,15; 15; 17,45, 20,30). GHINIO
NISTUL i rulează la Unirea 
18,15; 20,30), Lira (15;
19, 21) JUDECĂTORUL
MINORI ; rulează la 
(9.30; 11.45, 14; 16.15;
20.45) , Floreasca (15.45;
20.45) DOI ÎN STEPA ; rulează la 
Flacăra (16, 18, 201 CASA 
TERMINATA ■ rulează la 
(16; 18,15; 20,30), Popular 
18,15; 20,30) VESELIE LA 
FULCO ; rulează la Miorița
11,30; 13.45; 16,15; 18,45, 21). MA
RIA ; rulează la Munca (16, 18,15;
20.30) , Pacea
CURCATURÂ 
lează la Arta 
Progresul (15, 
MOARA DIN 
rulează la Moșilor
20.30) . MUSAFIRI 
MUNTELE DE GHEAȚĂ ; 
la Cosmos (16, 18.15; 20,30). ZIUA 
FERICIRII (cinemascop) : rulează 
la Viitorul (16, 18,15; 20,30). 30 
DE ANI DE VESELIE : ruleaza 
Ia Cotroceni (15, 17; 19; 21), Crîn- 
gașt (16; 18: 20) ROȘU SI NE
GRU (ambele serii) ; rulează la 
Volga (9,30; 13; 16,30; 20). IVAl- 
LO : rulează 
(15,30; 17,45;
(ambele serii) t 
na (15.30, 19).

(16; 
17: 
DE 

Tomis 
18,30: 
18.15;

NE- 
Vitan

(16: 
ACA- 
(9.15:

(16; 18; 20). 
BLESTEMATA ;

IN- 
ru- 

(15; 17,45; 20,301,
17,45; 20.30). CO- 

VADUL VECHI: 
(15,30; 18;

CIUDAT! PE 
rulează

la Drumul Sării
20) STRĂINUL 

rulează la Colenti-

POATE RECIȘTIGA
firesc să fie așa din moment ce nu fac 
nici o mișcare. In orele de educație fi
zică, elevii sint puși să-și facă temele 
sau pur și simplu sînt trimiși acasă, 
motivind că n-au sală de sport Dar ci- 
teva mișcări și exerciții fizice se pot 
face și in clasă, ori in curtea școlii, in 
aer liber I Și acolo unde există condi
ții bune, cum ar fi de exemplu, 
Școala medie nr. 9 Mihail Emi- 
nescu', care dispune de sală de 
sport. Școlile medii nr. 4 „Racoviță" 
și nr. 2 „Coșbuc', profesorii, în loc să 
facă cu elevii mișcări care dezvoltă fi
zicul, organizează jocuri recreative. Ele
mentele de bază, de pornire în activi
tatea atletică — alergarea, aruncarea și 
săriturile, se pot face oriunde, nu-ți tre
buie neapărat terenuri și amenajări 
speciale. La unele școli, cum sînt cele 
de la marginea orașului, orele de edu
cație fizică sînt date altor profesori de 
altă specialitate.

Acest fapt are repercusiuni grave 
în dezvoltarea atletismului în școli: 
elevii din cursul elementar, cind intră 
la liceu, au un nivel scăzut la limită de 
deprinderi motrice.

Tot atît de adevărat este însă că at
letismul e considerat „cenușereasă" 
chiar de unele cadre de răspundere din 
viața sportivă a orașului. Un exemplu : 
Stadioanele, bazele sportive din oraș, 
nu-s puse la dispoziția elevilor, deși, 
consiliile regional și orășenesc U.C.F.S. 
au promis în repetate rînduri să asigure 
liberul acces al elevilor pe toate bazele 
sportive.

LADISLAU MARTONOSI : în Cluj 
avem circa 40 de școli medii, școli de 8 
și de 4 ani, în care sînt cuprinși peste 
30 000 de elevi. în toate asociațiile spor
tive școlare există secții de atletism Din 
nefericire, 90 la sută din aceste secții 
sînt numai pe hîrtie. Din această cauză.

atletismul se practică sporadic, doar 
înaintea campionatelor școlare, Ele
mentele tinere dotate, de perspectivă, 
care activează în cadrul clubului șco
lar și la școala sportivă de elevi, ca și 
la clubul muncitoresc și clubul „Știin
ța" sînt recrutate doar de la cîteva 
școli : Școala medie „N. Bălcescu", 
Școala medie „Gh. Barițiu", Școlile medii 
nr. 10, 11 și cele generale de 8 ani nr. 3, 
13, 14, care au prezentat echipe de atleți 
bine puse la punct, atît la competițiile 
locale, cit și la concursurile școlare. 
Profesorii de aici acordă atenția cuve
nită atletismului, se ocupă cu interes și 
tragere de inimă de pregătirea atleți- 
lor. însă în majoritatea școlilor nu 
există aproape nici un fel de activitate 
atletică.

Secția de invățămînt trebuie să-și ex
tindă controlul și îndrumarea și asu
pra activității elevilor și profesorilor în 
această direcție, să se preocupe și de 
ceea ce face asociația sportivă șco
lară.

DR. ARNĂUTU : Sîntem deficitari în 
atletism pentru că în școli și in facul
tăți toți practică sporturile cu min
gea. M-am dus la o școală, am asistat 
la orele de educație fizică și mi-am 
fixat atenția asupra eîtorva tineri care, 
după aparente, mi se păreau că sînt 
buni pentru atletism. Profesorul de edu
cație fizică mi-a spus că băieții aleși de 
mine sînt la baschet. Mi-am ales alții. 
Aceia erau la handbal, volei, fotbal. 
Atunci am întrebat cine vrea să facă 
atletism. Au ieșit 3—4 care erau excluși 
de la toate sporturile $i care, de rușine, 
voiau să facă și ei eeva Deci. în conclu
zie, noi nu putem face selecție, pentru 
că n-avem de unde De aceea eu pro
pun : exclusivitate pentru atletism în 
toate școlile medii. în felul acesta nu va 
păgubi nici baschetul, nici voleiul, nici

handbalul, nici fotbalul. Pentru că baza 
dezvoltării fizice generale o dă atletis
mul. Propun, de asemenea, să se orga
nizeze centre de antrenament pe clu
buri cu obligativitatea ca fiecare profe
sor de educație fizică să vină cu elevii 
lui la aceste centre pe cluburi. Să se 
creeze centre de pregătire nu numai la 
nivelul marilor orașe, ci și în orașele 
mai mici și chiar la raioane ; doar șco
lile de toate gradele sînt răspîndite pe 
întreg cuprinsul țării.

NICOLAE MUREȘAN : Consider că 
dacă la ora actuală atletismul în orașul 
nostru nu se mai află la nivelul de a- 
cum cîțiya ani, printre altele, această 
situație se datorește și faptului că 
secțiile de învățămînt, a regiunii și a 
orașului Cluj, nu sprijină în suficientă 
măsură activitatea sportivă. în ultimii 
3 ani nu-mi amintesc să fi organizat 
vreo dezbatere pe această temă. Cind 
consiliul regional U.C.F.S. a propus 
unele soluții pentru dezvoltarea at
letismului, secțiile de învățămînt nu au 
fost de acord. Pentru a ieși din acest 
impas consider că e nevoie de mai 
multă colaborare între un factor răs 
punzător și altul, între școală, faculta
te, secția de invățămînt, organizațiile 
U.T.M., asociațiile studențești și 
U.C.F.S. O colaborare strînsă ar trebui 
să se facă simțită intre profesorii de 
educație fizică și U.C.F.S. Sint, apoi, 
necesare un număr mai mare de con
cursuri de masă de anvergură.

TRAIAN CHITUL : Din cauză că in 
școli se desfășoară o slabă activitate 
atletică, marea majoritate a studenților 
din anul I (90 la sută) vin complet ne- 
inițiați în atletism, fără o pregătire fi
zică generală elementară. Nu e de mi
rare că din 150 de studenți, niciunul n-a 
alergat pe 100 m plat sub 14 secunde, 
iar fetele niciuna sub 18 secunde. La
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a o oră destul de 
tîrzie, cind deja se 
înserase, la grajdu
rile cooperativei a- 
gricole de produc
ție din comuna 
Gothatea, raionul

Ilia, a sosit un grup numeros de 
oaspeți. Vizita ar fi părut neobiș
nuită dacă ea n-ar fi coincis cu 
începerea programului de seară 
la grajduri și dacă vizitatorii n-ai 
fi fost atît de cunoscuți îngrijito
rilor de aici. Pentru că, într-adc - 
văr, aceștia nu erau alții decit 
cursanți ai cercului de învățămint 
zootehnic.

Asemenea vizite au loc aproape 
?u regularitate de două ori ne 
lăptămînă, cind au loc cursurile. 
,Elevii" participă la diferite ope
rațiuni de îngrijire a animale'or 
iau execută anumite demonstra
ți practice sub îndrumarea le- 
orultii.

Unii dintre cursanți sint in- 
țrijitori de animale, iar alții 
:or deveni îngrijitori după 
ibsoluirea cursului de trei ani 
t pe măsura dezvoltării sec
ondai zootehnic. Deci, baza 
cunoștințelor pe care ei trebuie 
ia și le însușească acum, e cere 
i fi deprinderea practic i fi nu
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'ații, cursuri fără frecvență și ne intre- 

Ji dacă puteți să susțineți examenul 
de definitivat pentru profesor gradai 
II. Conform hotăririlor în vigoare, fiir.c 
învățător și avînd 3 ani vechime în în- 
vățămînt, puteți da definitivatul pentru 
învățător. Pentru profesor, examenul 
urmează să-1 dați după ce veți absolvi 
facultatea și veți funcționa ca profesor 
3 ani de zile.

IV la 
tați 
bați

TOROK dezideriv 
Grupul școlar „L'nio* Satu- 
Mare.

Viitoarea hidrocentrală de 
la Porțile de Fier va fi una 
dintre cele mai puternice de 
pe continent. Puterea instalată 
va fi de 2 milioane kilowați, 
iar producția de energie elec
trică va fi de peste 10 miliar
de kilowați ore pe an jumă
tate din ea. cit va reveni țării 
noastre, echivalează cu ac
tualul consum de energie elec
trică a patru orașe de mări
mea Bucureștiuluii. Barajul va 
avea o lungime de 441 metri 
și o înălțime de 60 metri. La 
cele două capete ale barajului 
se vor înălța 2 centrale hidro
electrice a căror înălțime echi
valează cu a unui bloc cu a- 
proape 25 de etaje.

Referitor la celelalte pro
bleme 
trimisă, 
stalația 
forează 
metri și a primit Medalia de 
aur la Tirgul internațional de 
la Leipzig, iar Stadionul .23 
August" din București a fost 
terminat în anul 1953. cind a 
avut loc în țara noastră al 
III-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților.

TLRCULET CONSTANȚA 
— Școala medie — Odobești

Dorința dv. de a deveni far
macistă nu este greu de reali
zat. După ce veți lua exame
nul de maturitate, pute’.: urma 
cursurile unei facultăți de far
macie din orașele București. 
Cluj sau Tg. Mureș. Pentru 
admitere trebuie să vă pregă
tiți la chimie, botanică, fizică 
Durata studiilor este de 5 am

LOACĂ VASILE — str. 
Abator nr. 23, Buzău.

In urma examenelor de di
ferență susținute ați fost pro
movat in clasa a X-a a școlii 
medii, cursuri fără frecvența 
Pentru sesiunea de examer.tr 
trebuie să vă pregătiți la toa
te materiile, așa cum preved-. 
programa analitică.

CHIVOIU NICOLAE — e* 
muna Chiojdeni, raionul Rm. 
Sărat.

Din scrisoarea trimisă re
dacției reiese că sinteți in anui 
facultate din cadrul Universi-

ridicate în scrisoarea 
vă comunicăm că în
de foraj 3 DH 200 A 
la o adincime de 5 000

Sport • Sport

La cercul zootehnic
lecfii „pe vi ir*

fi
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memorarea automată a cîtorva 
reguli în sala de învățămînt 
Tocmai de aceea marea majorita
te a lecțiilor se desfășoară 
aici la grajd, pe tiu, unde fie
care noțiune teoretică e demons
trată practic. Lecția de azi 
se intitulează „Păstrarea ca
lității laptelui". Pentru a 
mai ușor înțeleasă, ea e 
părțită în mai multe capitole : 
igiena mulsului, mulsul propriu- 
zm, întreținerea vaselor, igiena 
camerei pentru păstrarea laptelui, 
amenajarea ghețăriei pentru con
servarea producției în timpul 
cerii, controlul grăsimii laptelui 
etc. Unele dintre aceste teme pu
teau fi expuse ți numai teoretic, 
altele însă, ca, de exemplu, igiena 
mulsului, toaleta ugerului, execu
tarea mulsului, se cereau neapă
rat demonstrate, .\ceste demons
trații le-au făcut îngrijitorii cu 
experiență apoi au fort repetate 
de curmați. Procedlnd astfel, fie
care lecție deține interesmti fs 
atractivă. Cursanta mța* depou 
multe eforturi in occusU pri
vință. Dacă răsfoim cetaicgr-l. 
se observă o frecvență foar
te bună la cursuri, 
punsunle date la

Ccc-

— Dmasx

calitatea

4
£
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• Incepir.a de astăzi, 
ceie 12 formații- mascu-

• Sala Floreasca <Ln 
Capitală găzduiește as
tăzi trei interesante

la în-
Stroia. 
de la 
nu ci- 
Pcntru 
ajutat

vedesc, de asemenea, cunoștințe 
bogate. Numeroși „elevi" ca Ni
cula Maria, Nicula Octavian, Ne- 
grilă Petru, Nicula Elena și alții, 
au ajuns acum în anul III să stă- 
pînească la perfecție, după cum 
apreciază lectorul cercului ?i 
după cum o dovedesc rezultatele 
din producție, pretențioasa me
serie de crescător de animale.

— Nu s-ar putea zice că n-am 
intimpinat unele greutăți 
ceput — spune toc. Ilie 
Absentau nudți tineri 
cursuri, aiții nu notau și 
teau nimic din manual, 
îmbunătățirea frecxevței. 
de secretarul organizației U.TAl, 
ă de abi membri din comitet, in 
frecare teeri cmd aceem cursuri 
treceam pe acasă pe k cei cure 
știam ci absentează de obicei j*-i 
i .i i<— k riMtaaf ctdtuml rmr 
direct k gMăăari. «ode otom >■ 
w dedifome lecția rexpectică. 
Intr-o mimră și mm mare. iauă. 
a coatnbuă in imbmmtățmm 
hei center și a mcdtdm de cu- 

r. lechie pnrprm rair. A» 
ni ede ai fsc expose pe âa- 

euopermon. fala- 
mntenai didactic 

ti. cxxuâ 

matelor. Oamenii sînt pricepuți 
și buni gospodari. Vitele lor sînt 
bine întreținute, grajdurile cu
rate și, bineînțeles, obțin produc
ții frumoase, lată de ce am că
utat în lecțiile mele să nu insist 
prea mult asupra unor lucruri 
cunoscute de țărani din practica 
proprie, ci să mă opresc mai ales 
asupra acelor probleme care pen
tru ei prezintă o noutate. Una 
dintre aceste probleme ar fi se
lecția. Țăranii cooperatori din n- 
cest sat n-au pus niciodată bază 
prea mare pe selecție, făcind-o 
absolut la intimplare. Cind le-am 
explicat insă importanta selecției 
și mai ales cind i-am dsu la graj
duri fi am comparat a fala foe 
tineretul procesul de k cm-de 
cumpărate din deferite Unor-, p 
t.neretul procemt de le rade 
alese fi msima 
i-an enrrat sșor.

Aerian ntrm 
•I arif d.n ii
bmsi orgaacoor 
ia txxiyrwfw ele 
dncțse «fia Sâicma. unfit. 
kas etc.

INFORMAȚII
Violonista Claire Bernard. 

(Franța), laureată a celui 
de-al III-lea Concurs și Festi
val „George Enescu" este pri
mul oaspete de peste hotare 
din acest an care 
list pe podiumul 
de stat Moldova.
lonistă franceză a interpretat 
sîmbătă seara Concertul per- 
tru vioară și orchestră de 
Brahms.

apare ca so- 
Filarmonicii 
Tînăra vio-

R P. Ro
de Sta: 
prezent:

pante electorală realizările 
gimului democrat-popular 
făptuite în această parte a 
rii în anii puterii populare. 
Sînt prezentate in graiul cifre
lor. faptelor și al imaginilor 
economia, cultura și 
nouă a orașelor ți satelor_
nățene. Modernele furndie re- 
șițene. Uzinele ^Strungul" 
Arad fi cele mecanice din 
mițoara. Universitatea ți com- 
plerul studențesc cm Timi
șoara. mai nalt de 70MM a- 
partcmente. peste 1009 săli 
de dacă. ?50 laeaHiați electri
ficate. iată citer- dm infât»- 
tuiriie <hn uîtr-rr 5 awi con- 
semKote în Ț.leîe brățării. Tot 
pesuru campania electorală ia 
*eptanea Baaaz se pregătește 
tipărirea a peste 40 000 de afi
șe tematice ca tmcșpni dm 
iad art rit, agricaitună. țtwata. 
artă și caltari — fotogazeie. 
pbaate, foi ceiante legate ăe 
ccta-xtatea sfatanlor
z^xtm âezxcĂsa~ez

via(a 
bă

din 
Ti-

De curînd. la secția Gura Slâ- 
oscului, exploatarea salină Tg. 
Ocna, a intrat in funcțiune o 
nouă eo.iad de extracție a tării

Foto: AGERPRES

URMĂRI DIN
PAQINA I

Uzării in condiții mai bune a 
eztperienței înaintate pe care 
O posedă mulți dintre tineri.

Pornind de la unele lucruri 
intimplate in anul trecut, aț 
sugera organizației U.T.M. 
din sectorul deshidratării ți 
formării foii de hîrtie să ana
lizeze temeinic de ce uneori 
se întrerupe aici fluxul teh
nologic. de ce se întîmplă ca
zuri de neuniformizare a a- 
mestecului de pastă. Ar ieși 
astfel la ireală că mai sînt ti
neri care ntt dozează cum tre- 
b^ie materialul pe sită, că nu 
= e semnalează imediat perso- 
ualului tehruco-inginerete a- 
tuuci cind aparatele de con
trol indică anumite abateri.

In privința respectării pro- 
ceMilm tehnologic, îndeosebi 
la instalațiile de preparare a 
materialului fibros, am mai 
avea lucruri de spus. Am dori 
ca tinerii din acest sector de 
act.ritate — cu o mare influ
ență asupra calității — să res- 
uvcte rețetele de încărcare a 
.rtHalațiilor cu cantitățile 
prescrise de material fibros, 
să urmărească cu mai multă 
atenție timpul și gradele de 

ăt .nare, precum și omogeni
zarea pastelor măcinate.

Organizația U.T.M. din fa
brica noastră și-a adus o efi- 
.e ,’ă contribuție în special 

in ceea ce privește mobiliza
re tinerilor la cursurile de 
ridicare a calificării. La lec- 
ți; s-a insistat pe însușirea și 
re-ucctarea tehnologiei și a- 
precîem ca un lucru deosebit 
ăe bun faptul că organizația 
U.T.M. a verificat, prin multi
plele sale mijloace, felul în 
care tinerii acumulează cu- 
• .<: -.rele predate la cursuri. 
A. •. dori ca și în acest an să 
r o preocupare la fel de 
■ --e ’«ță de această impor
tantă problemă care are o 
srrinsă legătură cu calitatea 
produselor.

Un rol deosebit in urmări
rea calității de-a lungul ftu- 
xulei tehnologic îl au contro- 
lerii :e'r.‘\c. La noi în fabrică 
»-ea luat măsuri pentru pro- 
moeoren in serviciul C.T.C., 
prartre elti muncitori vîrst- 

.<■ •. a :.~.enlor calificați,
en școli profesionale și tehni- 

erperiență în producție. 
Oțfeptfin ce acești tineri să 
memfeste maximum de exi- 

_ »e.,i:ete defecțiunile, 
zz- ■ .. după ce s-a executat 
produsul. Ci 
tra « putea 
necesare în
RAC-

Coteetacul 
îndrumat și

pe parcurs, pen- 
face corecturile 

procesul tehnolo-

fabricii noastre, 
condus de orga-

Primele
realizări

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — Primele zile 
ale noului an au găsit colecti
vul întreprinderii textile „11 
Iunie" din Pitești, muncind cu 
însuflețire pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Anga
jamentul muncitorilor de aici 
este ca în anul acesta să dea 
produse de bună calitate în 
cantități din ce în ce mai mari. 
O primă hotărire care a prins 
deja viață este mărirea vitezei 
de lucru a războaielor față de 
anul trecut cu 2 la sută și la 
ringuri cu 3 la sută.

Ca urmare, harnicele țesă
toare au dat în prima săptă- 
nună a acestui an peste sarci
nile planului importante can
tități de țesături. Aceasta se 
datorește ți introducerii unor 
mașini noi de înaltă producti
vitate, ca noi tipuri de mașini 
de răsucit și numeroase răz
boaie noi, automate.

razația de partid, este hotărit 
ca in anul 1965, ultimul an al 
șesertalului, să facă tot ce de
pinde de el pentru a obține 
produse de calitate superioară.

Cinci zile înaintea 
sesiunii 

de examene
munca organizației U.T.M. 
redus la discutarea celor cu 
sențe nemotivate (și aceasta

s-a 
ab- 
tîr- 

ziu, la sugestia decanatului, cînd 
deja se acumulaseră foarte multe 
absențe). A lipsit, de asemenea, 
interesul și preocuparea continuă 
a tovarășului Cojocaru Eugen, 
membru în biroul U.T.M. de an, 
care răspunde de această grupă. 
Intervenția sa era cu atît mai 
necesară cu cît organizatorul 
grupei, ales în acest an, nu are 
experiența muncii de organizație.

In aceste zile studenții grupei 
121 fac demonstrații, rezolvă pro
bleme. Cei mai mulți sînt cu 
materia însușită la zi, în sesiune 
rămînîndu-le doar să sistemati
zeze, să recapituleze și să rezolve 
probleme mai dificile. In același 
timp, cel puțin jumătate din stu
denții grupei 125 abia își com
pletează notițele, „descifrează" 
cursurile. Mulți dintre ei pierd a- 
cum o parte din timpul atît de 
prețios pentru a-și termina caie
tele de probleme, lucrările de 
casă, caietele pentru lucrări de 
laborator — obligații pe care nu 
și le-au îndeplinit la timp.

Amîndouă grupele au în față o 
sesiune grea, cu patru examene. 
După părerea cadrelor didactica 
cu care au făcut cursurile și se- 
minariile, la disciplinele Rezi
stența materialelor, Tehnologia 
materialelor, Mecanică, și Studiul 
metalelor 90 la sută din studen
ții grupei 121 ar putea răs
punde la examene la nivelul 
..bine" și „foarte bine". Cei de la 
125 vor întîmpina dificultăți se
rioase în rezolvarea problemelor 
de la rezistentă, iar unii din ei 
vor avea notele scăzute pentru 
că nu s-au prezentat la lucrarea 
de control de la tehnologie, sus- 
trăgîndu-se în acest fel unui con
trol mai amănunțit: ei vor trebui 
să facă eforturi mari în timpul 
sesiunii pentru a-și însuși cursu
rile la care au lipsit.

Sesiunea va fi pentru amîn
două grupele o nouă experiență. 
Ne propunem reluarea paralelei 
pe care am încercat-o în acest 
articol, după examene, cînd vom 
putea releva și consecințele actu
alei situații.

OCUL FRUNTAȘ
1 stau lucrurile și la celelalte probe 
letice. Cel mai bun rezultat la lungi- 
e băieți a fost de 4,15 m, iar la fete 
73 m. Acestea nu se pot numi perfor
ate. Atîta vreme cît în facultate nu 
or intra sportivi cu o pregătire cel pu
tt de categoria I, nu ne putem aștepta 
; performanțe atletice de valoare. An- 
•enorii și profesorii să facă periodic vi- 
ite la școli, să asiste la orele de edu- 
iție fizică și în acest fel să urmărească 

să selecționeze elementele cele mai 
izestrate. Pentru că nu întotdeauna 
mcursurile ce se organizează sînt eîș- 
gate de elementele cu adevărat talen- 
ite, ci adesea de tineri mai puțin în- 
jstrați, însă mai pregătiți și cu o oare- 
»re inițiere. Nu trebuie să-i așteptăm 
i. vină singuri la stadion, ci să mergem 
oi să-i descoperim.
ION MOINA : Aș remarca, în această 

rdine de idei, lipsa bazelor sportive 
iră de care nu se poate concepe prac- 
carea neîntreruptă a atletismului, 
entru studenți avem o singură bază 
jortivă, aceea din parcul „Babeș“ ceea 
: este cu totul insuficient. Terenul e 
Inie ocupat de echipele de fotbal, 
agbi, handbal, volei.
Din cauza „mingei", nu putem 

îlecționa elementele cele mai bune 
in școli, deoarece în școlile noas
te elevii cei mai bine dotați fizic prac- 
că jocurile cu mingea. Așa se explică 
i faptul că, deși în Cluj sînt antrenori 
e atletism cu multă experiență și eu 
n nivel de cunoștințe ridicat, ei nu 
au randamentul pe măsura muncii și 
regătirii lor profesionale, din cauză 
ă nu au elemente dotate suficient pe 
are să le antreneze. Situația aceasta o 
îtîlnim și la facultate. în cadrul con- 
ursului devenit tradițional „Cupa ani- 
sr I“, anul trecut, dintr-un lot de 500 
e studenți participant la săritura in 

lungime, s-a realizat o medie de 4,07 
m, sau la 1 000 m 3 min. 40 sec. De alt
fel, lipsa de interes pentru atletism și 
atracția spre minge, cultivate de pe 
băncile școlilor medii, se oglindește și 
prin faptul că atunci cind studenții sint 
chemați să se înscrie pentru practicarea 
unei activități sportive, se prezintă cu 
sutele la fotbal, baschet, volei, handbal, 
în timp ce la atletism sint mult mai pu
țini (uneori 3—4 studenți).

Iată și citeva propuneri : să fie nu
miți antrenori pe lingă școlile medii, 
pentru că profesorii de educație fizică 
nu pot face totul și sînt prea puțini cu 
specialitatea în atletism. Un antrenor 
să răspundă de 2, de 3 sau 4 școli. Este 
însă necesar ca aceștia să primească tot 
sprijinul directorului școlii, al cadrelor 
didactice și al organizațiilor U.T.M.

Consider, de asemenea, că organiza
țiile U.T.M. și asociațiile de studenți au 
un mare rol în antrenarea elevilor și 
studenților la concursurile sportive, în 
popularizarea atletismului în rindurile 
tinerilor întrucit au la indemînă mij
loace și posibilități variate.

SIDA ANDREI: Este adevărat că con
tribuția organizațiilor U.T.M. ar fi pu
tut fi mult mai mare în dezvoltarea 
bazei de masă a atletismului în școli și 
facultăți, în organizarea concursurilor 
de masă, în popularizarea acestei disci
pline sportive deficitare. Dar, scăpind 
din vedere acest lucru, orientîndu-ne 
spre alte activități cu caracter sportiv, 
cum ar fi organizarea excursiilor, ini
țierea unor concursuri turistice, a unor 
competiții cu prilejul unor zile festive, 
contribuția organizațiilor U.T.M., tre
buie să recunoaștem, a fost mică. De 
aici înainte un obiectiv al muncii noa
stre va fi și activitatea atletică. Dacă la 
Spartachiada de vară am antrenat 
peste 110 000 de tineri, sîntem siguri că 

vom reuși ca și numărul tinerilor <L.n 
școli și facultăți care practică atletis
mul aă sporească considerabil. Timpul 
liber, tineretul trebuie să și-l petreacă 
pe terenurile și bazele sportive, pract.- 
cind sporturile de masă. Ne vom în
drepta atenția și spre o muncă de edu
cație sportivă în rindurile tineretului, 
spre popularizarea in diferite forme $i 
prin diferite mijloace a atletismului, 
cum ar fi afișele și întilnirile cu atletii 
noștri fruntași, expunerile asupra isto
riei atletismului, demonstrațule practi
ce filmele de la olimpiade și marile 
intilniri internaționale. Ne gindtm ca șt 
taberelor de vară pe care le organizăm 
pentru elevi și studenți să le dăm un 
caracter sportiv mai pronunțat, să or
ganizăm vacanțe sportive plăcute.

Selecție pe criterii 
științifice, dar 

cind ai de unde...
în orașul Cluj funcționează, in con

diții bune, o școală sportivă de elevi 
unde sînt grupați tinerii cei mai talen- 
tați din toate școlile și care urmează un 
proces de pregătire riguros științific. 
Ea constituie treapta intermediară in
tre sportul de masă și cel de perfor
manță și despre această treaptă am so
licitat părerile interlocutorilor noștri.

L. MARTONOSI : Criteriul principal 
de recrutare a elevilor dotați pentru 
școala sportivă de elevi este concursul. 
Pentru elevii din Cluj, concursurile șco
lare sînt suficiente, antrenorii pricepuți 
puțind să descopere elevii talentați 

răir dacă aeeșua- La iacepuL bu «e 
cawirri pe pritaes» iocuzi. O campeti- 
pe deosebit de utilă, atit pentru activi
tatea de masă in școli cit și pentru 
depistarea elementelor dotate, s-a dove- 
drt campionatul școlar republican de 
tetratkan. Această întrecere, rezervata 
eterilor sub 15 ani. a reușit să trezeas
că interesul profesorilor de educație fi
zică din școlile medii, care în cadrul 
normelor de control pe care le dau cu 
elevii in orele de educație fizică selec
ționează pe cei mai buni cu care alcă
tuiesc reprezentativa școlii. Apoi, ocu- 
pindu-se de pregătirea lor, majoritatea 
reprezentativelor de școală ajung la un 
nivel corespunzător pină la concursul 
final. Consuitind foile de concurs, se 
poate vedea că intre echipele de școli 
performanțele realizate sint strinse și 
chiar dacă nu sint de un nivel mulțu
mitor. totuși ele dovedesc un început 
de preocupare. Dar tot din aceste foi 
reiese absența de la aceste competiții 
a mai multor școli.

GH. CHIȘ ; Clubului sportiv muncito
resc Cluj i-au fost repartizate cele 7 
școli profesionale din oraș, precum și 4 
școli medii, din cadrul cărora să-și re
cruteze elevii cu înclinații spre diferite 
discipline sportive. Astfel, la 7 discipli
ne sportive, printre care bineînțeles și 
atletismul, organizăm anual campionate 
intre școlile profesionale, pe de o parte, 
și între cele 4 școli medii pe de altă 
parte. Clubul nostru oferă cu ocazia a- 
cestor competiții premii individuale în 
echipament sportiv, diplome și cupe. 
Pină in prezent, aceste competiții s-au 
bucurat de succes, obținînd în general 
și sprijinul profesorilor de educație fi
zică.

Eficacitatea muncii de selecție dusă 
de C.S.M. o demonstrează numele cî- 
torva juniori de perspectivă care acti
vează in această secție, component! ai 
lotului republican de juniori: V. Său- 
can (lungime), I. Căpraru (demifond), 
campionul și recordmenul la 1 000 m j 
II R. Rusu, precum și M. Olteanu, M. 
Iacob, talentatele junioare gemene 
Covaci, E. Cociș. Toți sînt tineri de care 
desigur vom auzi, în curînd, că se nu
mără printre sportivii fruntași ai țării.

Pregătirea atleților 
de performanță

In ceea ce pnceț-e pregătirea sperti- 
vdor franțuz, ae-am adresat antreno
rului dr. ION ARNĂUTU, cd care și în 
sau preeedenți e pregătit mare parte 
d»n ctleții cere eu ridicat faime etletu- 
mului ciajean.

— Deși o creștere cehtetivă a perfor
manțelor există și astăzi, in Cluj a scă
zut mult numărul celor care mai prac
tică atletismul de performanță. Această 
scădere continuă și astăzi: ea se dato
rește lipsei de entuziasm, de preocu
pare pentru atletism. Lipsa popu
larizării atleților fruntași, a activității 
atletice m general, și mai ales lipsa 
mijloacelor materiale rezervate atletis
mului, consider că sint cauzele princi
pale care au contribuit la această scă
dere. De aici decurg și altele. Cu toate 
că nivelul de cunoștințe al antrenorilor 
și priceperea lor au crescut, totuși mo
bilizarea tinerilor cu reale calități fiind 
deficitară, ei nu lucrează cu elementele 
umane cele mai indicate pentru atle
tism. Consider că pregătirea atleților 
fruntași trebuie să se facă cu prioritate 
in cadrul cluburilor, cu antrenorii res
pectivi, unde să se creeze condițiile ne
cesare, și numai in cazuri excepționale 
pe timp foarte scurt, să se organizeze 
antrenamente centralizate.

Am asistat la un antrenament al 
Anei Beșuan, recordmana noastră de 
junioare. S-a dezechipat în bucătăria 
cabanei, deoarece vestibulul este rezer
vat pentru fotbal și tuybi, a alergat pe 
aleile parcului, lucrul cu haltere și 
greutăți, de asemenea, l-a desfășurat în 
aer liber, la cîteva grade sub zero. Și 
în acest mod lucrează majoritatea atle
ților fruntași din Cluj, printre care re
cordmanii Kurt, Socol. Cornel Porumb, 
Lima Orosz etc.

ANA BEȘUAN : Fac antrenamente 
cu încredere avînd convingerea că în 
1965 voi reuși să realizez mai mult 
decit pină acum. Regret că în faculta

tea me» (Facultatea de științe juridice) 
sint lingura pasionată de atletism, co
legii mei fiind atrași în exclusivitate 
spre jocurile sportive cu mingea.

MARIAN PĂȘCALĂU: Principiul 
metodic de bază care ne călăuzește în 
munca noastră cu juniorii este lucrul 
multilateral. Atît de discutata și 
controversata specializare timpurie 
a juniorilor nu o îndeplinim pen
tru o singură probă, ci o soco
tim specializare timpurie în atle
tism in general, Jucrind cu juniorii teh
nica mai multor probe din atletism. Ne 
orientăm cu predilecție spre probele 
tetratlonului școlar pentru care și co
legul meu, Martonoși, a avut aprecieri 
pozitive. Și totuși, față de numeroasele 
probe de atletism, pentru a putea da 
un randament cit mai mare, ne-am ori
entat munca spre o specializare pe gru
pe de probe, colaborînd adesea cu an
trenorii cu care lucrăm pe același sta
dion. Astfel, Andrei Sepși (campion ju
nior la 80 m g) pe care l-am pregătit 
multilateral, una din „speranțele" noas
tre la probe combinate, a primit une
ori și îndrumările profesorilor Mircea 
Dumitrescu, Petre Naghi sau Traian 
Chitul și această colaborare se extinde 
și la alți atleți.

în ceea ce privește viitorul atletis
mului clujean, antrenorii noștri au re
nunțat la goana după succese efemere, 
prin forțarea juniorilor la antrenamen
te, pentru obținerea unor rezultate ime
diate. Se lucrează pe ideea pregătirii pe 
mai mulți ani, în perspectivă. Acest 
mod de lucru, care dă garanția succe
selor de mai tîrziu, a adus totuși la lu
mină cîțiva juniori deosebit de talen
tați, care au obținut performanțe re
marcabile, deși acesta nu a fost un o- 
biectiv principal în pregătirea lor. A- 
vem încredere că juniori ca Sanda Tă- 
nase, Mariana Toader, Iudita Lazăr, 
Andrei Sepși, Mihai Timiș, pentru a nu 
pomeni decît cîțiva, vor reabilita în 
curînd faima atletică de care s-a bucu
rat orașul nostru.

VASILE CĂBULEA 
SILVIU DUMITRESCU

examer.tr
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Cairo: Saigon I Comentariul zilei

Conferința arabă la nivel înalt MAIfVRELl Dl CULISE CD\II\U\
CAIRO 9 (Agerpres). — Sim- 

bătă și-a început lucrările la 
Cairo conferința la nivel înalt a 
țărilor arabe la care participă 
primi miniștri și înalți demnitari 
din țările respective. Ordinea de 
zi a conferinței, ale cărei lucrări 
se vor desfășura în general cu 
ușile închise, cuprinde 14 punc
te, printre care, crearea unei ar
mate unite arabe, realizarea lu
crărilor ce trebuie executate pe 
teritoriile Iordaniei, Siriei și Li
banului în vederea exploatării 
apelor Iordanului și afluenților 
săi, problema relațiilor economice 
interarabe și altele.

Deschizînd lucrările conferin
ței, secretarul general al Ligii 
arabe, Hassuna, a prezentat un 
scurt bilanț privind modul în care 
au fost îndeplinite hotăririle Con
ferinței la nivel înalt care a avut 
loc la Alexandria în septembrie. 
El și-a exprimat speranța că 
pînă la următoarea conferință la 
nivel înalt, care va avea loc la 
Rabat, hotăririle actualei reuni
uni vor începe a fi executate.

Șeful delegației siriene, N'u- 
reddin El Attassi, care prezidea
ză lucrările conferinței, a decla
rat că țara sa acordă mare im
portanță cooperării dintre țările 
arabe în toate domeniile și a 
salutat intenția de a fi creată o 
armată palestiniană arabă.

După ce Zakaria Muheddin, 
vice-președinte al R.A.U., i-a sa
lutat pe participant» la conferin
ță, a luat cuvintul primul mi
nistru al Sudanului. Khalifa, care 
a subliniat că „eliberarea eco-

notnică a țănloi arabe constituie 
o condiție esențială pentru reali
zările diD domeniul politic" El 
s-a pronunțat în favoarea creării 
unei piețe comune arabe și a 
declarat că țara sa va semna în 
cel mai scurt timp toate acordu
rile economice interarabe. Refe- 
rindu-se la politica externă a Su
danului, primul ministru Khalifa 
a declarat că guvernul său a in
terzis avioanelor militare brita
nice să zboare pe deasupra teri
toriului sudanez spre Arabia de 
sud.

Atenția observatorilor de presă 
de la Cairo este concentrată asu
pra poziției Libanului care nu a 
consimțit încă să înceapă lucră
rile de deviere a apelor Iordanu
lui pentru a nu provoca un con
flict militar cu Izraelul. Intr-un 
interviu acordat „__
rient", ministrul de externe liba
nez, Philippe Talda, a declarat : 
„Țara noastră este mai hotărită 
ca oricînd să-și îndeplinească an
gajamentele, dar ea va refuza să 
accepte o aventură"

După încheierea ședinței de 
deschidere, secretarul general al 
Ligii arabe, Hassuna, a declarat 
că ea s-a desfășurat „într-o at
mosferă de cordialitate și înțele
gere reciprocă" și și-a exprimat 
speranța " 
cheia cu

ziarului „L’O-

că conferința se va in
succes.

--------•---------

0 experiența

interesantă

BELGRAD. — Agenția Taniug 
anunță că premierul grec G. Pa- 
pandreu, împreună cu Kostopu- 
los. ministrul afacerilor externe, 
va face o vizită oficială în Iugo
slavia între 1 și 4 februarie, la 
invitația președintelui Venei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugo
slavia.

SALZBURG. — Sîmbătă au în
ceput la Salzburg. (Austria) lucră
rile unei reuniuni a liderilor par
tidelor social-democrate din Eu
ropa Occidentală, la care parti
cipă 40 de reprezentanți din 14 
țări europene. Reuniunea este 
prezidată de Bruno Pittermann. 
vice-cancelar al Austriei.

Timp de două zile liderii socia
liști vor face un schimb de ve
deri în problemele unității Euro
pei Occidentale, relațiilor dintre 
Comunitatea Economică Euro
peană și Asociația europeană a 
liberului schimb, precum și in 
alte probleme.

MOSCOVA 9 I Agerpres!. — 
După cum transmite agenția 
TASS, intr-un referat prezentat 
la sesiunea ordinară a Consiliu
lui științific al Institutului unifi
cat de cercetări nucleare de la 
Dubna prof. Venedikt Djelepov, 
directorul laboratorului pentru 
probleme nucleare, a informai 
despre experiențe interesante e- 
fectuate cu ajutorul unei apara
turi construite in Rominia.

Un grup de oameni de știință, 
in frunte cu Marius Pătrașcu si 
Anatoli Ignatenko, au efectuat o 
serie de experiențe in vederea 
studierii fenomenului descoperit 
anterior de un grup de specialiști 
sub îndrumarea acad. Bruno 
Pontecorvo și denumit fisiune 
fără radiații a nucleelor grele sub 
acțiunea mezonilor miu negativi.

Experiențele efectuate de M 
Pătrașcu, A. Ignatenko și de co
legii lor au arătat că efectul 
dezintegrării fără radiații crește 
simțitor dacă se iau, ca ținte, nu
clee din ce în ce mai grele. De 
exemplu, el se intensifică de a- 
proape zece ori dacă se înlocuieș
te uraniul cu plutoniu.

CIUDAD DE PANAMA. — 
Sîmbătă în întreaga Republică 
Panama a fost decretată zi de 
doliu în memoria studenților pa
namezi care au fost uciși în 
cursul tulburărilor desfășurate la 
9 ianuarie 1964 în zona Canalu
lui Panama. După cum se știe, în 
urma ciocnirilor care au avut loc 
atunci, 20 de panamezi și 4 mili
tari nord-americani au fost uciși. 
.Organizațiile de tineret au de

pus coroane de flori la locul unde 
s-au desfășurat incidentele. Auto
ritățile au interzis orice demon
strație și au adoptat măsuri de 
securitate pentru a împiedica or
ganizarea de manifestații.

LONDRA. — După cum 
transmite agenția A.D.N., fir
ma engleză „Leyland-Motors" 
va începe curînd livrarea de 
camioane frigorifere către 
R. D. Germană. Camioanele 
sînt livrate în baza unui con
tract în valoare de 2,25 mili
oane mărci, încheiat recent.

CARACI. — La 8 ianuarie 
au fost date publicității la 
Caracî rezultatele oficiale ale 
alegerilor președințiale din 
Pakistan. Mareșalul Ayub 
Khan a obținut 49 591 voturi, 
iar doamna Fatima Jinnah — 
28 691. După cum se știe, ale
gerile pentru desemnarea pre
ședintelui țării s-au desfășu
rat în două etape. în prima 
etapă a fost ales un corp elec
toral format din 80 000 de 
electori care la 2 ianuarie au 
participat la votul pentru ale
gerea șefului statului. în urma 
comunicării rezultatelor defi
nitive, comisia electorală a 
proclamat pe mareșalul Ayub 
Khan că președinte al Pakis
tanului. Comisia a anunțat, de 
asemenea, că alegerile pentru 
Adunarea Națională vor avea 
loc la 21 martie a.c.

MOSCOVA. — Agenția TASS 
transmite că în scopul explorării 
pe mai departe a spațiului cos
mic și acumulării de date expe
rimentale, în intervalul 11 ianua
rie, — 1 martie 1965, în Uniunea 
Sovietică vor fi lansate noi vari
ante de rachete purtătoare de o- 
biecte cosmice. Lansările de a- 
cește rachete vor fi efectuate în 
regiunea Oceanului Pacific, limi
tată de circumferințele 
rază de 65 mile marine, 
trul avînd următoarele 
nate :

1 grad 35’ latitudine 
și 164 grade 0,1' longitudine 
vestică.

avind o 
cu cen- 
coordo-

nordică

PE SCURT

După ce, joi seara, generalul 
Nguen Khanh a refuzat catego
ric să semneze comumcatul pri
vind crearea așa numitului „Co
mitet de legătură", el a făcut 
acest locru simbătă dumneata 
după convorbiri prealabile cu 
amahasadcruJ american Maxwell 
Taylor. Retermdu-se la cercuri 
informate din capitala Vietna
mului de sud. agenta FRANCE 
PRESSE. apreciază câ seaeralul 
Khanh și-a ^tărțiut interlocu
torii pentru a-i forța să accepte 
condițiile puie de ef" în cele 
din urmă, generalul Khanh a 
acceptat să semneze coaxinica-
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tul, care potrivit observate 
de la Saigon nu face Ltceva 
cit să reediteze manevra 
luna august anul trecut, 
militarii și-au luat obhgat 
3 reda puterea cviKlor.

De aîtfeL FRANCE PRESiE 
relevă, că înainte de a-și pune 
semnătura pe comumcat. gene
ralul K'nanh aflase că un alt ge
neral, Nguen Van Thieu. fusese 
prezentat de anumite cercur 
drept un eventual „înlocuitor" al 
său in postul de comandant <ef 
al armatei.

Dacă în comunica: se afirmă 
că „criza politicâ din ultimele 
zile poate fi considerată de do-
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simbău dimineața un
detașament al forțelor guverna
mentale la numai 12 tiiometri de 
Saigon, provocindu-i pierderi în
semnate.

nevemta

III ntr-un articol publicat acum 
cîteva zile în „ABENDZEI- 
TUNG", vicepreședintele 
Bundestagului, dr. Thomas 
Dehler, scria câ „actuala 
riză din sinul alianței occi

dentale nu poate fi decît bi- 
pentru orice german care :și

iubește țara". El explicita câ „continua
rea politicii atlantice și vest-europene de 
pînă acum este in detrimentul securită
ții Germaniei (occidentale)" și câ „este 
lipsit de rațiune să se continue războiul 
rece-. Republics Federală — conchidea 
Dehler — „trebuie să se străduiască să 
transforme ostilitatea cu Răsăritul intr-o 
colaborare rezonabilă. Aceasta este sar
cina politicii vest-germane".

Atenția de care s-a bucurat respectivul 
articol din partea multor observatori 
occidentali se explică atit prin poziția 
politică pe care o deține dr. Dehler cit, 
mai ales, prin faptul că ideile expuse de 
vicepreședintele Bundestagului se referă 
la probleme de mare importanță și cc-

Nocturnă pe una din străzile 
principale ale orașului Varșo

via, capitala R. P. Polone Atena:
CONGO (Leopoldville). Merce
narii lui Chombe în acțiune: 
prin teroare se încearcă înăbu
șirea luptei patriotilor congo- „Rebelii se intorc

Implicațiile unei reconversiuni
ecenta hotărîre a 
Băncii franceze de 
a efectua conversi
unea în aur ă unei 
părți din rezervele 
sale de dolari este 
interpretată în di

verse capitale occidentale ca o 
acțiune cu serioase implicații po
litice.

Partea economică a problemei 
este în general următoaiea. Re
zervele valutare franceze sînt in 
proporție de aproximativ 75 la 
sută în dolari. De mai multă vre
me Franța intenționează să modi
fice rolul de monedă internați
onală pe care-l au dolarul și lira 
sterlină. In afară de aceasta, tre
buie luat în considerare faptul 
că balanța franceză pe anul care 
s-a terminat este favorabilă. (Ci
frele publicate indică o creștere 
cu aproximativ 650 milioane do
lari a rezervelor valutare în a- 
nul care a luat sfirșit la 31 de
cembrie). Nu o dată oficialitățile 
economice franceze și-au expri
mat neîncrederea în dolar. Co
respondentul ziarului NEW 
YORK HERALD TRIBUNE 
scria din Paris că în cursul unei 
convorbiri cu „o înaltă oficialita
te franceză" aceasta afirma vă 
„dolarul este o monedă slabă și 
Franța își asumă mari riscuri po- 
sedînd atît de mulți dolari".

Tot aici se Încadrează și pro
blema relațiilor dintre diversele

monede occidentale. Pentru Sta
tele Unite, în mod evident, mă
sura franceză nu are o conse
cință dramatică imediată. Re
zervele maxime de aur se cifrea
ză la 15 miliarde dolari. Mini
mul poate ajunge la 12 miliarde 
dolari. Dar, se întreabă diverșii 
observatori economici americani, 
ce s-ar putea întîmpla dacă de
ținătorii de dolari de la băncile 
centrale din Germania occiden
tală, 
ceda în același mod ? 
dent, 
privită la Washington 
prisma unei eventuale reacții în 
lanț. Deocamdată, declarațiile 
făcute sînt optimiste, arătîndu-se 
că „dolarul va face față respon
sabilităților sale mondiale". Dar 
in același timp, 
cercuri se recunoc 
destul de serioase ale 
franceze „prin caracterul 
bolic".

In Anglia, se exprimă 
că măsura franceză nu 
mitată exclusiv la relațiile franco- 
americane. Diversele oficialități 
financiare engleze consideră că 
acțiunea Parisului ar putea avea 
o influentă serioasă și asupra sta
bilității lirei sterline ..mai mult 
decît s-ar putea crede" (cores
pondentul din Londra al agen
ției France Presse).

Partea politică este însă mult 
mai semnificativă. Măsura luată

Italia, laponia ar pro- 
Evi- 
este 
prin

măsura franceză

în aceleași 
implicațiile 

măsurii 
ei sim-

părerea 
este li-

la centru**
Deși în mod practic așa-zisa 

rebeliune a celor 16 deputați ai 
centrului, care se declaraseră 
miercuri independenți, a eșuat, 
supunîndu-se premierului Pa- 
pandreu, ziarele ateniene de 
sîmbătă continuă să acorde un 
spațiu larg acestei probleme. Zia
rul guvernamental „ELEFTHE- 
R1A" anunță că fiind pus în fața 
alternativei — noi alegeri sau 
renunțarea necondiționată la 
„declarația de independență" — 
grupul celor 16 s-a văzut silit să 
prezinte Parlamentului o altă de
clarație prin care au anulat-o pe 
prima. Ei au justificat apoi noua 
lor acțiune prin „necesitatea de a 
se apăra unitatea uniunii de cen
tru". In aceeași zi, premierul Pa- 
pandreu-anunța presei ,,'stabilirea 
unității centrului".

Părerea cercurilor de dreapta, 
expuse de ziarul „KATHIME- 
RINl" este că, deși cei 16 au re
nunțat la ■ „declarația lor de in
dependență", guvernul de cen
tru și, mai ales, premierul „ies

grav răniți dm această criză 
relevă faptul că „Papandreu 
are nici o garanție că nu vor mai 
avea loc asemenea rebeliuni".

Presa de centru și de stingă, 
însă, scoțind in evidență acțiunile 
energice ale premierului Papan- 
dreu în lichidarea rebeliunu, sub
liniază, totodată, faptul că drep
tei i s-a tăiat posibilitatea de a 
exploata această neînțelegere in 
folosul ei. Contrar celor afirmate 
de „KATHLMERIM" ziarul de 
centru „ETHNOS" scrie că „po
trivit părerii generale, acest in
cident a avut ca rezultat atit în
tărirea
cît

de Banca Franței poate fi inter
pretată ca una din acele acțiuni 
în care se exprimă contradicțiile 
iriteroccidentale, ca o manifestare 
a divergențelor rezultate din 
schimbarea raportului de forțe în 
interiorul alianței vest-europene.

Presa americană, în comenta
riile ei, insistă asupra momentu
lui ales. Acesta, scrie de pildă, 
NEW YORK HERALD TRI
BUNE, poate duce la o presiune 
generală asupra monedei ameri
cane. Ih cazul de față, ideea este 
aceeași cu cea desprinsă de co
respondentul din Washington al 
agenției FRANCE PRESSE, că 
măsura anunțată la Paris nu poa
te fi desprinsă din ansamblul re
lațiilor franco-americane. „Rela
țiile financiare Franța-S.U.A. nu 
sînt decît un element de presiune 
în cadrul sistemului monetar in
ternațional. Dar ele se plasează 
intr-un context politic-psihologic 
care le imprimă o importanță ex
cepțională".

Deci, măsura apreciată din 
punctul de vedere al valorii sale 
globale drept simbolică (se in
tenționează reconversiunea nu
mai a 150 milioane dolari) apare 
ca o reafirmare a dorinței de 
consolidare a prestigiului francu
lui francez, de consolidare gene
rală a economiei franceze.

P. N. I

tualitate. „Sensul atitudinii lui Dehler
— opiniază „LE MONDE” — este o che
mare la realism și la un plus de lucidi
tate". Iar Johannes Edlitz notează în 
„DIE PRESSE" (Austria) „El (Dehler
— n.n.) a tras concluzii sănătoase cu 
privire la realități care nu pot fi igno
rate. Anacronismul și periculozitatea 
multor aspecte ale politicii practicate la 
Bonn sînt evidente".

In categoria „aspectelor politicii vest- 
germane' invocate de ziaristul austriac, 
mulți observatori nu pot să nu remarce, 
de pildă, ardoarea — demnă de o cauză 
mai bună — cu care Bonn-ul se zbate să 
obțină accesul la armele nucleare (in 
urmă cu numai două săptâmini, președin
tele consiliului pentru apărare al R. F. 
Germane, Heinrich Krone, se pronunța 
împotriva oricărei limitări a înarmărilor 
în Europa și cerea ca „R.F.G. să aibă un 
cuvint de spus în folosirea armelor ato
mice" tnsinuînd că Bonn-ul găsește „cu 
timpul, mereu mai greu de suportat" si
tuația de a nu avea un deget pe trăga
ciul atomic). Sint ușor de înțeles neli
niștea și suspiciunile pe care asemenea 
tendințe le stirnesc in lume, ținind sea
ma de experiența tragică a unui trecut 
nu prea îndepărtat.

Dacă, așa cum remarcă unii conducă
tori occidentali „punctul de vedere al lui 
Dehler sună oarecum izolat în concertul 
politicii actuale (vest) germane" („LA 
TRIBUNE DES NATIONS"), mulți apre- 
.-.ară că articolul vicepreședintelui Bun
destagului reflectă creșterea curentului 
de opinie din R.F.G. in favoarea abordă
rii constructive, mai realiste a proble
melor internaționale. O oglindire a aces
tui fenomen o găsim și într-o serie de 
recente luări de poziție ale unor influen
te publicații vest-germane.

Aminarea Roma:
convorbirilor

privind FM.
Agenția Reuter, citind surse 

bine informate din capitala Ma
rii Britanii, relatează că organiza
rea unor noi convorbiri cu pri
vire la planul britanic de creare 
a „forței nucleare atlantice" 
(F.N.A.) pare a fi compromisă. 
Iniția?, arată agenția, discuțiile 
urmau să aibă loc la nivelul mi
niștrilor adjuncți ai afacerilor 
externe, spre sfîrșitul lunii ianua
rie, la Haga sau Roma. La dis
cuții urmau să ia parte Anglia, 
S.U.A., R.F.G., Olanda, Italia, 
precum și alte țări interesate, 
membre ale N.A.T.O.

Referindu-se la cauzele aces
tui impas, agenția Reuter men
ționează că între diferiții aliați 
ai N.A.T.O. există în momentul 
de față neînțelegeri asupra com
ponenței delegaților și cu privire 
la locul unde ar trebui să se des
fășoare discuțiile privind 
blema 
tice".

pro-
„forțelor nucleare atlan-

Probleme

prestigiului premierului 
și al guvernului, dat fiind 

faptul că s-au spulberat atit a- 
menințarea rebeliunii care moc
nea de mai multe luni, cit și spe
ranțele opoziției, care a încercat 
să profite de agitația creată". 
Ziarul conchide subliniind faptul 
că „nu este posibilă crearea 
formule guvernamentale de 
tru-dreapta așa cum doresc 
mite cercuri ale dreptei".

unei 
cen- 
anu-

u de mult, prin- 
tr-un decret gu- 
zernamental, la 
Madrid s-a anun
țat schimbarea 
conducerii Sindi
catului universi

tar spaniol, un organism cu 
caracter oficial, creat de re
gimul franchist pentru a înăs
pri controlul asupra cercuri
lor studențești. Măsura aceas
ta a prilejuit unele luări de 
poziție, chiar în coloanele pre
sei spaniole, față de situația 
Universității din această țară.

Deși nu a fost invocat nici 
un motiv pentru schimbările 
făcute, observatorii din capi
tala Spaniei au remarcat fap
tul că ele au avut loc la capă
tul unui an in care studenții 
din Madrid, Barcelona, Sevilla 
și din alte centre universitare 
și-au intensificat demonstra
țiile antiguvernamentale, ex- 
primîndu-și în mai multe 
rînduri solidaritatea cu lupta 
muncitorilor greviști spanioli. 
Aceasta a avut drept primă 
urmare înlocuirea lui Daniel 
Regalado din postul de con
ducător național al Sindicatu
lui universitar spaniol.

Intr-o scrisoare de rămas 
bun, adresată studenților,

„Dacă partidele vest-germane ar fi îrl 
clinate să ducă o politică cu adevărat îl 
interesul Germaniei — scria zilele trJ 
cute „DER SPIEGEL" — nu ar exisă 
înghesuiala de a ajunge la F.N.M. A doi 
să ne apropiem de bombă înseamnă I 
dori să înveninăm atmosfera interna 
țională". I

Făcînd o incursiune retrospectivă îl 
politica externă vest-germană a anultl 
1964 „FRANKFURTER RUNDSCHAUl 
aprecia deunăzi: „în timp ce riscul unt] 
război în Europa s-a redus în mod în! 
bucurător, Bonn-ul perora și acționa c| 
și cum ar fi fost vorba de respingere! 
iminentă a unei agresiuni. Legi cu prii 
vire la starea excepțională, apărarea cil 
vilă, apărarea teritorială, forța nucleari 
multilaterală, minele atomice — iată cil 
vintele de ordine ale guvernului federal 
Discuțiile dintre partide și în sinul pari 
tidelor erau cu precădere de natură pol 
litică-militară Strategii amatori de toatl 
categoriile și-au spus cuvîntul. Si asta îJ 
mijlocul unei lumi care activează pentru 
pace. Nu este de mirare că în anul 196] 
prestigiul 
chiar și în 
că în 1965 
penseze în 
tice prin planuri militare ambițioase". I

La rîndul său „DIE WELT“ ținea sil 
sublinieze: „Guvernanții și negociatori] 
noștri trebuie să înțeleagă că în ultima 
instanță Germania (occidentală) are toi 
atît de mult de cîștigat ca și ori card 
altă țară de pe urma slăbirii încordării 
și a efortului militar". Este o idee lud 
cidă. cu care nu poți să nu fi de acord 
atunci cină năzuiești spre destindere șa 
cooperare pașnică în Europa și în în-l 
treaga lume.

Republicii Federale a scăzu 
ochii aliaților săi. Să sperăm 
R.F.G. nu va căuta să comJ 
continuare slăbiciunile polii

EM. RUCĂK

coaliției guvernamentale
ROMA 9. — Corespondentul

Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Situația politică actuală a 
Italiei se află în centrul atenției 
partidelor politice, a diferitelor 
personalități și a presei din a- 
ceastă țară.

Intr-o declarație făcută presei, 
Riccardo Lombardi, exponent al 
unei grupări de stingă din Par
tidul Socialist Italian, și-a mani
festat poziția în legătură cu po
lemica dintre partidele membre 
ale coaliției guvernamentale de 
centru-stînga și față de alte pro
bleme. El a arătat că anumite 
grupări politice înțeleg prin re
lansarea politicii de centru-stînga 
'înfăptuirea programului guverna
mental din iulie, adică a progra
mului pe baza căruia s-a consti
tuit al doilea, cabinet Moto. „Dar 
acest obiectiv ar însemna nici 
mai mult nici mai puțin decît să 
se lase lucrurile neschimbate", 
a arătat Lombardi, subliniind că

tocmai împotrivirea față de aca 
program a fost motivul demis! 
nării sale din funcția de direct! 
al ziarului „Avânți" și al retn 
gerii din guvern a lui Antoni 
Giolitti și a altor miniștri socii 
liști. „După părerea mea, a sp| 
Lombardi, revendicările cu pil 
vire la înfăptuirea programul! 
din iulie sînt un simplu e.vp] 
dient, întrucît situația politică I 
țării, care s-a maturizat, cere tl 
guvern de tip nou". I

Pe de altă parte, după intri 
nirea conducerii Partidului s] 
cialist italian al unității pițoletal 
a fost dat publicității un corni 
nicat în care „se confirmă cri] 
politicii de centru-stînga" și ] 
scot în evidență contradicțiile ii 
teme ale Partidului democrat 
creștin. In încheierea coninnicil 
tulul se arată necesitatea tini 
orientări politice care să se tn 
pună în situația actuală și .] 
ducă la dezvoltarea țări

ale universității
care a fost difuzată în toate 
facultățile, Daniel Regalado s-a 
plîns de „graba cu care a fost 
operată11 înlocuirea lui. Și deși 
în cercurile studențești de la 
Madrid se consideră că amă
răciunea exprimată se dato- 
rește mai 
de 
tă 
tă, 
să 
la 
spaniole.

La cîteva zile după ce au 
avut loc schimbările de la 
Madrid, ziarul „MUNDO SO
CIAL" a efectuat o anchetă 
în rîndurile studenților din 
capitala Spaniei, care a prile
juit unele concluzii interesan
te. Astfel, potrivit rezultatelor 
anchetei, 1,3 la sută din tota
lul studenților provin din fa
milii de muncitori, 3,7 la su
tă — din familii de crescă
tori de vite și negustori. 11.7 
la sută — din familii de mili
tari. 16,3 la sută — din fami
lii de profesori și funcționari 
și 67 la sută — din familiile 
industriașilor și înalților func
ționari de stat. Comentînd a- 
ceste date, „MUNDO SOCI
AL" scrie : „Universitatea 
aparține păturilor înalte

curînd regretului 
a fi pierdut o poziție înal- 
și extrem de bine retribui- 
Regalado nu a putut evita 
se refere în scrisoarea sa 

înapoierea Universității

NORVEGIA. Zăpada abundentă 
pe unele artere ale orașului. In

in ultimele zile la Os'o a lăcut anevoioasă ciiculațiacăzută
fotogtatie : cetățeni din Oslo în drum spre serviciu folosind, 

ca mijloc de transport, schiurile
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spaniole
burgheziei, în timp ce pârtiei 
parea muncitorilor se reduci 
practic, Ia zero". Același zial 
atrage atenția asupra faptulJ 
că, în ciuda acestei stări cil 
lucruri, un număr tot mii 
mare de studenți iau cunoșl 
tință de ideile progresiste I 
se încadrează în curentele d« 
mocratice. participînd la aci 
țiunile împotriva caracteruhl 
antidemocratic al învățămînl 
tului universitar spaniol. I

Cu cîtăva' vreme în urmi 
presa spaniolă a anunțat del 
pre pregătirea unui proiect dl 
reformă universitară, care uri 
rnează să fie prezentat Cortesl 
ului (parlamentul spanioli 
S-a constatat însă că nu estl 
vorba decît despre proiectil 
unei reforme a corpului prJ 
fesoral. în legătură cu aceasta 
ziarul madrilian „YA“ a scrii 
un articol redacțional : „Ni 
putem să ascundem că aceasl 
tă limitare a provocat o oara 
care dezamăgire. Se spera cl 
este vorba despre o reform! 
universitară profundă, de cari 
are nevoie actuala situație di] 
Spania". La rîndul lui, Franj 
cisco Llevero, profesor la ca] 
tedra de psihiatrie a Faculta 
ții de medicină din Madrid, ] 
publicat un articol în coloa] 
nele aceluiași ziar, în car] 
scrie : „Situația universităț] 
lor noastre merită compasiu] 
ne și este de netolerat nepă] 
sarea manifestată față de în] 
vățămîntul universitar".

în ziarul „A.B.C." a apăru 
o declarație a secretarului A 
dunării profesorilor de Ia fa] 
cultatea 
villa, în 
critică 
pentru 
așa ziselor 
bere", conduse de diferite or] 
dine catolice, cum este uni] 
versitatea din Navarra. „Pro] 
fesorii de la catedra de me] 
dicină — se arată în scrisoar] 
— consideră drept inadmisi] 
bilă situația în care așa zisei] 
universități libere primesc în] 
semnate ajutoare financiare.] 
în timp ce universitățile noa] 
stre de stat nu dispun de mij] 
loacele necesare dezvoltări] 
lor".

Situația grea a universită] 
ții spaniole preocupă tot ma 
mult cercuri largi din Spa] 
nia. Aceasta a și constituit u] 
nul din motivele pentru card 
Federația universitară demo 
erată din Spania a adresa 
recent un apel, studenților ș 
corpului profesoral, in care î 
cheamă să se unească într-un 
front larg de opoziție, pentru 
apărarea drepturilor lor aca 
demice, profesionale, sindical 
le și politice.

I. RETEGAN

de medicină din Se 
care se adresează ] 

directă guvernului 
privilegiile acordat 

„universități li


