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------------- UCENICIE -----------
ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ S:

IN PAG. 2 :

PUNCTE DE VEDERE
Cu cîtva timp în urmă i-am anunțat pe citi

torii noștri că în viața universitară a avut 
Ioc o manifestare devenită tradițională : Cort- 
ierința pe țară a cercurilor științiiice studen
țești, ailată la cea de a VlII-a ediție.

Redactorii noștri L. Lustig, I. Tronac, A. Va- 
sHescu, au adresat mai multor tovarăși între
barea :

I
CE CONCLUZII DESPRINDEȚI PENTRU 
ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICA A STUDEN
ȚILOR ?

Iată cîteva din răspunsurile primite.

ceptibile de a fi dezvoltate și 
care să constituie lucrări de 
diplomă sau să permită chiar 
dezvoltări ulterioare. O aseme
nea continuitate este deosebit 
de valoroasă, deoarece permite 
abordarea unor probleme mai 
dificile, mai complexe, adînci- 
rea și realizarea lor practică, 
ceea ce uneori nu se poate face 
in limita de timp acordată in 
mod normal pentru proiect.

— Rolul conducătorilor cercu
rilor este, între altele, și să în
drume, să obișnuiască studenții 
cu consultarea unui material

bibliografic cit mai complet, in
clusiv în limbi străine, pentru 
ca lucrările să fie elaborate pe 
baza cunoașterii soluțiilor celor 
mai recente, celor mai avan
sate. în acest scop cred că e 
necesară o intensificare a exi
gentei fată de predarea și însu
șirea limbilor străine și mai 
multă atenție pentru dotarea 
bibliotecilor institutelor cu dic
ționare tehnice de specialitate.

— îndrumarea cadrelor di
dactice să fie de natură a forma 
studentului deprinderea de a 
munci independent, evitind atît

neurmărirea pe parcurs a lucră
rii cit și „dădăceala" sau con
tribuția masivă a conducătoru
lui la elaborarea unei lucrări. 
Este recomandabil ca, în mă
sura posibilităților, fiecare ca
dru didactic de predare să con
ducă o temă în cadrul cercului, 
iar asistenții să-i ajute aces
tuia.

— La susținerea lucrărilor 
trebuie folosit material grafic. 
Acesta să fie adaptat necesită
ților de vizibilitate la distantă

(Continuare in pag. a Il-a)
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De ce n-a dat mu
gurel e floare ? (Să 
discutăm despre ti
nerețe, educație, 
răspunderi)
La intersecția me
ridianelor botani
ce
Construiți-vă sin
guri !
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Prof. univ.
Alexandru Kogojan 

prorector al Institutului 
politehnic din Timișoara 

în legătură cu activitatea de 
viitor a cercurilor studențești 
țin să fac o serie de precizări 
generate de experiența cercuri
lor științifice din institutul nos
tru și în urma participării la 
mai multe sesiuni științifice și 
conferințe pe țară ale acestora 
— inclusiv cea de a VIII-a — 
secția „electrotehnică“ pe care 
institutul nostru a găzduit-o re
cent. Noi socotim că o eficaci
tate mai mare a muncii de cer
cetare a studenților ar putea fi 
obținută ținînd seama de urmă
toarele observații:

— Tematica cercetărilor stu
denților să fie orientată spre 
problemele actuale de tehnică 
avansată, spre problemele de 
cel mai mare interes pentru 
știință, industrie și economie. 
Temele să fie alese astfel îneît

atît studiu teoreticsă necesite
cît și experimental în vederea 
unei dezvoltări armonioase, 
pentru ca viitorul inginer să 
poată rezolva problemele pe 
care i le va pune cercetarea ști
ințifică sau dezvoltarea produc
ției.

Temele să fie clar conturate 
și accesibile posibilităților stu
denților, trebuie evitată supra
încărcarea acestora prin alege
rea unor teme care să nu soli
cite un volum de muncă exage
rat de mare.

— Pentru atragerea unui nu
măr mai mare de studenți nu 
trebuie evitate preocupările 
pentru realizarea unor mașini 
și aparate după soluții care nu 
sînt neapărat originale, dată 
fiind importanța deosebită pe 
care o au realizările practice 
pentru completarea și adîncirea 
procesului didactic, respectiv 
pentru formarea „modului de a 
gîndi ingineresc“.

— La alegerea temelor să fie 
preferate subiecte care sînt sus-

Proletari din toate țările, uniți-vă! t
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Marin Andrei, Toma Mlnzală și Petre Nedelcu execută cu grijă lucrări de montaj la lami
norul de tablă groasă al Combinatului siderurgic „Gheorghe Gheorghlu-Dej“ de la Galați 

Foto: N. STELORIAN

Invenții birocratice
în calea inovațiilorA

Am prinsAm prins din zbor, cum se 
spune, o frîntură transmisă de 
posturile noastre de radio: „... și 
pentru această unitate industria
lă clujeană inovația amintită are 
o deosebite importanță 1“ Frîn- 
tura aceea de frază mi-a trezit 
curiozitatea și cum tocmai mă 
aflam la Cluj am vizitat mai 
multe întreprinderi cu gîndul să 
descoper despre ce este vorba...

Mașina pare deosebit de sim
plă. Scopul pentru care a fost 
construită este acela de a debita, 
adică de a tăia bare metalice, 
în vederea prelucrării lor meca
nice la lungimile dorite. Nu este 
nimic nou, s-ar părea. Noutatea 
constă în realizarea acestei ope
rații deloc ușoare prin acționarea 
unui disc abraziv subțire care se 
rotește de la 2 850 pînă la 3 750 
de ori pe minut, obținîndu-se 
o tăiere de 10 și respectiv 
20 de ori mai rapidă față de 
metoda clasică cu fierestrău rec- 
tiliniu sau rotativ. Autorii mași
nii : ing. Pop Gheorghe și Zoltăn 
Keresztes de la Uzinele metalur
gice „Unirea“ din Cluj.

' Acest „colectiv de doi“, cum 
este numită în uzină colaborarea 
tinerilor ingineri, a dat naștere 
multor idei cu o gamă destul ele 
largă de, aplicabilitate. Amintim, 

/ printre altele, bobina suspen- 
i dată pentru mașinile de piep
tănat lină, cu elementul ei princi
pal, colivia de rulmenți. Aplicată 
în producție, jucărioara aceasta 
(piesa respectivă este minusculă 
față de întreg aparatul textil) a-

duce anual o economie de a- 
proximativ 70 000 lei. I-am în
trebat pe cei doi ce fel de greu
tăți au. Subliniind în primul rînd 
ajutorul, stimulentele de care se 
bucură (documentație optimă, 
posibilitatea de experimentare, 
premiile), au insistat totuși 
mai ales asupra unei pro
bleme pe care o socotesc destul 
de spinoasă: încetineala cu care 
sînt cercetate inovațiile de foru
rile competente, ritmul bătrîni- 
cios în care ele sînt discutate, a- 
probate sau respinse. . Astfel, să 
nu amintim decit despre o ino
vație destul de importantă și 
moartă pe parcurs, deși ar fi fost, 
odată aplicată la timp, deosebit 
de eficientă, rezolvînd cu suc
ces unele probleme de producție. 
Este vorba despre o sculă pen
tru decojirea oțelului prin trage
re, ca la laminate, ceea ce, dacă 
s-ar fi întîmplat, ar fi redus masiv 
din timpul cît oțelul a fost deco- 
jit prin strunjire. Dar pînă ino-

vația a fost acceptată, atelierul 
a trecut la fabricarea altor piese 
pentru utilajele textile și astfel 
s-a pierdut mult timp, destui 
bani, s-a pierdut o bună cantita
te de muncă generoasă, de cele 
mai multe ori efectuată după ore
le de program, într-un cuvînt, o 
idee valoroasă pentru acea pe
rioadă, fie ea relativ scurtă, s-a 
irosit de pomană. Și doar Uzina 
metalurgică „Unirea“ din Cluj — 
și nu numai ea — are nevoie de 
cît mai multe idei de acest fel. 
Este adevărat și faptul că față 
de trimestrul respectiv al anului 
trecut, în 1965 economiile reali
zate prin inovații au crescut cu 
275 la sută, dar în același timp . 
sarcinile ce revin pentru anul în 
curs uzinei au crescut și ele. 
„Unirea“ va livra pînă la sfârșitul 
trimestrului aproximativ 6 500 
tone utilaj textil,, iar pentru anul

PANEL AIOANEI
(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎNTRE „STAR“

SI5

99FOARTE BINE«

c ooperativa agricolă din Turia, ra
ionul Slatina. Aici lucrează brigada 
condusă de Nicolae Militaru de la 
S.M.T. Recea. în timpul însămîn- 
țărilor de toamnă cele 13 toactoare 
ale brigăzii au mers bine. Mecani
zatorii au cîștigat două zile la se
mănat. Nici imul n-a făcut popas. Ei 
au continuat munca, pregătind ogoa

rele de toamnă. Dar treaba nu-i deloc ușoară. 
Condițiile de secetă din ultimele luni impun 
grijă deosebită pentru întreținerea mașinilor, mai 
ales după eforturile la care au fost supuse la 
semănatei celor 850 hectare cu grîu.

— La însămînțări am primit calificativul „foarte 
bine“ — ne-a spus șeful brigăzii de tractoare. 
Vrom să îl păstrăm și la arăturile de toam
nă. In acest scop continuăm o metodă care în alte 
campanii a dat rezultate bune. E vorba de un 
autocontrol. înainte ca inginerul și cu mine să fa
cem recepția, cei mai buni mecanizatori cum ar 
fi uteciștii Constantin Patriciii, Ilie Ghioca, Ilie 
Ciobanu și alții, au sarcina din partea grupei 
U.T.C. să verifice calitatea arăturii. Orice greș 
semnalat seara este discutat în pauza dintre pre
luarea schimburilor. Iată un exemplu. Pe una din
tre sole executa arături utecistul Dumitru Cîrstea. 
Lui Ilie Ciobanu, care lucra alături, i s-a părut 
că viteza cu care înaintează tractorul lui Cîrstea 
era prea mare. „Poate că terenul e mai moale“ 
și-a zis cl. într-o pauză s-a dus la fața locului. 
Bulgării nu erau mari ca pe tarlaua lui. A pus 
rigla în brazdă. Presupunerea lui era reală. în 
grabă după hantri. Dumitru Cîrstea ara de mîn- 
tuială, la adîncimea de 15 cm în loc de 22 cum 
primise indicații.

Seara, cazul a fost pus în discuția grupei U.T.C. 
Dumitru a* dat vina pe... cuțite. Se strică prea 
des — a zis el. Nu pot să pierd timp cu schim
batul lor. Uteciștii i-au demonstrat că, în fond, 
este vorba de indisciplină manifestată prin ne- 
respectarea unei norme obligatorii de producție. 
I s-a făcut un calcul din care a reieșit că în fe
lul acesta din recoltă se pierd 200—300 de kg la 
hectar.

A fost o discuție utilă, la timp pentru că Du
mitru a „tras“ pros! numai cîteva brazde. Fi
rește, e doar un exemplu. El scoate însă în evi
dență preocuparea continuă a tinerilor mecaniza
tori pentru calitatea lucrărilor. Recent, în grupa 
U.T.C. s-a făcut o analiză atentă pe tema urgen
tării arăturilor. S-a cerut conducerii stațiunii să 
se îngrijească de asigurarea mai multor fiare de 
plug, pentru înlocuirea rapidă a celor uzate. S-a 
luat apoi măsura ca alimentarea și îngrijirea trac
torului să se facă seara. Astfel, schimbul doi lu
crează fără întreruperi. Iată cîteva inițiative care 
au dat roade bune. Cu toate condițiilo grele, 
viteza de lucru a înregistrat creșteri. Dc la 1,5 la 
2-2,5 hectare.

ION TEOHARIDE

In moderna secție polimer 
a Combinatului chimic 

Borze ști

Foto: N. STELORIAN o »

La Combinatul de îngrășăminte chimice din Tr. Măgurele

0 construcție de 170 m. înălțime
La Combinatul de în

grășăminte chimice de la 
Tr. Măgurele au început 
lucrările uneia dintre cele 
mai înalte construcții din 
țară — priza de aer pen
tru fabrica de amoniac. 
Aceasta va fi formată 
dintr-un turn de susți
nere și un tub de aspi
rație a cărui cotă maximă 
va atinge 170 de metri 
înălțime. Cînd construc
ția va fi terminată, în

vîrful ei s-a prevăzut in
stalarea unei noi antene 
de televiziune, care se va 
înălța cu încă 7 metri.

Turnul propriu-zis va 
fi confecționat din profile 
laminate de oțel și va fi 
așezat pe patru stilpi am
plasați în colțurile unui 
pătrat cu latura de 35 m.

Realizarea acestui o- 
biectiv, care va constitui 
un examen serios pentru 
constructorii din țara

noastră, a fost încredin
țată lucrătorilor Întreprin
derii de montaje Bucu
rești.

Proiectul marelui o- 
biectiv de pe șantierul 
din Tr. Măgurele a fost 
elaborat de un colectiv 
de ingineri de la filiala 
din Sibiu a Institutului 
de proiectări pentru chi
mia anorganică.

(Agerpres)

(Continuare In pag. a Il-a) Blocuri noi > la ■ Tg. Mureș

UZINELE „VICTORIA"

CĂLAN:

îndeplinit!
Furnaliștii de Ia Uzinele si

derurgice „Victoria“ din Călan 
au anunțat că și-au îndeplinit 
angajamentul anual de a da 
peste prevederi 5 500 tone de 
fontă. întreaga cantitate de 
fontă peste plan a fost pro
dusă cu cocs economisit. Pro
ductivitatea muncii realizată 
în acest an pe întreaga uzină 
este mai mare cu 55 Ia sută 
decît în 1959.

(Agerpres)

O nouă fabrică
de mobilă

în zona industrială Palas- 
Constanța a început construcția 
unei fabrici de mobilă și fur
nire estetice. La amplasarea fa
bricii în acest Ioc s-a avut în 
vedere în primul rind faptul că 
materia primă pentru secția de 
furnire — buștenii exotici — 
va fi adusă din diverse țări ale 
lumii pe calea apelor, precum 
și satisfacerea în condiții mai 
bune a cerințelor de mobilier 
în continuă creștere ale popu
lației din această parte a țării.

Noua unitate a industriei lem
nului concepută de specialiști ai 
Institutului de studii și proiec
tări forestiere va produce anual 
20 000 de garnituri de mobilă și 
diverse tipuri de mobilier com
binat cu metale și materiaie 
plastice, precum și 5 milioane 
de metri pătrați furnire estetice 
exotice.

Utilajele de înaltă productivi
tate, printre care linii continue 
semiautomatizate pentru prelu
crarea unor piese, finisarea și 
lustruirea mobilei, cu care va fi 
înzestrată această fabrică, o vor 
situa printre cele mai moderne 
unități ale industriei noastre de 
mobilă.

(Agerpres)

c LA RAMPĂ: LIPSURI

în Comitetul O.N.U. 
pentru problemele 
sociale, umanitare și 
culturale A FOST 
ADOPTAT ÎN UNA
NIMITATE PROIEC
TUL ROMAN DE DE
CLARAȚIE PRIVIND 
EDUCAREA TINERE
TULUI.

în pag. 4, publi
căm o corespon
dență specială din 
New-York.

înd am ajuns la 
Călărași cu inten
ția de a cunoaște 
activitatea teatru
lui popular, m-am 
putut socoti un om 
norocos; a doua zi 
avea loc plenara 
Comitetului oră

șenesc pentru cultură și artă' 
care își propusese să analizeze 
activitatea culturală din oraș 
și implicit și pe cea a tea
trului popular. Bănuiam că 
această dezbatere ne va da 
posibilitatea să desprindem 
cauzele care au dus la înceti
nirea ritmului activității, la 
diminuarea calității spectaco
lelor acestui colectiv care în 
urmă cu doi ani se număra 
printre formațiile fruntașe din 
țară și despre care astăzi se 
spune (cităm dintr-un referat 
prezentat la Comitetul de stat 
pentru cultură și artă): „Men
ținerea pe mai departe a titlu
lui de teatru popular acordat 
colectivului din Călărași de
pinde de modul în care se va 
desfășura activitatea lui în 

stagiunea viitoare“.

Ce am reținut1 însă dintr-b 
plenară întreagă ?

Deși anunțată cu mai multe 
zile înainte, invitații la șe
dință nu aveau nimic de spus.

CONCLUZIA plenarei: „Tre
buie să facem o cotitură !“

Nu-i nouă. După cîte sîntem 
informați despre această co
titură s-a mai vorbit ,și'în al
te două ședințe organizate în 
ultima lună.

Care sînt cauzele ? Care 
sînt perspectivele noii sta
giuni ?

Primul interviu : interlocu
tor Emil Coarente, președinte
le comitetului orășenesc pen
tru cultură și artă :

ÎN TREI ACTE

Însemnări despre activitatea Teatrului popular din Călărași

— Cauze sînt. mai multe. 
Principala mi se pare lipsa de 
colaborare dintre noi și consi
liul sindical raional. Mărul 
discordiei: artiștii amatori. în 
oraș există cam același fond de 
8—9 actori, oameni talent'ați, 
care se bucură de prestigiu în 
oraș cu vechi state în activi
tatea amatoare. Cu ei s-au 
cucerit premiile, pe ei îi 
plimbă consiliul sindical ra
ional montînd spectacole în 
trei acte si tot ei acti-

vează și la teatrul popu
lar. Regizorul Emil Elefteres- 
cu este plătit de noi și în ace
lași timp și de sindicate. Dar 
pentru că remunerarea la co
mitetele sindicatelor se face 
și „per premieră“ această „tru
pă Elefterescu“ prezintă mult 
mai multe spectacole noi la 
sindicate. La teatrul popular 
în toată stagiunea 1963—1964 
s-a prezentat o singură pre
mieră „Steaua fără nume'*,'la 
un nivel artistic foart'e slab.

tiție, cu. mașina acasă... Eu 
văd o soluție: noi să asigu
răm teatrului popular sindica
liști ■ talentați, istructor; ei 
decoruri/sala, asistența tehni
că.iar ceea ce se realizează din 
vînzar'ea biletelor să împărțim 
pe din două. Dar celor de Ia 
comitetul orășenesc pentru 
cultură și artă nu le convine. 
Ar vrea ca noi să deschidem 

, stagiunea' cu formațiile sindi
cale (de altfel așa ne-au și 
planificat pe un tabel) și ei să 
se laude.

Aceste răspunsuri ca și al
tele, primite la întrebările 
noastre se întîlnesc într-un

Ștefan Pandelescu, președin
tele conciliului sindical raio
nal.

— Să facă și teatru popular, 
dar, de ce numai cu membrii 
de sindicat? Să apelezeși ei 
la. cooperatori... Eu nu le spun 
oamenilor să nu se ducă la 
teatrul popular. Dar am me
todele mele de a-i atrage : la 
formațiile sindicale: bilete de 
odihnă, Ie vorbesc frumos 
chiar cînd se întîmplă să în-
tîrzie, îi mai duc, după ‘ repe- - pdnet comun: din momentul

cînd teatrul cu stagiune per
manentă din Călărași a primit 
învestitura de teatru popular, 
tocmai ca o recunoaștere a 
meritelor sale, activitatea și-a 
încetinit ritmul, calitatea spec
tacolelor a scăzut.

în ce climat își desfășoară 
activitatea teatrul popular ? 
Să ascultăm părerea artiștilor 
amatori.

— Știm că sânt niște neînțe
legeri între organizatori...

— Nu se împacă regizorul 
cu tovarășul Coarente Emil.

— Sînt date uneori dispoziții 
ca x sau y. să nu mai vină la 
teatrul popular. De ce ? Nu 
știm precis.

— Sînt schimbați des direc
torii Casei de cultură (institu
ția pe lîngă care își desfă
șoară activitatea teatrul popu
lar).

— Renunțăm la piese după 
ce rep'etăm zile întregi („Miti-

VIORICA GRIGORESCU

(Continuare in pag. a lll-al



INFORMAȚII
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• Sîmbătă seara s-a înapoiat 
tn Capitală, venind de la Viena, 
delegația Marii Adunări Națio
nale, condusă de deputatul Ion 
Pas, care, la invitația Consiliu
lui Național al Austriei, a lăcut 
o vizită prietenească în această 
țară. Din delegație au făcut 
parte deputății Emil Bobu, prof. 
Traian Ionașcu, ing. Petre Tur- 
cu, prof. Ion Creangă, Mircea 
Rebreanu și Ion Cristoloveanu.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa delegația a fost salutată 
de tovarășii Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Șt. S. Nicolau, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Națio
nale, Gh. Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Jean Livescu, adjunct al minis
trului învățămîntului, de depu- 
tați în M.A.N., funcționari su
periori din M.A.E.

Au fost prezenți dr. Johann 
Manz, ambasadorul Austriei la 
București și membri ai amba
sadei.

Finlandei și au fost primiți la 
Parlamentul finlandez.

La invitația Consiliului na
țional al femeilor ,din Repu
blica Socialistă România, au 
sosit în țară, pentru o vizită 
de prietenie, Vida Marke, se
cretară generală a Congresu
lui național al femeilor din 
Sierra Leone, și Elena Diaz, 
activistă a organizației de fe
mei din Chile.

(Agerpres)
Ieri, în sala Dales, s-a deschis 

expozifia de sculptură a lui Vic- 
tor Roman — cel care în 1961, 
expunea cu succes la bienala 
de la Paris, și premiatul din 
anul acesta la concursul inter
național U.I.T. de la Geneva.

Dintre piesele expuse se re
marcă Îndeosebi ciclul păsări
lor, Gemenii, Bocitoarele, Paju
ra, Pegas. In general, operele 
expuse sint o transfigurare a 
idealurilor și aspirațiilor din 
lumea satului transilvan, locul

Dans popular românesc interpretat de iormatia artistică a căminului cultural din Monov,
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară
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La plecarea din Viena, delega
ția Marii Adunări Naționale a 
fost salutată de A. Maleta, pre
ședintele Consiliului Național al 
Austriei, de Mircea Ocheană, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, și de membri 
ai ambasadei.

• Delegația de ziariști ro
mâni care, la invitația Ministe-

de naștere și inspirație al artis
tului.

I. MARCOVICI Foto: AGERPRES

Seinteia 
■^tineretului

Aparținînd pleiadei scriitorilor dintre cele două războaie, 
Pavel Dan fără să fi egalat în amploare opera lui Rebreanu 
sau Agîrbiceanu cu care de altfel are multe afinități, rămihe 
în istoria literaturii române ca unul dintre scriitorii a căror 
operă se include în sfera curentului realist. Mai puțin cu
noscut pînă nu demult, Pavel Dan a polarizat în ultimii 
ani atenția cititorilor șl criticii literare care a trecut Ia o 
atentă cercetare a lucrărilor acestui talqntat scriitor. Re
centul volum de „Scrieri“ reunește o bună parte din creația 
nuvelistică, schițe și articole publicate în timpul vieții sau 
postum. Alături de „Necazuri“, „Zborul la cuib“, volumul 
prilejuiește cititorului lectura unei excepționale nuvele „In- 
mormîntarea lui Urcan batrînul“ în care Pavel Dan face 
proba talentului său cu prisosință. O carte ce nu trebuie să 
lipsească din biblioteca nici unui tînăr.
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CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE ?

rulează la Patria, orele 10 , 
12,15; 15,45; 18,30; 21,15,
București. orele 9,15; 12i
15,30; 18,15; 21.

MARYLIN (în completare „Cera
mica din Oboga")

rulează la Republica, orele 
8,45; 10,45; 12,45, 16,45 , 19, 
21,15, Feroviar, orele 9; 11,15; 
14,45; 16; 18,30; 21.

“ DE LIBERTATE 
la Festival, orele 10| 
17; 19, 21. 
MEU 
la Luceafărul, 

11,30; 13,45; 16;

PRIMA ZI
rulează
12; 15, 

UNCHIUL
rulează
9.15;
20,30.

PĂCAT DE BENZINĂ
Capitol, 

, 14 ,

Excelsior, 
16, 18,15, 

9,30,

orele
18,15,

orele
16,30 I

rului Afacerilor Externe finlan
dez, a făcut o vizită oficială de 
10 zile în Finlanda, s-a înapoiat 
în Capitală.

Delegația, condusă de Gheor
ghe Dolgu, redactor șef ad
junct la revista „Viata Econo
mică" a vizitat obiective indus
triale din domeniul construcții
lor de mașini și navale, rafină
ria de petrol din Naantali, fa
brici de celuloză și hîrtie, sta
țiuni de cercetări agricole, in
stituții culturale, localități tu
ristice, precum și Laponia, re
giunea de nord a Finlandei.

Membrii delegației au avut o 
convorbire cu Ahti Karjalainen, 
ministrul afacerilor externe al

• Campionatul categoriei A 
la fotbal se reia astăzi cu jo
curile etapei a X-a. în Capita
lă, pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 15,00 se 
va desfășura meciul Rapid — 
Steaua. în deschidere, la ora 
13,00 se întîlnesc formațiile de 
categoria B Progresul și Meta
lul.

în țară, se vor disputa jocu
rile : Petrolul Ploiești — U.T. 
Arad, Știința Craiova — Dina- 
mo București, Farul Constan
ta — Știința Cluj, Crișul Ora
dea — Siderurgistul Galați, 
C.S.M.S. Iași — Steagul Roșu 
Brașov și Știința Timișoara -— 
Dinamo Pitești.

• în runda a IX-a a finalei 
campionatului republican femi
nin de șah, care se desfășoară 
la Băile Herculane, fruntașele 
clasamentului, Elisabeta Poli- 
hroniade și Alexandra Nicolau 
au obținut noi victorii. Prîpa 
a cîștigat la Makkai, iar cec 
de-a doua a învins-o pe Kiss. 
Alte rezultate din rundă a 
TX-a : Pogorevici — Teodores- 
cu 1—0 : Tolqi — Răducanu 
remiză. Partidele Ionescu — 
Baumstarck, Jianu — Urzică și 
Reicher — Simu s-au întrerupt.

în clasament conduce Poli- 
hroniade cu 7 puncte (din 9 
partide), urmată de Nicolau cu 
6 puncte (din 8 partide)/

• Astăzi se dispută jocurile 
etapei a IlI-a a campionatului 
republican de volei masculin 
seria I și cele ale etapei a 
Il-a a campionatului feminin 
seria I. La băieți, principalul 
joc se dispută la Brașov între 
Tractorul Brașov și Știința Ga
lați. La. fete, rețin atenția par
tidele . Dinamo — C.P.B. și 
Penicilina Iași — Știința Cluj. 
Meciurile din Capitală se vor 
desfășura în sala Giulești cu 
începere de la ora 8,30, după 
următorul program : C.P.B. — 
Dinamo (feminin seria I), Stea
ua — Minerul Baia Mare (mas
culin seria I) și Rapid — Știin
ța Brașov (masculin seria I).

® Sala de scrimă de la sta
dionul Tineretului găzduiește 
astăzi întrecerile de floretă bă
ieți și fete , din cadrul „Cupei 
C.S.S.". Competiția, care este 
rezervată juniorilor din clubu
rile și asociațiile sportive 
bucureștene, se va desfășura 
după următorul program : ora 
9,00 serii și semifinale ; ora 
16,00 finala.

® Astăzi cu începere de la 
ora 9,00, în sala de la Stadio
nul Republicii, se va desfășu
ra prima etapă a returului 
campionatului republican de 
scrimă pe echipe.

/ (Agerpres)
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• Invităm pe iu
bitorii artelor plas- 

Itice să viziteze ex
poziția de pictură a 

I artistului C. Cala- 
feteanu deschisă re
cent în sala Nicolae 

ICristea (str. Brezo- 
ianu nr. 23). in a- 
ceastă expoziție 

I personală, amatorii 
au posibilitatea de a 
cunoaște ultimele 
creații ale pictoru- 

Ilui, mature din 
punct de vedere ar
tistic și redate în- 

Itr-un stil propriu, 
bine conturat. Lu- 

Icrările expuse se 
înscriu pe un drum 
ascendent al artei 

| sale, acordînd pro-

filului său pictural 
noi trăsături, din 
care unele sînt de
finitorii. „Artistul“ 
vă așteaptă.

® O expoziție 
deosebit de intere
santă atît pentru 
specialiști (ingineri, 
tehnicieni sau mun
citori din construc
ții) cît și pentru 
nespecialiști este și 
Expoziția perma
nentă de arhitectu
ră, sistematizare și 
construcții deschisă 
în sala C.D.C.A.S.- 
ului din b-dul Ma- 
gheru nr. 33-34. Ea 
cuprinde numeroa
se panouri ilustra
tive și machete pri-

vind obiectivele 
realizate de arhitec- 
ții noștri în anii pu
terii populare, în 
diferite sectoare ale 
construcției. Panou
rile sînt însoțite de 
cifre grăitoare pen
tru ritmul de dez
voltare al construc
țiilor în țara noas
tră ca și de ample 
explicații tehnice. 
Un sector interesant 
al expoziției este și 
acela consacrat ele
mentelor auxiliare 
construcțiilor. Aici 
expun și firme din 
străinătate (Franța, 
Italia, Japonia, etc.).

C.R.C.

rulează la 
9,30 i 11,45 
18,45 , 21,

JUDEX 
rulează la
9.45, 12f 14,
Tomis, orele
13.45, 16, 18,15 , 20,30.

CĂLĂTORIE ÎN JURUL 
MINTULUI

rulează la Victoria, orele 10, 
12, 14, 16,15, 
Flamura, orele 10, 
18,15, 20,30.

CLIMATE 
rulează la Central, 
12,15; 17,45; 20,30.

RUNDA 6 
rulează M Miorița, 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

CINEVA, ACOLO SUS, MĂ
IUBEȘTE (completare „Știați 
că...‘)

rulează la Union, orele 11 i 
15,30; 18; 20,30, Buzești, ore-

PÄ-

18,30, 20,45,
12,15, 16,

orele 9,301

orele 10 ,

Doina, orele 11,30,
18,15, 20,30.

CÎNTIND ÎN PLOAIE
rulează la 
13,45; 16;

Giulești, orele 16,

‘muzica
(Urmare din pag. I)

(de preferință planșe la scară 
mare, clare, în trăsături groase, 
nu prea încărcate). Lucrările 
valoroase nu pot fi discutate și 
apreciate la justa lor valoare în 
afara contribuției materialului 
grafic și demonstrativ.

— Conferințele pe țară, orga
nizate succesiv în diferite cen
tre universitare, pot fi ținute la 
intervale mai scurte, chiar 
anual. Organizarea lor pe secții 
în cadrul cărora dezbaterile se 
poartă în subsecții ește bună, 
permițînd o mai mare aprofun
dare a problemelor. în anii vii
tori pot însă fi desprinse sub- 
secții noi — de pildă „calcula
toare electronice", „ciberneti
că“, în cadrul secției „electro
tehnică“.

— Este preferabil ca data de 
organizare a conferințelor să 
fie în timpul anului universitar, 
toamna, dar să nu coincidă 
Chiar cu începutul acestuia.

— Cele mai bune lucrări pre
zentate la conferințele pe țară 
să fie publicate în revistele 
tehnice de specialitate.

Să nu uităm că în toate sec
toarele activității industriale 
progresul tehnic este legat de 
cercetare și să facem din cercu
rile studențești o valoroasă 
școală a cercetării, la care con
tribuția științifică a viitorilor 
specialiști să fie din ce în ce 
mai însemnată.

Prof. univ.
ing. Vasile Nicolau

rector al Institutului
de construcții din București

Incontestabil, avem printre 
studenții tuturor facultăților de 
construcții din fără elemente de 
mare talent care odată ajunse 
In producție, in institutele de 
cercetări vor putea contribui la 
progresul acestui important 
sector al economiei tării noas
tre.

Totuși, trebuie să recunoaș
tem că activitatea științifică ie 
pretinde în prezent studenților 
un efort cu totul deosebit, da
torită faptului că sint evident 
supraîncărcati in procesul de

învătămînt. Din acest motiv 
cercetarea s-a dezvoltat cu a- 
portul prea substanțial al ca
drelor didactice, citeodată stu
denta însușindu-și pur și sim
plu părerile acestora, deși ros
tul intervenției cadrelor didac
tice ar trebui să fie doar acela 
al îndrumării. Am făcut această 
constatare în repetate rînduri 
și lucrările conferinței pe țară 
mi-au confirmat-o încă o dată.

Socotesc că Ia această situație 
s-a ajuns și datorită modului în 
care este organizată cercetarea 
studen(ilor din învățăinintul su
perior de construcții. Se pretin
de ne justificat cercetării stu
dențești șă pună la punct noi 
metode de calcul sau executa
rea unor lucrări de laborator și 
interpretarea lor. Asemenea 
sarcini depășesc categoric posi
bilitățile practice de lucru ale 
studenților — chiar ale celor 
mai buni — dală fiind supra
încărcarea. Conținutul cercetă
rii științifice in cercurile stu
denților ar trebui, după păre
rea mea, să urmărească apro
fundarea unor probleme și capi
tole importante ale cursurilor 
de specialitate prin alcătuirea 
de referate bibliografice și sin
teze, informarea cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii 
în domeniul respectiv, iar în 
continuare întocmirea proiec
telor pe baza consultării largi a 
bibliografiei. In acest fel, stu
denta vor putea deprinde prin
cipiile și metodica cercetării 
științifice, însușindu-și totodată 
un volum mai larg de cunoștin
țe pe baza studierii bibliogra
fiei. Pe de altă parte ar putea fi 
astfel atrași in activitatea cercu
rilor științifice mult mai multi 
studenfi. Ca să ajungem la o 
activitate științifică intr-adevăr 
valoroasă prin contribuția per
sonală a studenților, trebuie ca 
în invătămintul de construcții 
să orientăm cercetarea în sen
sul arătat și să veghem cu o 
deosebită grijă la degrevarea 
acestora. Supraîncărcarea este 
problema nr. î la ora actuală și 
cum toate cadrele didactice din 
institutul nostru sint de acord 
în această privință, s-a trecut 
recent la o acțiune atentă de 
revizuire și îmbunătățire a pro
gramelor de curs și planurilor 
de învățămînt pentru a le da 
studenților timpul necesar stu
diului individual și cercetării.

La Cluj, am avut prilejul să consemnăm mai multe păreri. 
La întrebarea noastră au răspuns : prof. univ. EMIL NE
GRUȚIU, rectorul Institutului agronomic din Cluj, cont, 
univ. IOAN BUIA, prorector al Institutului agronomic din 
Cluj, prof. univ. IOAN SAFTA, de la Institutul agronomic 
din Craiova, precum și cîțiva dintre studenții premiați — 
OLGA MODOVAN (Universitatea București), RODICA PÎS- 
LARU (Institutul agronomic București), MARIAN BISTRI- 
CEANU (Institutul agronomic Timișoara).

• Reporterul: La această 
întîlnire a studenților fruntași 
în activitatea științifică a im
presionat, în primul rînd, va
rietatea tematică, bogăția ma
terialului prezentat..,

e Conf. univ. I. Buia : Se 
cere aici o precizare : a impre
sionat atît bogăția materialului 
prezentat cît și modul de pre
zentare (referatele au fost în
soțite de planșe, proiecții, re
prezentări grafice, cei mai 
mulți dintre autorii lucrărilor 
au reușit să sintetizeze mate
rialul experimental, să expună 
corect ideile de bază). Uneori 
însă abundența de date a făcut 
să se piardă firul logic al ex
punerii. în știință lucrările 
complicate se cer a fi prezen
tate în modul cel mai simplu 
cu putință ; ar fi foarte bine 
daeă s-ar avea în vedere acest 
lucru nu numai la sesiunile 
științifice ci și în activitatea 
obișnuită a cercurilor științifi
ce. Conducătorii de cercuri vor 
trebui să insiste mai mult asu
pra acestui fapt.

• Reporterul: ...Am obser
vat însă că foarte puține co-

municări au avut ca obiect 
cercetări efectuate de studenti 
în unități agricole. Cîteva din
tre acestea ni s-au părut 
foarte interesante ; de altfel, 
juriul le-a premiat. Totuși, 
majoritatea lucrărilor n-au 
fost inspirate de activitatea 
practică, ele privind aspectele 
tratate din punct de vedere 
teoretic. Considerați că în ac
tivitatea științifică studențeas
că lucrările teoretice trebuie 
să aibă ponderea cea mai 
mare ?

• Prof. univ. E. Negruțiu : 
Nu !... In viitor atît catedrele 
de specialitate cît și conducă
torii cercurilor științifice stu
dențești vor trebui să oriente
ze activitatea studenților că
tre problemele practice ale 
unităților agricole. Firește, 
practica în producție oferă cel 
mai bun prilej de documen
tare. Remarc însă că cerceta
rea fundamentală va trebui să 
constituie și de aici înainte 
obiectul activității cercurilor 
științifice studențești.

• Prof. univ. I. Safta : Mai

ales că și actuala conferință a 
demonstrat că referatele de 
ordin teoretic au importanță 
practică — îndeosebi acelea 
care au abordat probleme de 
creștere a animalelor, de gene
tică sau de protecția plante
lor. Dar în institutele agrono
mice — care au caracter de 
aplicare a rezultatelor cerce
tării științifice — un rol de 
seamă îl au problemele prac
tice. Acest lucru nu va trebui 
neglijat.

e Reporterul: Am observat, 
de asemenea, că toți referenții 
sînt studenți din anii IV și V. 
Aceasta, cred, se datorește...

® Prof. univ. E, Negruțiu : 
...faptului că în activitatea ști
ințifică sînt antrenați numai 
studenții din anii mari. Este o 
greșeală. De fapt, în cercurile 
științifice se pune un foarte 
mare accent pe cercetare. Eu 
însă sînt de părere că latura 
cercetării (în care pot fi antre
nați numai studenții cei mai 
buni din ultimii ani) trebuie 
îmbinată cu latura informării 
științifice, în care să fie an
trenați foarte mulți studenți, 
și nu numai din ultimii ani.

• Rodica Pîslaru : Eu lucrez 
din anul II în cercul științific. 
Firește, n-am lucrat de la în
ceput singură, am fost inclusă 
intr-un colectiv, am lucrat ală
turi de studenți din anii mari. 
La noi, la Institutul agrono
mic din București, a intrat în 
obișnuință ca studenții din 
primii ani să fie incluși în co
lective de cercetare. Se va 
spune poate : aportul lor nu 
poate fi decît minim. întocmai! 
Dar foloasele sînt maxime : 
își îmbogățesc cunoștințele, ca
pătă deprinderea muncii de 
cercetare, își însușesc meto
dele cercetării științifice, li se 
aprinde pasiunea pentru mun
ca de cercetare.

• Reporterul: Cele mai va
loroase lucrări au fost, de fapt, 
opera unor colective largi. O 
surpriză plăcută a constituit-o 
prezentarea lucrării „Influența 
aditivelor antigel asupra unor 
produse de origine animală“. 
Colectivul care a alcătuit acea
stă lucrare a fost format din 
studenți de la trei institute 
bucureștene : Institutul agro
nomic, Institutul de petrol, 
gaze și geologie și Institutul de 
medicină și farmacie.

• Olga Moldovan: Intr-a
devăr e avantajos să lucrezi în 
colective largi. Eu, de pildă, la 
lucrarea „Experiențe privind 
eficiența unor fungicide orga
nice asupra ciupercilor fitopa- 
tologene“ am lucrat împreună 
cu două colege : Mariana Oni- 
ceanu și Rodica Oprea. în felul 
acesta am putut studia un nu
măr mai mare de lucrări de 
specialitate și efectua un nu
măr mai mare de experiențe.

• Marian Bistriceanu : Un 
rol de seamă în mobilizarea 
studenților din primii arii la 
cercurile științifice revine a- 
sociației studenților. La noi, în 
Institutul agronomic din Timi
șoara, s-a inițiat o acțiune care 
dă roade : lunar se litografiază 
o broșură în care sînt publica
te rezultatele cercetărilor efec
tuate de studenții din cercu
rile științifice. In felul acesta 
întregul institut este la curent 
cu activitatea din cercuri. S-ar 
putea însă face mai mult. S-ar 
putea, de pildă, organiza unele 
acțiuni care să depășească ca
drul cercurilor : simpozioane, 
conferințe, vizite — acțiuni la 
care să participe o mare masă 
de studenți. De asemenea, mij
loacele agitatorice — gazetele 
de perete, stațiile de radio
amplificare — ar trebui folo
site în vederea popularizării 
activității ce se desfășoară în 
cercurile științific#.

Lucian Burlacu
membru al comisiei profe

sionale a Comitetului 
Executiv al U.A.S.R.

-_____________ _______________ ,

„Începutul activității științi
fice studențești a fost de fapt 
marcat de un bilanț : lucrările 
celei de a VlII-a Conferință pe 
tară a cercurilor științifice stu
dențești. Despre lucrările aces
tei conferințe s-a scris. In ade
văr, asemenea întîfniri studen
țești — cum s-a spus — sînt 
foarte rodnice, îi obișnuiesc pe 
studenfi de pe băncile facultă
ții cu confruntările științifice, 
prilejuiesc schimburi de opinii, 
de experiență în domeniul lor 
de activitate, verificarea rezul
tatelor cercetărilor lor. După 
părerea mea, .se conturează din 
ce în ce mai clar care este ros
tul cercurilor științifice studen
țești, scopul lor.

Dascălii noștri care au scris 
adesea despre cercetarea știin
țifică studențească o defineau 
foarte bine ca fiind o perioadă 
de ucenicie științifică — o 
treaptă importantă în formarea 
specialiștilor. Cercul are meni
rea să-l inifieze pe student în 
alfabetul cercetărilor științifice, 
în probleme ale științei și teh
nicii contemporane, ale produc
ției, de a-1 ține la curent cu 
ceea ce lucrează și realizează 
oamenii de știință din fără și 
de peste hotare, profesorii lor, 
de a-și forma spiritul de discer- 
nămint atît de necesar specia
listului.

Nu cred că este bine să se 
pornească de la premiza ca stu
dentul să realizeze neapărat în 
cerc niște lucrări științifice ori
ginale, sau să-i cerem inovații, 
creafii. El nu are întotdeauna 
pregătirea și experiența pentru 
a realiza asemenea lucrări. Ac
tivitatea Iui in cerc nu poate 
fi decit o continuare, pe plan 
deosebit mai inalt, aș spune, a 
activității prolesiona/e din pro
gramul obligatoriu.

Din experiența și inițiativele 
pe care le cunosc, privind acti
vitatea științifică studențească, 
cred că în acest an universitar 
asociațiile studenților vor tre
bui să-și îndrepte atenfia asu
pra următoarelor aspecte :

Să contribuie în primul rînd 
la îmbunătățirea vieții cercului 
științific. Înțeleg prin aceasta 
cuprindera uniii mai mare nu
măr de studenți în cercurile ști
ințifice și extinderea sferei lor 
și în anii mici. Aceasta se poate 
realiza mai ales dacă va fi va
lorificată experiența acelor 
cercuri care nu se limitează Ia 
elaborarea unui număr de lu
crări (care inevitabil îngustează 
sfera de cuprindere) ci au un 
program mult mai bogat. Bună
oară, alcătuiesc referate asupra 
noutăților științifice și tehnice 
supun dezbaterii, metode noi, le 
verifică eficacitatea, valoarea, 
recomandă bibliografii, invită 
specialiști de valoare, care să-i 
clarifice pe studenfi în anumite 
domenii ale cercetării în pro
fesiunea lor, să le fină expu
neri asupra metodelor de cerce
tare, organizează simpozioane, 
schimburi de experiență.

Nu exclud prin aceasta din 
viața cercului munca propriu- 
zisă de cercetare. Avem stu
denți foarte bine pregătiți, 
dotați, care au realmente 
înclinații spre munca de cerce
tare — calități care trebuie cul
tivate. Aceștia pot fi îndrumați 
să abordeze teme originale, să 
facă muncă de cercetare.

Viafa cercului înseamnă nu 
numai bogăția metodelor folo
site, ci și continuitate în acti
vitate. Am ridicat această pro
blemă pentru că, unul din prin
cipalele neajunsuri ale activi
tății In cercuri este munca în 
asalt, transformarea unei posi
bilități de a țipe mereu trează 
atenfia studentului asupra „fe
nomenului“ nou In profesiune,

de a-1 obișnui să aprofundeze 
toate fetele specialității sale, 
într-un scop in sine : elaborarea 
unei lucrări pentru o sesiune 
științifică.

Mi se pare foarte util ca în 
cercuri să se statornicească 
practica formării de colective 
studențești care să elaboreze 
studii pe anumite’ teme, să facă 
experimentări, să verifice soluții 
deja existente, monografii știin
țifice. Activitatea ce se desfă
șoară trebuie să depășească 
hotarele cercului, să fie cunos
cută de toți studenfii. Mijloa
ce există, și, în parte, ele sînt 
valorificate ; se organizează 
simpozioane, expoziții, se ela
borează gazele științifice ele. 
Prin generalizarea acestor mij
loace va avea de cîștigat masa 
studenților. Toate mi se par 
trepte absolut necesare în for
marea gindirii creatoare a stu
denților.

Aceste prime intervenții la 
la dezbaterea pe care o ințiem 
au rolul de a deschide o discu
ție pe tema anunțată în titlu. 
Sînt exprimate aici sugestii multi
ple și uneori opinii parțial diferi
te. Fără îndoială că cei ce iucrea- 
ză și șe preocupă direct de uceni
cia științifică au de adus comple
tări, noi puncte de vedere. Redac
ția își propune să Ie găzduiască Ia 
această rubrică, iar în încheierea 
dezbaterii să sintetizeze propu
nerile esențiale, cele menite să 
asigure un impuls sporit pregă
tirii pentru cercetarea științifică 
a studenților.

Am intrat în această săptămînă în plinul Festivalului de muzică de 
cameră — inițiativă valoroasă a vieții muzicale a tării.

Dintre cele cinci manifestări ale săptămînii, vă recomandăm concer
tul de mar/i seara in care vom putea asculta pe lingă lucrări de 
Beethoven și Mozart. și ale compo zitorului Liviu Glodeanu, concertul 
de miercuri seara al cvartetului din Cluj condus de Ștefan Ruha, și 
bogatul program al concertului de vineri seara in care vom putea 
asculta printre altele prima audiție a cvintetului de Victor Burnst, 
în interpretarea unei iormafii de suflători așteptată cu mult interes, 
compusă din ilautistul N. Maxim, oboistul Crișan Onofrei, clarine
tistul Octavian Popa, fagotislul W. Barghiel și cornistul Ilie Coloianu.

Fără a cuprinde măcar o singură primă audiție, simfonicele săp
tăminii, atrag însă fie prin prezenta unui dirijor de prestigiu inter
național (joi seara, la pupitrul orchestrei Radioteleviziunii apare 
Igor Markevich), fie prin alăturarea într-un singur concert a trei 
impunătoare lucrări contemporane — oratoriul lui Tiberiu Olah — 
„Copstelalia omului“, Concertul pentru vioară de Bartok și Simfonia 
clasică de Prokofiev (în concertele de sîmbătă și duminică ale Filar
monicii, dirijate de Mircea Cristescu).

In fruntea orchestrei Radioteleviziunii. I. Markevich va diri/a două 
capodopere ale simfonismului : „Patetica" lui Ceaikovski și „Ritua
lul primăverii" a lut Stravinski.

In sfîrșit, să remarcăm faptul că în seara zilei de 3 noiembrie o 
nouă premieră se adaugă repertoriului primei noastre scene lirice s 
„Cossi fan tutte" de Mozart.

La pupitru, artistul emerit Mircea Popa.
I. S.
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De la un etaj la altul
Foto: N. STELORIAN

ÎNTRE
(Urmare din pag. I)

Din cele 505 hectare planifi
cate mai sînt de arat 50. Deci 
angajamentul va fi îndeplinit. 
Am povestit mai amănunțit des
pre brigada lui Nicolae Militam, 
întrucît exemplul ei trebuie să 
constituie un stimulent și pen
tru celelalte brigăzi din cadrul 
S.M.T. Recea. Cu atît mai mult 
cu cît ni se pare inexplicabil de 
ce din cele pesta 12 000 de hec
tare planificate pentru ogoare 
de toamnă au fost arate doar 900

ECRANUL
Mîine, 1 noiembrie, 

începe Festivalul fil
mului sovietic, eveni
ment cinematografic 
devenit tradițional. Vă 
prezentăm în ordine 
cronologică filmele 
festivalului care vor 
constitui în același 
timp premierele săp
tăminii ce urmează :

A FOST ODATĂ 
UN MOȘ ȘI O BABĂ
— realizat de unul din 
cei mai interesanți ci
neaști sovietici con
temporani, regizorul 
Grigori Ciuhrai. Nu 
este o poveste pentru 
copii ci una pentru a- 
dulți. O dezbatere pli
nă de sinceritate pe 
tema eternă a fericirii 
omului și căreia ci
neastul îi găsește lo
calizarea în cadrul 
vieții socialiste.

TATĂL SOLDATU
LUI — Studioul Unio
nal „Gruzia-Film" re
învie anii grei ai răz
boiului. Odiseea bătrâ
nului pornit să-și caute 
fiul pe front și care 
devine la rîndul său 
luptător al Armatei 
Roșii se ridică la o 
înaltă forță generali
zatoare a ideii de ab
negație patriotică.

CĂPITANUL ZERO
— Un film bărbătesc 
în care asprimile na
vigației pe mările reci 
sînt aidoma celor din 
sufletele eroilor ce as
cund sentimente tandre 
sub un înveliș de 
gheață. Fără a fi film 
de aventuri această 
realizare a studioului 
din Riga are toate ca
litățile genului acesta 
atît de iubit de tineri.

FURTUNA DEASU
PRA. ASIEI — Cu un 
titlu asemănător fil
mului realizat cu mulți 
ani în urmă de Pu- 
dovkin, cineaștii din 
Uzbekistan evocă pe 
ecran aspecte din

lupta pentru instaura
rea puterii poporului 
în orientul sovietic. 
Filmul are ca erou un 
pasionat luptător pen
tru fericirea celor 
mulți, prezentat adese
ori în maniera în care 
poporul își cîntă în 
balade vitejii.

TREI SURORI — Ce- 
hov pe ecran. Regizo
rul Samson Samsonoy 
specializat în ecrani
zări după piese de tea
tru (am mai văzut de 
el „Tragedia optimis
tă") a reunit în filnml 
său o distribuție stră
lucitoare în care rea
par pe ecran Vladimir 
Drujnikov, Oleg Str- 
jenov, Alia Larionova 
alături de Lev Ivanov, 
Liubov Sokolov, Măr
gărită Volodina și Ta- 
tiana Marcenko.

CREDEȚI-MĂ OA
MENI — Delicvenți, o 
crimă dublată de o e- 
vadare, fugă spectacu
loasă prin taigaua în
zăpezită... Dar nu este

un film de aventuri ci 
o povestire profundă 
despre oamenii care 
trebuie redați socie
tății. Străbătut de u- 
manism și încredere în 
om, filmul narează cu 
o gravitate solemnă 
despre destinul unui 
delicvent ale cărui 
drame invită la medi
tație.

FRUMOASA DIN 
PĂDUREA ADORMITĂ 
— Povestea cu același 
nume a fraților Grimm 
care ne-a legănat co
pilăria și muzica divi
nă a lui Ceaikovski în
tr-un minunat specta
col coregrafic oferit 
de valorosul ansamblu 
al Teatrului de operă 
și balet din Moscova. 
Ecranul panoramic și 
culorile pastelate ale 
filmului fac ca această 
subtilă artă care este 
coregrafia să apară în 
toată splendoarea ei în 
fața spectatorului.

A. T.

CORBII
rulează la 
18,15; 20.

GESTAPOVISTUL SCHMIDT 
(completare „Orașe vechi bulgă
rești“ — „Viu către voi" — „Chi
brituri" — „Spargere în zori" — 
„Au fost salvați" — „Gura lumii* 
~ „Pionieria nr. 5 / 1965")

rulează la Timpuri Noi, ore
le 10—21 în continuare.

SAMBA (completare „A cui • 
vina ?“)

rulează Ia înfrățirea între po
poare, orele 10 , 13,15; 15,30; 
18; 20,30.

NEVASTA NR.
rulează la
15,30; 18; 20,30.

CULORILE LUPTEI (completa
re „Zîmbetul")

rulează la Dacia, orele 9—21 
în continuare,

HOCHEIȘTII
rulează la Crîngați, orele 16i 
18; 20.

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Grivița, orele 10,
12.30, 15,30, 18 ; 20,30, Melo
dia, orele 9,30; 12; 15,30 , 
18, 20,30, Lumina, orele 9 i 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21.

FEMEIA NECUNOSCUTĂ 
rulează la Bucegi, orele 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.

GHEPARDUL (cinemascop) 
rulează la Unirea, orele
10.30, 16,30 , 20.

VESELIE LA 
rulează ld 
14, 16,15,

CAIDUL
rulează lă 
18,15, 20,15.

HATARI (ambele serii) 
rulează Ia Munca, orele 
10,30, 16; 19,30.

ROMULUS ȘI REMUS (cine
mascop)

rulează la Popular, orele 
10,30; 16; 18,30; 21.

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ 
rulează la Cotroceni, orele 
14,45; 16,30; 18,45; 21.

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII

rulează la Arta, orele 10 ; 
12,30; 15; 17,45: 20,30, Mo
dern, orele 9,30; 11,45, 14 i 
16,15; 18,30; 20,45.

LOCOTENENT CRISTINA 
rulează la Moșilor, 
15,30; 18; 20,30.

ACAPULCO
Flacăra, orele 10, 
18,30 , 20,45.

Vitart. orele 16 ,

DUMINICĂ 31 OCTOMBRIE

8,50 Gimnastica de învio
rare la domiciliu. 9,00 Rețeta 
gospodinei. 9,30 Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar. 
11,00 Emisiune pentru sate. Iu
bitorilor de muzică populară 
le-am pregătit o întîlnire eu 
Angela Moldovan. 14,30 Dumi
nica sportivă Fotobal: Rapid- 
Steaua, 19,00 jurnalul televizi-

Iunii. 19,15 Film : De doi bani 
violete. 20,55 Teatrul în Stu-

Idio t Din nou, întîlnire cu ti
nerețea de A. Arbuzov. 22,25 
Muzică instrumentală cu Ric-

Ihard Oșanițchi. 23,00 Jurnalul 
televiziunii. 23,15 Telesport.

LUNI 1 NOIEMBRIE

I 19,00 Jurnalul televiziunii-

119,15 Știintă și tehnică pentru 
pionieri și școlari. 20,00 Pe ur
mele lui Bachus. 20,15 Trei ta-

Iblouri pe săptămînă. 20,30 
Film ; Sfîrșitul Sankt - Pe- 
tersburgului. 22,00 Jurnalul te-

( leviziunii. 22,15 Sport. Buletin 
• meteorologic.

„SLAB“ ȘI „FOARTE BINE“
de hectare pînă acum. La unele 
brigăzi te surprinde dezordinea. 
La orele 11 dimineața pe data 
de 20 octombrie, la Găneasa, de 
exemplu, din cele 11 tractoare 3 
se mai aflau încă la sediul bri
găzii. Altul stătea în brazdă de 
aproape 3 ore pentru că se de
fectase o piesă. înainte de a le 
vedea noi, Ion Ciobanu, șeful 
brigăzii ne spusese că toate cele 
11 tractoare se aflau la arături. 
Așa raportase și la S.M.T. între
bat despre această informare 
eronată, Ciobanu a încercat să

arunce vina pe teren cum că „ar 
fi prea tare“. In cele din urmă a 
recunoscut că în brigadă sînt ti
neri care pleacă de pe cîmp eu 
tractoarele. Uneori lipsesc cîte 
4—5 zile. Printre ei se numără 
și Paul Fieraru, Ilie Dinu și alții.

— Dar în grupa U.T.C. nu 
s-au discutat aceste cazuri de in
disciplină ?

— Nu.
Asemenea situații am întîlnit 

ți la alte brigăzi. Unii organiza

tori de grupe U.T.C. consideră 
că de problema întăririi disci
plinei în brigăzile de tractoare 
trebuie să se ocupe șeful brigăzii 
și conducerea S.M.T. Unde duce 
aceasta ? La Găneasa însămînțiî- 
rile au întîrziat cu 7 zile. Răpu
nerea în urmă a atras după sine 
alte rămîneri în urmă. Din cele 
400 de hectare pe care trebuie 
efectuate arături adînci, nu s-au 
tras brazde decît pe circa 50 de 
hectare. La fel se petrec lucru
rile și la Doba, Cepari, Piatra- 
Olt și Piatra Sat, Slătioara.



De ce n-a dat mugurele floare ?
înd îl văzură in- 
trînd pe ușa 
lui, privirile 
din încăpere 
tară asprimi.
cînd și a doua per
soană îl urmă, li
niștea ce se așter
nuse în încăpere 

deveni stînjenitoare. Femeia 
care îl urmase pe tînărul înalt, 
cu trăsături, de adolescent se 
adresă omului din spatele me
sei. Vorbea frînt, cu emoție în 
glas.

— Sînt mama lui Nicolae 
Carboveanu. (Chipul acela 
blînd, cu trăsături domoaie și 
ochif obosiți de vîrstă și de griji 
se întoarse spre tînărul care o 
însoțea. Privirile băiatului țin- 
tuiau podeaua). Nicolae nu s-a 
mai dus la lucru de trei săptă- 
mîni. Spune că are certificat 
medical. Dar ce fel de boală 
o fi și asta, cînd zilnic se duce 
la ștrand?! Am venit să mă in
teresez de situația lui. M-am 
învoit de la lucru și am ve
nit la dumneavoastră.

Si așteptă apoi cu temeri în 
priviri Imaginea femeii necă
jită de soarta fiului ei declan- 
șă resoarte profunde în cei din 
biroul șefului de atelier. Chi
purile crispate la început, cînd 
tînărul pășise primul în încă
pere, se destinseră. Hotărîseră 
de mult că-i vor face referat 
pentru desfacerea contractului 
de muncă, dar acum...

★
Muncitorii din brigada tova

rășului Dinulescu îl cunosc nu 
din anul trecut, cînd a terminat 
școala 
atunci 
veanu 
virile 
irii din pămînt și în geometrii 
dintre cele mai complicate a 
modelelor pe care le executa. 
Citeai în ochii lui nu numai 
mîndria de a însufleți cu dege
tele sale prelungi, materia a- 
morfă, dîndu-i formele gîndite 
în ecuații și păienjeniș de li
nii țesute pe coala de calc, ci 
și bucuria de a ști că face un 
lucru folositdr Trecuse pragul 
adolescentei remareîndu-se ca 
un om util, promițător. $i în 
școala profesională de pe lîngă 
Uzina „23 August“ despre Car
boveanu Nicolae se vorbea tot 
atît de frumos deși curba succe
selor la învățătură nu era în as
cendență ; în primul an premiul

birou- 
celor 
căpă- 
Apoi,

profesională, ci încă de 
cînd, elev fiind, Carbo- 
Nicolae întîrzia cu pri- 
fascinate asupra alcătu-

I, în anul al doilea 
Il-lea și în sfîrșit 
treilea doar mențiune. De un an 
lucrează în atelierul turnătorie 
otel din cadrul uzinei. Deve
nise, la fel ca și colegul său 
Topîrceaiiu Alexandru, mem
bru într-una din cele mai bune 
brigăzi din turnătorie. La înce
put nimeni nu avea ce să-i o- 
biecteze. Muncea la fel ca cei
lalți, se înscrisese împreună cu 
Topârceanu la cursurile liceu
lui seral. Totul părea că de
curge normal. Trecuseră cîteva 
luni. Nicolae cîștiga bine (1 200- 
1 300 lei pe lună) dar de chel
tuit îi cheltuia cu aceeași ușu-

premiul al 
în anul al

rășă Carboveanu ? Am intre- 
bat-o pe mama lui Nicolae.

— Are un cerc de prieteni 
unde-și pierde vremea. Sînt și 
niște fete acolo. Mi-e tare fri
că pentru Nicolae. Are un an
turaj prost din care nu poate 
învăța nimic bun.

Nicolae Carboveanu are a- 
parent un mod sincer de a se 
destăinui.

— Sîmbăta plec totdeauna Ia 
ceaiuri. Ce facem acolo? Dan
săm, ascultăm muzică, jucăm 
cărți. O dată am jucat trei zile 
Ia rînd. Unul dintre noi își 
pierduse aproape toți banii și-a 
trebuit să jucăm în continuare

fracție cu nopți pierdute la ma
sa de joc sau în escapade noc
turne. Un asemenea mod de a 
trăi explică nenumăratele ab
sențe din producție sau modul 
obraznic în care se ooartă cu 
ceilalți membri din brigadă. 
A-l considera un tînăr cu preo
cupări neserioase, mai mult sau 
mai puțin recuperabil ca mun
citor, este doar o mică parte a 
problemei pe care o ridică 
comportarea lui Carboveanu 
Nicolae. La această nedorită 
devenire a contribuit desigur și 
colectivul secției turnătorie și, 
mai ales, organizația U.T.C. (se
cretar Manea Ion). Alunecarea

Să discutăm despre tinerețe, educație,

răspunderi
rintă- „Ce să-i faci ? tinere
țea !...", își spuneau zimbind și 
nu fără o undă de duioșie în 
priviri, oamenii din brigadă. Dar 
nu peste multă vreme pentru 
toți cei din brigadă devenise 
evident că Nicolae Carbovea
nu se schimbase total. Intre 
timp aflaseră că a părăsit li
ceul seral. Auziseră că-și pierde 
nopțile, într-un grup de „prie
teni". Absenta nemotivat de la 
lucru...

După vizita aceea, care a ră
mas în memoria celor din ate
lier, după ce sinceritatea lui 
Nicolae îl dezarmase într-un fel 
pe tovarășul Preda Traian, șe
ful atelierului, oamenii aștep
tau ca acesta să se îndrepte. 
S-a produs oare revirimentul 
așteptat ? Nicidecum.

— Ați vorbit vreodată cu el? 
Ați încercat să-i. spuneți 
de-1 pot duce „distracțiile 
cestea ?

— Cîndva se putea vorbi cu 
el — ne răspunde muncitorul 
Șerban Savu. Acum însă e 
obraznic cu ceilalți membri ai 
brigăzii. Am stat de vorbă de
seori cu el. L-am sfătuit prie
tenește. I-am spus pînă la ur
mă că poate să facă ce vrea 
în afara uzinei dar aici să se 
tină de treabă.

— Cum își petrece timpul li
ber fiul dumneavoastră, tova-

un-
a-

pînă cînd a renunțat la gîndul 
că se va .reface.

— Mai citești vreo carte, ai 
văzut vreun film sau vreun 
spectacol de teatru, ai vreo 
prietenă ?

— Nu, nu-mi place să fac 
altceva. Iar cu fetele nu vreau 
să mă plimb. Nu poate fi nimic 
serios cu ele.

★
Dintr-un elev foarte bun în 

școală și în practica de produc
ție Carboveanu Nicolae a ajuns 
o pată neagră pe cartea de vi
zită a brigăzii. DESIGUR, PRIN
CIPALUL RĂSPUNZĂTOR E- 
STE EL ÎNSUȘI. CÎȘTIGIN- 
DU-ȘI INDEPENDENȚA MA
TERIALĂ 
RENUNȚAT LA 
A-ȘI -------------
DEȘI 
ATE 
TRU 
rul șefului de brigadă, 
Ion, ne-a spus că i-au acordat 
acestuia posibilitatea de a lucra 
în cea mai mare parte în schim
bul de dimineață). Tînărul înalt, 
bine făcut, cu privirile deșghe- 
țațe este convins, cel puțin în 
timpul în care am stat de vorbă 
cu el, că singura satisfacție a 

într-un 
ocupație 
ei care 
el), dis-

CARBOVEANU A 
IDEEA DE 

CONTINUA STUDIILE, 
II FUSESERĂ CRE- 

CONDIȚII BUNE PEN- 
A LE URMA (locțîito- 

Marin

vi »stei este distracția 
cerc de tineri fără altă 
(„sînt singurul dintre 
muncește“, ne spunea

LA INTERSECȚIA

MERIDIANELOR BOTANICE
Simeria, acest orășel din apro

pierea Devei, este cunoscut în 
întreaga țară ca un important 
centru feroviar. Aici se înttlnesp 
trenurile dinspre Hunedoara, Va
lea Jiului, Arad și București. Mai 
puțin este cunoscut însă faptul 
că Simeria a devenit în anii din 
urmă și unul dintre cele mai im
portante centre de cercetări fo
restiere din tară. La marginea o- 
rașului, pe malul Mureșului, se 
întinde pe 74 de hectare o pădu
re cu totul neobișnuită. Arborii 
săi, dispuți ordonat, unii de-o 
vîrstă seculară, alții nedepășind 
încă 15—20 cm poartă în coroa
nele lor parfumul codrilor de pe 
toate meridianele globului. Sînt 
adunate aici la Stațiunea experi
mentală foresțietă (în același 
timp un minunat parc de odihnă) 
peste 800 de specii și subspecii 
dintre cele mai valoroase de pe 
glob. Fiecare exemplar constitu
ie un monument al naturii și tot
odată un obiect de studiu căruia 
specialiștii stațiunii îi acordă a- 
tenția și îngrijirea corespunzătoa
re. Arboretum de la Simeria, cu
noscut și sub denumirea de Par
cul dendrologic, este 
pepinieră din care se 
ză munții noștri spre 
și îmbogățire cu cele 
vite specii exotice de interes fo
restier și paralel, producătorul 
de semințe rare, selecționate, ne
cesare extinderii speciilor respec
tive și schimburilor cu alte țări. 
Numai în primăvara acestui an, 
au pornit de aici spre masivele 
forestiere aproape 100 000 de 

puieți de talie mică, iar peste 
15 000 puieți de talie mare, au 
fost trimiși .spre parcurile orașe
lor. O dată cu puieții și semin- ■ 
țele, specialiștii stațiunii trimit 1 
ocolurilor silvice și celorlalte sta- ■ 
țiuni similare din țară, indicații
le științifice, metodele elaborate 
de ei, pentru plantarea și între
ținerea noilor specii, deosebit de 
pretențioase la clima și solul nos
tru.

Cu doi ani în urmă, a fost 
pusă la punct o metodă economi
coasă pentru producerea unor 
cantități mari de semințe din 
speciile de care avem nevoie prin 
așa-numitele plantaje (livezi pro
ducătoare de semințe). Din arbo
rii cei mai valoroși, din speciile 
respective, se iau altoaie și se 
altoiesc pe puieți obișnuiți. In

• Pădurile lumii la sca
ră redusă.

• 800 de specii îșî dis
pută întîietatea munților.

• „Diplomația“ semin
țelor forestiere.

• Soarele ecuatorial sub 
coaja arborilor noștri.

----•----

principala 
alimentea- 
regenerare 
mai potri-

circa 10 ani ei produc în cantități 
mari semințe de calitate superi
oară. Pe această cale intrarea în 
fructificație a unei specii se re
duce de 4—5 ori față de fructi- 
ficația naturală.

O interesantă latură a ac
tivității colectivului stațiunii 
o constituie colaborarea cu 
nenumărate unități asemănătoare 
și grădini botanice din peste 80 
de țări în scopul permanentei îm
bogățiri a arboretului local. Ca 
la un adevărat centru, aici soseso 
zilnic numeroase corespondențe 
oficiale în diferite limbi,, din cele 
mai îndepărtate țări. Un filate- 
list găsește pici posibilitatea să-și 
completeze colecția de timbre cu 
cele mai noi emisiuni din Guia- 
na Britanică, Monaco, Malta, Ca
nada, Guineea, Japonia, China, 
Argentina etc. etc. Pentru a-și 
face cunoscute speciile de care 
dispun, colaboratorii schimbă cu

stațiunea, cataloage cuprinzătoa
re de semințe, puieți și butași iar 
la cerere, probe de diferite se
mințe. Anul acesta s-au primit 
4 000 de asemenea probe din 
partea a 150 de grădini botanice 
din lume. Stațiunea a răspuns la 
rîndul ei cu 500 cataloage expe
diate în 61 de țări și cu peste 
1 600 de probe.

Acum, toamna, s-a abătut ca 
pretutindeni și asupra vestitului 
parc. Dar nostalgia aleelor așter
nute cu covoare de frunze îngăl
benite, este mai puțin pronunța
tă decît în parcurile obișnuite. 
Unii arbori crescuți aici nu-și 
pierd frunzele pe timpul iernii, 
pentru că sub coaja lor a rămas 
pentru totdeauna soarele veșnice
lor veri ecuatoriale, unde își gă
sesc aceste specii originea înde
părtată. Pentru lucrătorii stațiunii 
însă, toamna e un sezon de mun
că intensă. Se lucrează la recol
tarea a peste 100 de specii de 
semințe, se pregătesc plantațiile 
în pepiniere și arboretum, se fac 
încercări pentru extinderea unor 
specii de mare productivitate fo
restieră ca : Fseudotsuga Menzie- 
sii, Larix Leptalepis, Catalpa 
Speciosa, Juglans Nigra, Magno
lia Acuminato și altele, de origi
ne din America de " 
nia, China etc.

Iată un
stîrnește 
tatorilor.

Nord, Japo-

colțișor 
admirația

al țării care 
tuturor vizi-

LAL ROMULUS

(Urinare din pag. I)

birocratice

inovațiilor

I

Institutul de Arhitectură „Ion 
Mincu". Studenți din anul I la 

cursurile de desen.
Foto: AGERPRES

I
I

viitor se prevede o creștere glo
bală a producției cu 30 la sută 
față de acest an și, credem, că 
ideilor noi. tehnicii noi, înnoirii 
tehnicii clasice trebuie să le fie 
larg deschise toate intrările.

Înainte de a pleca de la „Uni
rea“, am 
lor doi“ :

— S-a 
radio ?

— Nu. 
n-am aflat...

Deci despre altceva a fost vor
ba, mi-am zis.

Am aflat apoi amănunte des
pre alte inovații și îmbunătățiri 
aduse unor mașini mai vechi și 
mai noi și astfel am început să 
dau uitării punctul de plecare. 
Mat ales că nu puteam afla nici 
în ruptul capului urma inovației 
despre care auzisem cîteva cu
vinte în finalul unui jurnal ra
diofonic, deși făcusem multe es
cale pe itinerariul industrial clu
jean. In cele din urmă, după un 
scurt popas la Institutul de cal
cul, am intrat pe culuarele Poli
tehnicii și am pătruns pe prima 
ușă pe care am aflat-o deschisă. 
Era laboratorul catedrei „Organe 
de mașini", disciplina „Teoria 
mecanismelor“. Tovarășul prof. 
ing. Maros Dezideriu mi-a vorbit 
cu plăcere despre munca colecti
vului pe care îl conduce. Și cu 
acest prilej a precizat cîteva idei 
interesante. Mai întii de toate a 
subliniat legătura organică dintre 
învățămîntul tehnic și uzinele 
din țară, legătură care nu se re-

întrebat colectivul „ce-

vorbit despre dv. la

Sau, cel puțin, noi

pe o pistă greșită a . lui Carbo
veanu Nicolae a început încă 
din școala profesională. Ochiul 
atent al pedagogului sau al or
ganizației de tineret din școală 
dacă ar fi intrat în cercul lui 
de preocupări ar fi descifrat 
cum în lăudabilele sale preocu
pări se insinua mai ales spre 
sfirșitul școlii, comoditatea și 
superiicialitatea, manifestate 
prin serile pierdute pe la dife
rite ceaiuri, prin deprinderea 
jocurilor de noroc, repercuta
te în afectarea unui timp din ce 
în ce mai redus învățăturii. O 
dată intrat în producție, orga
nizația de tineret din secție și 
noul colectiv de muncă n-au 
făcut prea mare lucru pentru 
a-I ajuta să crească moral și

profesional. După ce i-au 
recomandarea pentru liceu) 
ral nimeni de aici nu s-a 
teresat dacă frecventează 
nu cursurile serale. în timpul 
absentei nemotivate de aproa
pe trei săptămîni nimeni n-a în
cercat să afle cauzele reale ale 
flagrantei indiscipline din pro
ducție ca și preocupările aces
tuia în timpul său liber. Ba, 
dimpotrivă, a fost sfătuit șă-și 
vadă de treabă în producție, iar 
în afara uzinei să facă ce vrea. 
Sarcinile profesionale care i-au 
fost încredințate (de un an lu
crează numai la presă efectuînd 
operații care nu cer calificare), 
nu l-au stimulat în creșterea ca
lificării $i interesării sale în 
producție. Munca este cea mai 
bună școală morală, 
din secție n-au știut 
sească. Și nu numai 
aceeași brigadă mai 
încă doi absolvenți ai școlii pro
fesionale, Topîrceanu Alexan
dru și Grecu Anton, muncitori 
față de care colectivul de aici 
s-a dovedit pasiv, încurajînd 
astfel și abaterile acestora de 
la disciplina de producție. Nici
odată, în viata organizației 
U.T.C. din secție nu și-a făcut 
loc preocuparea pentru felul în 
care muncesc și se comportă 
aceștia.

Dar cei 
s-o folo- 
cu el. în 

lucrează

*
într-o manifestare particula

ră, cazul pe care l-am relatat 
mărturisește nefolosirea de că
tre organizația U.T.C. a posibi
lităților pe care le oferă viața 
în uzină, în continuarea pe un 
plan superior a instrucției pro
fesionale și educative a proas
peților absolvenți ai ștolii pro
fesionale de pe lingă Uzina „23 
August".

V. ARACHELIAN

Inzestrat cu mașini și utilaje 
moderne, sectorul de finisaj al 
întreprinderii „Dacia" din Ca
pitală este unul din sectoarele 
cu o Înaltă productivitate. La 
catandrul de fixat imptimeul pe 
țesături pe care-l vedeți lu
crează unul din cei mai har
nici muncitori, tovarășul Ghe- 

orglie Preda

Consfruiti-vâ 
singuri !

Supravegheau de strungarul 
Gheorghe Nicolae, elevii Pe- 
trică Bordei și Vasile Cu/a- 
che din anul 'al ll-lea al Șco
lii ptoiesionaie de pe lingă 
Uzinele ..Progresuf-Brăila 
efectuează cu multă atenție 
orele de practică la secția 

mecanic-șei a uzinei.

Excursii la sfîrșit de săptămînă

Materialele conductoare șl iiolante sînt cele mal răsplndite în 
electrotehnică și electronică. Au intrai atît de mult în viata oameni
lor incit aproape toți le deosebesc. Putini știu însă sau mai bine zis 
știau pînă acum clfiva ani de existenta unor materiale „intermediare" 
numite semiconductoare. Și aceasta nu pentru că ar ii materiale 
re .(siliciul și carbonul se intilnesc peste tot) ci pentru faptul că 
punct de vedere electric, nu lucau un rol important.

Se știe că in interiorul unui conductor există ejectroni liberi, 
timp ce in izolatori, toți electronii sint puternic atrași (legați) 
atomii respectivi. In semiconductoare, electronii periferici ai atomilor 
nu sînt atit de puternic legați de atomi ca în izolatori, iar electronii 
liberi sini în număr mult mai mic decît in conductori. Cu ajutorul 
unui clmp electric relativ slab, electronii periferici pot ti rupti de 
atomi și deplasați în interiorul cristalului.

Să ne imaginăm un șir de soldați așezați unul lingă altul. Ca să se 
poată deplasa, primul soldat face primul pas, locul lui răminind gol. 
Al doilea soldat iace și el un pas, „golul" deplasîndu-se de aseme
nea cu un pas în sens invers deplasării Boldalilor. în același fel se 
deplasează electronii periferici in semiconductor, dînd naștere așa 
numitului curent de goluri, care se deplasează in sens invers electro
nilor. in semiconductor există două feluri de curenti : curentul de 
„goluri" de care am vorbit, determinat de electroni „periferici", și 
curentul de electroni asemănător celui din conductoare, determinat 
de electronii liber'

Prin adăugarea 
in semiconductor 
a unor „impu
rități" din atomi 
de cupru, de e- 
xemplu, putem 
iace să crească numărul electronilor liberi și deci curentul de elec
troni (aceste impurităf) se numesc donatoare). Se pot adăuga șl 
impurităli ocupatoare, care, atrăgînd electroni din semiconductor, 
măresc numărul de goluri și lac să crească curentul de goluri. Do
ze infime de impurități modifică radical proprietățile electrice ale 
semiconductorului.

Diodele semiconductoare se realizează cu a/utorul unul cristal în 
care impuritățile creează o zonă donatoare (lip „p") și o zonă accep- 
toare (tip „n"). Intre aceste două zone apare un strat de blocare, 
o barieră cqte oprește trecerea electronilor către goluri.

1 Tranzistorul, (trioda semiconductoare) este formată dintr-o placă 
metalică peste care se așează o plăcută de cristal cu conduclibilitate 
electronică (tip ,,p") numită bază. Pe supralala superioară a cristalu
lui se creează o zonă ,,n". Intre cristal și această zonă apare stratul 
de blocare. La suprafața cristalului se lipesc două fire, unul conduc
torul de intrare (emlterul) și celălalt conductor de ieșire (colectorul). 
Dacă intre emiter și bază aplicăm un semnal electric, acesta modifică 
lățimea stratului de blocare, modilicind în același timp curentul dintre 
colector și bază (legate la sursa de alimentare cu minus Ia colector). 
La bornele rezistentei de sarcină montată între colector șl minusul 
bațeriei apare o tensiune de aceeași formă cu cea aplicată intre emi
ter și bază, dar de valoare mult mai mare, obfinindu-se astlel o am
plificare.

Pe lingă aceste importante aplicații, semiconductoarele măi au încă 
multe altele (termometre electrice, baterii solare, generator termo
electric, termocupluri etc.).

ia- 
din

în 
de

Semiconductoare

Foto: AGERPRES

Profitind de aceste 
zile frumoase de 
toamnă un mare nu
măr de bucureșteni 
au preferat să-și pe
treacă sfirșitul săp- 
tămînii în excursiile 
organizate de Agen
ția București a Ofi
ciului Național de 
Turism. Cu 24 de au
tocare s-a plecat pe 
diferite itinerarii 

hidrocentrala

„Gheorghe 
ghiu-Dej“ de 
geș, Brașov, Codlea, 
stațiunea
Tur nu 
insula
Cu trenul au plecat 
spre stațiuni de pe 
Valea Prahovei ex
cursioniștii care vor 
urca spre cabanele 
din masivul Bucegi. 
Obiectivele turistice 
din jurul Capitalei

Gheor- 
pe Ar-

; Tușnad, 
Severin și 
Ada-Kaleh.

sint vizitate de nu
meroși elevi.

Orașele Galați, 
Brăila, Valea Oltu
lui, Valea Prahovei, 
Poiana Brașov, Pi- 
riul Rece, Muzeul 
Bran și cabanele din 
masiviil Bucegi sînt 
incluse în excursiile 
programate pentru 
sfirșitul săptămînii 
viitoare.

(Agerpres)

ȘASIE PENTRU
ssäk RECTRMSE

■

înainte de a realiza un montaj 
electronic trebuie să ne gîndim la 
șasiul pe care vom monta piesele 
și subansamblele componente.

Pentru constructorii amatori, în
cepători, cele mai potrivite șasie 
sînt cele realizate din tablă de 
fier sau mai bine de aluminiu cu 
o grosime de 0,75 mm, pînă la
2 mm, în funcție de greutatea pie
selor care se yor monta.

Execuția unui șasiu comporta 
mai multe faze: 1. Executarea schi
ței și stabilirea cotelor ; 2. Trasa
rea șasiului pe tabla din 
mează să se execute i 3. 
rea conform trasajului i 4. 
tablei pentru realizarea 
pe care ne-am propus s-o 
siului i 5. Găurirea conform 
sajului.

Prima fază constă în realizarea 
unei schițe care să precizeze for
ma șasiului, dimensiunile lui,, am
plasarea pieselor, decupările și gă
urile necesare (figura 2).

Trasajul constă în desenarea la 
scară 1 • 1 a schiței pe tabla res
pectivă cu ajutorul unei sîrme de 
oțel cu vîrf ascuțit. Decuparea se 
execută cu ajutorul unei foarfeci 
pentru tablă. Operația de îndoire 
este ceva mai delicată și trebuie 
executată cu multă atenție pentru 
ca muchiile să aibă un aspect fru
mos. Pentru aceasta, tabla se așea
ză între două bucăți de lemn de 
esență tare și se prinde într-o 
menghină. Apoi, cu o seîndură se 
apasă uniform pe toată suprafața 
tablei pînă obținem unghiul de 
îndoire dorit (fig. 1 explicitează a- 
ceastă operație). Eventualele corec
ții ale îndoirii, pentru a micșora cît 
mai mult unghiul de îndoire se 
vor face prin intermediul seîndurii 
cu care am îndoit (tabla rămîne 
prinsă în menghină).

Găurile mici se dau foarte ușor 
cu ajutorul unei mașini de găurit 
cu burghie spirale corespunzătoare. 
Găurile mari (diametru peste 15 
mm) sau cele care nu sînt rotunde 
se pot executa tot cu ajutorul ma
șinii de găurit, folosind un burghiu 
de 3 mm. Se dau pe marginea in
terioară a trasaiului găuri de
3 mm (fig. 3) una lingă alta pînă 
se decupează toată suprafața gă
urii. După aceasta, cu ajutorul vi
nei pile rotunde sau semirotunde 
(în cazul găurilor rotunde) 
lată (în cazul găurilor cu

care ur- 
Decupa- 
îndoirea 

formei 
dăm sa

tra

și pilă 
colțuri

după ce aceștia au tri-

drepte) se netezesc marginile gău
rii pînă la linia trasajului.

în fig 4 este indicat șasiul 
care împreună cu transformatorul 
de rețea descris în articolul pre
cedent va servi la construirea u- 
nui redresor.

Pe desene, cotele de execuție nu 
sînt indicate deoarece depind de 
cotele pieselor aflate Ia dispoziția 
constructorului.

Ing. OCTAVIAN JUNCU 
Ing. GHEORGHE ZAMFIR

duce numai la contactul studen
ților, în perioada de practică, cu 
problemele vii ale producției in
dustriale. La fiecare catedră, fie
care colectiv în care lucrează și 
studenții, cei mai buni venind 
aici foarte des, pe lingă activita
tea teoretică, legată de probleme
le didactice, se desfășoară și o 
importantă muncă de cercetare, 
de perfecționare a unor procedee, 
de descoperire a unor metode 
noi de producție, de construire a 
unor mașini noi. De exemplu, la 
„Steagul Roșu“ din Brașov se a- 
plică eficient „broșarea circulară 
a roților dințate conice“, o me
todă deosebit de productivă, 
care poate înlocui complet 4—5 
mașini clasice care efectuau a- 
ceeași operație. Definitivată în 
colaborare cu asistentul său, ing. 
Orlandea Nicolae, lucrarea pro
fesorului clujean aduce însemna
te beneficii. Se întîmplă însă ca 
unele uzine, care la început s-au 
arătat interesate de anumite pro
puneri de lucrări și teme nova
toare, pe parcurs să dea dovadă 
de același ritm bătrînicios în re
zolvarea acceptării sau neaccep- 
tării acestor lucrări, acum defi
nitivate. Este cazul temei de 
mult rezolvate „Rularea și brasa- 
rea roților dințate conice Glea
son în arc de cerc“, despre care, 
cînd au auzit, tovarășii de la ser
viciul de concepție al Uzine
lor „Tractorul“ din Brașov, au 
rămas foarte îneîntați și au fă
cut nenumărate promisiuni. Au 
rămas atît de îneîntați incit n-au 
mai fost în stare să răspundă 
autorilor nici măcar după un an

de zile 
mis lucrarea, cu toate că docu
mentația acesteia, plus experi
mentările efectuate, garantau o 
sporire a productivității demnă 
de luat în seamă.

Un caz asemănător, ba chiar 
mai de neînțeles, s-a întîmplat 
la Uzinele metalurgice de la Cu- 
gir, unde aceiași autori au trimis 
o lucrare de însemnătate — și a- 
nume rezolvarea unor probleme 
privind pompele elicoidale. A- 
ceste pompe provin din import, 
ori autorii, expediind protocolul 
lucrării cu toate calculele posibi
le, elaborate în colaborare cu 
Institutul de Calcul de pe lîngă 
Filiala Academiei, pentru o mai 
mare siguranță au demonstrat la 
început doar teoretic că 
pompe se pot construi și 
și încă foarte avantajos, 
trimiterea protocolului a 
un an. Pentru că ținea 
mult la lucrarea aceasta 
împreună cu colaboratorii 
dedicase multe nopți nedormite, 
multe clipe de căutare febrilă, 
clipe de descurajare uneori — 
prof. ing. Maros Dezideriu a des
cins la Cugir. Aici a găsit sprijin 
doar într-un fost student al său, 
acum inginer acolo, comunistul 
C. Ghenghe care a lucrat 
după indicațiile profesorului 
său, în timpul liber, aproape 6— 
7 luni, a pus la punct aceste 
pompe și le-a introdus în ciclul 
producției. Rezultatul a fost o 
victorie. Dar o victorie de scurt 
răsunet. Cu toate bunele rezulta
te obținute de pompele elicoidn- 
le construite aici, conducerea u- 
zinei, din motive nu destul de 
bine elucidate, a întîrziat să-și 
dea „veidictul" așteptat,

Se naște, firesc, o întrebare 
destul de simplă; de ce ? Oare 
este vorba despre comoditate ? 
Despre inerție P Despre teama 
de a porni pe un drum încă nu 
îndeajuns de nebătătorit P Se 
vede că presupunerile noastre nu 
sînt departe de adevăr. Acest

aceste 
la noi 
De la 
trecut 
foarte 

căreia, 
săi, îi

lucru se observă, din păcate, 
după cum se plîngea și „colecti
vul de doi“ de la „Unirea“, și în 
alte unități industriale.

Ritmul de creștere al industri
ei noastre este vertiginos, după 
cum bine știm cu toții. Peste tot 
se introduce în mod tot mai ac
centuat o tehnică nouă, avansată. 
Tocmai contactul cu această teh
nică, contactul cu cerințele ei, cu 
pretențiile mașinii moderne, 
chiar față de omul care o m'inu- 
iește și care trebuie să aibă o 
tot mai bună pregătire tehnică — 
duce la munca de documentație, 
la ceasurile acelea cînd liniștea 
biroului sau a încăperii din apar
tament nu este tulburată decît 
de fîșîitul filelor întoarse ori al 
creionului alergînd pe hîrtie, 
așezînd sute, mii de calcule unul 
sub altul. Și, astfel, implicit, se 
nasc ideile I Aș asemui apariția 
lor cu iscarea scînteilor la con
tactul fontei fluide cu pămîntul,

în acea superbă revărsare plină 
de strălucire. Numai că ideile va
loroase nu trebuie să se irosească 
niciodată, nu trebuie să se pre
facă în zgură. Ele trebuie să ră- 
mînă mereu incandescente, să cir
cule cu viteza luminii, să fie a- 
plicate cu viteza sunetului și 
cînd spunem aceasta nu ne ex
primăm decît foarte puțin meta
foric. Este de la sine înțeles 
că nu toate ideile au aceeași 
intensitate, aceeași strălucire. 
Dar tuturor trebuie să li 
corde prețuirea necesară, 
ile noi fiind un nobil 
dus al muncii omului care 
să vadă dincolo de filetajul 
bului, al omului care vrea
depășească pe sine depășind ma
șina plină ae perfecțiune pe care 
singur a construit-o I

Întotdeauna strădaniei acestui 
om îi trebuie alocată încrederea 
necesară, întreg sprijinul.

scenă

se a- 
ide- 
pro- 

tinde 
șuru- 
să se
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IN TREI ACTE
(Urmare din pag. I)

că Popescu“, „Tache, Ianche și 
Cadîr“, „Ancheta“, „Noaptea 
la drumul mare“). Să pierdem 
timpul nu ne convine. Sau să 
învățăm un rol într-o piesă 
pe care o prezentăm numai 
de 2 sau 3 ori („E vinovată Co- 
rina ?“).

— Noi, cei tineri, ne facem 
ucenicia privind la repetiții. 
Nu sîntem distribuiți. Mulți 
dintre noi se plictisesc și oco
lesc teatrul popular.

— Nu joc decît roluri prin-

cipale. Dacă pierd atîta timp 
cel puțin să mă văd !

într-un astfel de climat un
de sînt tolerate elemente care 
urmăresc în activitatea tea
trului prilej de afirmare ve- 
detist sau trambulina pentru 
obținerea unor avantaje ma
teriale ; unde artiștii ama
tori sînt luati arbitri în 
discuțiile neprincipiale din
tre factori de răspundere ai 
muncii culturale, este clar 
că nu se poate înțelege sen
sul profund al artei de a- 
matori care trebuie să-și gă
sească întruchiparea cea mai 
elevată la nivelul teatrului 
popular. Trebuie făcut mai

pe 
ar-

mult decît punerea în 
a unui spectacol. Trebuie fă
cută educarea colectivului nu 
numai artistic ci și moral. 
Dacă artistul amator nu înțe
lege (așa cum se întîmplă une
ori la Călărași) care este rolul 
mișcării de amatori și mai a- 
les rolul lui în această miș
care, se vor produce mereu a- 
nimozităti care vor împiedica 
procesul de creație. Amatorul 
nu trebuie să se iubească 
sine în manifestările lui
tistice, considerînd că este cre
ditorul mișcării, nefiind sa
larizat, ci, șă fie conștient ,că 
este beneficiarul unui imens 
capital care stă la baza între
ținerii și susținerii activității 
amatoare. Deci, angajamentul 
lui moral, trebuie să-i deter
mine pasiunea pentru teatru 
ci nu o salarizare.

De-abia cînd colectivului îi 
vor fi clare aceste probleme 
se va putea lucra într-un cli
mat artistic spiritual prielnic 
procesului de creație. Re
zultatele bune obținute de ri
nele teatre populare din țară 
sînt rodul interesului stîrnit 
de valoarea pieselor și a spec
tacolelor prezentate, al capa
cității organizatorice a con
ducerilor caselor de cultură, pe 
lîngă care ele funcționează, al 
îndrumării competente din 
partea comitetelor de cultură 
și artă.

In zilele cînd ne aflam la 
Călărași am fost informați că 
va fi schimbat directorul casei 
de cultură. Realitatea pe care 
o oferea această instituție în
dreptățea o asemenea măsură. 
Dar e necesară mai multă 
răspundere atunci cînd
numește un conducător de 
case de cultură. Altfel se 
va perpetua practica „tri
mestrul și directorul“, așa 
cum s-a întîmplat în ulti-

se

mul an cînd patru predări și 
primiri a activității casei de 
cultură au făcut să rămînă 
foarte puțin timp pentru rea
lizarea scopului în care a fost 
creată o asemenea instituție.

Se vorbește mult despre cei 
7—8 actori, capete de afiș în 
formațiile sindicale și la tea
trul popular. Așa de mulți sînt 
îneît nu se mai văd celelalte 
zeci de talente tinere pe care 
orașul le are și nu activează 
în nici o formație? Inexplicabil 
cum într-o mare unitate cum 
este Combinatul de hîrtie și 
celuloză, cu peste 2 000 de ti
neri, se apelează tot la acest 
„consacrat“ fond de actori 
pentru a interpreta patru din 
rolurile principale ale piesei 
„Arhipelagul Lenoire". Și de 
ce tocmai „Arhipelagul Le- 
noire?“.

„S-ar găsi și la noi tineri 
talentați — ne spune Milan 
Nicolae, secretarul comitetului 
U.T.C. din combinat — dar 
nu ne-am prea ocupat de pro
blema aceasta și apoi consi
liul sindical raional vrea să 
meargă cu formația noastră 
la sigur: cel puțin locul II lă 
finală republicană“.

Este clar I Cînd pe prim plan 
nu sînt puse interesele cultu
rale ale orașului, ale publicu
lui, ci pasiunile pentru „per
formanțe artistice cu orice 
preț“ ale responsabililor sindi
cali de a raporta în activita
tea lor o formație de teatru 
sau un loc fruntaș în concur
suri, cînd activitatea teatrului 
popular este fărîmițată prin a- 
cest transfer de actori, cînd 
disputa fără obiect principial 
dintre instructorul artistic, se
cretarul comitetului orășenesc 
de cultură și artă, directorul 
casei de cultură nu va înceta, 
spectatorilor din Călărași li se 
oferă la rampă drept premie
ră : lipsuri în trei acte.



in Comitetul pentru problemele

sociale, umanitare și culturale

Proiectul român de declarație

a
imani-Vinerl seara a fost adoptat în 

mitate proiectul declarației cu privire la 
promovarea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare. Desfășurate 
într-o atmosferă de colaborare, lucră
rile Comitetului pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale consacrate 
acestei probleme au demonstrat impor
tanța deosebită pe care reprezentanții 
tuturor țărilor o acordă documentului 
elaborat, care îndreaptă atenția lumii 
contemporane spre generația care va fi 
chemată în viitorul apropiat să conducă 
destinele omenirii.

După vot 
prezentanta 
Groza. Exprimîndu-și satisfac
ția în legătură cu adoptarea 
declarației, ea a subliniat, prin
tre altele, că propunînd elabo
rarea unui asemenea document, 
delegația română a fost con
vinsă de importanța pe care 
o are la ora actuală promova
rea în rîndurile tineretului a 
idealurilor do pace, de respect 
reciproc și de înțelegere între 
popoare.

„Această declarație, a subli
niat vorbitoarea, vine să se 
adauge celorlalte declarații de 
foarte mare importanță adop
tate de Națiunile Unite, cum 
sînt cele privind drepturile 
omului, acordarea independen
tei țărilor și popoarelor colo
niale, eliminarea tuturor forme
lor de discriminare rasială, 
drepturile copilului".

a luat cuvîntul re- 
țSrii noastre Mia

„Astăzi cînd asistăm 
Ia transformări profunde 
care au loc în diferite 
regiuni și diferite țări 
ale lumii, Ia afirmarea 
entităților naționale, a 
independenței și suvera
nității egale a statelor, 
declarația apare ca un 
document de mare im
portanță. Sensul ei major 
îi este conferit de prin
cipiile pe care le conține 
și care trebuie să stea la 
baza formării noii gene
rații pentru ca aceasta 
să-și poată îndeplini sar
cinile actuale ca și cele 
care vor 
cînd ea 
nostru în

In continuare, reprezentanta 
țării noastre a subliniat impor
tanța conjugării eforturilor 
„tuturor factorilor responsabili

A

Ili

cu

reveni mîine 
va lua locul 
ștafeta vieții".

Corespondență specială 
din New York

pentru formarea tinerei gene
rații : statele, guvernele, insti
tuțiile de formare, organizațiile 
culturale și de tineret, familia 
etc.".

în încheiere, Mia Groza a 
arătat, printre altele, că „spi
ritul de colaborare care a 
domnit în cursul lucrărilor Co
misiei ca și modul în care de
clarația a fost adoptată atestă 
posibilitățile care există pentru 
a duce la bun sfîrșit o operă, 
dacă există dorința de a ac
ționa spre binele comun, ținîn- 
du-se seama de interesele fie
căruia. Felul în care s-au des
fășurat lucrările noastre ca și 
rezultatul obținut constituie cel 
mai bun omagiu pe care noi 
toți 1-ăm fi putut aduce Orga
nizației Națiunilor Unite
prilejul aniversării a 20 de ani 
de existență".

După această intervenție, 
crările ședinței de vineri după- 
amiază s-au încheiat, urmînd 
ca luni dimineața reprezentanții 
altor țări să ia cuvîntul în 
baza dreptului de explicație la 
vot pentru a-și exprima satis
facția în legătură cu adoptarea 
documentului.

Potrivit normelor pro
cedurale, textul declara
ției urmează să fie pre
zentat spre aprobare și 
ședinței plenare a Adu
nării Generale. Dar felul 
în care s-au desfășurat 
lucrările în comisie și 
unanimitatea cu care a 
fost adoptat documentul 
ne îndreptățesc să facem 
afirmația că oficializarea 
declarației de către Adu
narea Generală va con
stitui un nou prilej de 
subliniere unanimă a 
importanței și oportuni
tății ei.

Iu-

Pentru viitorul tinerei
generalii

Un succes de prestigiu al
de colaborare internațională promovată

de țara noastră

ALGERIA. — La 1 noiem
brie, poporul algerian 
sărbătorește a 11-a ani
versare a revolufiei. în 

fotografie: vedere din 
Alger

L Unite a fost adoptată în unanimitatea Națiunile
de către Comitetul pentru probleme sociale, uma
nitare și culturale al Adunării Generale proiectul 
de declarație referitor la promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare, inițiat încă din 1960 de 
Republica Socialistă România.

La această sesiune jubiliară, care are loc la ca
pătul a două decenii de la înființarea organizației, 

se adoptă în acest fel un document oare atrage atenția asupra 
unei probleme majore pentru lumea contemporană — educarea 
tinerei generații în spiritul apărării păcii și dezvoltării coope
rării internaționale.

în momentul solemn cînd președintele — dr. Francisco 
Cuevas Cancino, ambasador și reprezentant permanent al Me
xicului la O.N.U. — anunța rezultatul votului: unanimitate, 
mulți delegați care participaseră la sesiunea a 15-a a Adunării 
Generale își aminteau cum cu arii în urmă, în'marea sală a 
Adunării Generale delegația română prezentase inițiativa a- 
doptării unui asemenea document. Delegației române i s-au 
alăturat atunci și alte delegații iar apoi propunerea respectivă 
a început să capete forma unui document de mare importantă 
internațională.

La sesiunea a 18-a a Adunării Generale, România, împreună 
cu alte 25 de state, a prezentat proiectul de Declarație care în 
conformitate cu hotărîrea Adunării Generale, s-a discutat cu 
prioritate la sesiunea a 20-a. Proiectul de declarație pentru 
promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între popoare a găsit un larg spri
jin internațional din partea guvernelor statelor membre ale 
O.N.U., U.N.E.S.C.O. și altor organizații specializate ale O.N.U., 
unor conferințe și organizații de tineret etc. Conferința inter
națională pentru problemele tineretului desfășurată la Greno- 
ble (Franța) a recomandat cu căldură „adoptarea acestei de
clarații de către O.N.U. și punerea ei în aplicare sub forma 
de programe concrete de către Națiunile Unite, instituțiile spe
cializate ale O.N.U., guverne și organizații naționale și inter
naționale ale tineretului".

Proiectul propus de Republica Socialistă România împreună 
cu Afganistanul, Algeria, Republica Africii Centrale, Ceylon, 
Cuba, Ghana, Guineea, Iordania, Iugoslavia, Liban, Madagas
car, Mali, Mauri tania, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Togo, 
Uganda, R.S.S Ucraineană, Republica Arabă Unită, Tanzania, 
Volta Superioară și Camerun, a primit de la început adeziunea 
activă a țărilor socialiste și a celor în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America latină, precum și din partea altor țări 
datorită principiilor pe care acestea le proclamă.

A fost subliniată însemnătatea pe care o reprezintă prevede
rile din principiul V referitoare la „promovarea de relații ami
cale între națiuni, bazate pe respectul egalității suverane a 
statelor", avîndu-se în vedere pericolul pe care îl prezintă 
pentru pacea și securitatea internațională în condițiile actuale 
amestecul în treburile interne ale statelor, acțiunile agresive 
ale imperialismului pe arena internațională.

Unele încercări ale țărilor coloniale de a elimina din decla
rație imperativul contemporan de abolire definitivă a sistemu
lui colonial a întîmpinat opoziția generală și delegația Angliei, 
care introdusese un amendament în acest sens, a fost silită 
să renunțe la el, retrăgîndu-1 înainte de vot.

Cu deosebită vigoare au fost sprijinite de către țările în 
curs de dezvoltare printre care: Algeria, R.A.U., Tanzania, 
Maroc și altele prevederile din principiul I și VI de antrenare 
a tineretului, parte integrantă a popoarelor respective, în opera 
de progres economic și social (principiul I), subliniindu-se că 
educarea tineretului trebuie să aibă, printre scopurile sale prin
cipale, dezvoltarea multilaterală a acestuia. „Tinerii, se spune 
în principiul VI — trebuie să capete conștiința responsabilității 
care Ie revine in lumea pe care ei vor fi chemați s-o conducă“.

Preambulul și fiecare dintre cele șase principii pe care le 
conține declarația au fost puse la vot și adoptate în unanimi
tate.

După punerea la vot și adoptarea întregului text, deși ora 
era tîrzie, președintele, cu asentimentul celor prezenți, a dat 
cuvîntul reprezentantei române Maria Groza.

Mulți reprezentanți au prezentat felicitări delegației române 
pentru consecvența și efortul depus ca inițiativa întreprinsă 
să-și găsească realizarea la această sesiune în legătură cu a- 
ceasta, unii delegați au apreciat prestigiul de care Republica . 
Socialistă România se bucură pe arena internațională datorită 
succeselor pe care le-a realizat în dezvoltarea sa economică 
și socială, precum și datorită politicii pe care o promovează 
pe plan internațional. Adoptarea declarației în problema educă
rii tineretului, eforturile depuse de România în elaborarea prin
cipiilor respective, sînt încă o dovadă a prezenței active a țării 
noastre în viața internațională, ca un factor de înțelegere între 
popoare și de colaborare internațională.

N. RĂZVAN

New York, 29 octombrie 1965

Sesiunea Consiliului F. D. I. F

Continuîndu-și vizita în R.S.F. 
Iugoslavia, delegația militară 
română condusă de general de 
armată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, a vi
zitat în cursul zilei de vineri o 
mare unitate de tancuri, Cen
trul școlar și de pregătire a o- 
fițerilor și subofițerilor-teh- 
nicieni și Institutul de hidro- 
dinamică navală din Zagreb. 
Comandantul regiunii militare 
Zagreb, general-colonel Ivan 
Rukavina, a oferit în cinstea 
delegației un prînz care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete-

Intre 26 și 29 octombrie s-a 
desfășurat la Salzburg sesiunea 
Consiliului F.D.I.F. Au partici
pat 157 reprezentate ale orga
nizațiilor de femei din 60 de 
țări. Ordinea de zi a sesiunii, 
care a marcat și cea de-a 20-a 
aniversare de la crearea F.D.I.F., 
a cuprins următoarele rapoarte: 
învățămintele primilor 20 de 
ani de activitate a F.D.I.F. și 
perspectivele sale pentru vii
tor ,- Participarea femeilor la 
lupta pentru pace și indepen
dență naționalăLupta justă a

Iugoslavia
nească. După amiază, oaspeții 
au vizitat orașul.

Sîmbătă, delegația militară ro
mână a vizitat un regiment de 
transmisiuni. în aceeași zi, oas
peții au plecat spre Liubliana. 
La sosirea în oraș, ei au fost 
întîmpinati de general-locote- 
nent Rade Pehacek, comandan
tul districtului militar Liublia
na, Edo Brainik, membru al Ve
cei executive din Slovenia, 
Marian Pepina, președintele 
Vecei orășenești. Membrii dele
gației au vizitat una din fabri
cile combinatului de utilaj elec
tronic „Iskra". Apoi delegația a 
plecat la Bled.

femeilor vietnameze împotriva 
agresiunii americane, pentru 
independentă și pace.

în cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul numeroase delegate, 
printre care Suzana Gîdea, pre
ședinta Consiliului național al 
femeilor din Republica Socialis
tă România. Cuvîntarea repre
zentantei noastre a fost primi
tă cu mult interes.

în cadrul sesiunii au fost a- 
doptate un Mesaj către femeile 
din lumea întreagă și o Rezo
luție în problema vietnameză.

RHODESIA DE SUD. 
timpul vizitei premierului Wil
son la Salisbury, au avut loc 
puternice demonstrații ale 
populajiei de culoare împotri
va intențiilor guvernului rasist 
de a declara unilateral indepen
denta. In fotografie : poliția re
primind pe demonstranți cu a- 

iutorul dinilor

ni țârilor airo-asiaticc
miniștrilor tìc eitcrnc

Deschiderea Conferinței

Sîmbătă după-amiază a început 
la Alger o reuniune consacrată 
pregătirii Conferinței afro-asiatice 
proiectată să-și înceapă lucrările 
la 5 noiembrie a.c.

La reuniune sînt reprezentate 
peste 40 de state de pe cele două 
continente, multe delegații fiind 
conduse de miniștrii afacerilor 
externe ai țărilor respective. 
După cum s-a mai anunțat, la a- 
ceastă reuniune nu participă o 
serie de țări afro-asiatice printre 
care R. P. Chineză, R.P.D. Core
eană. R. D. Vietnam, Pakistan, 
Cambodgia, Tanzania, Congo 
(Brazzaville).

în cursul serii, participanții la 
reuniune au ținut o ședință în
chisă.

Cei peste 500 de kilometri care des
part Bruxelles de Geneva n-au izbutit să 
pună Ia adăpost runda Kennedy. Scau
nul gol al Franței la reuniunile Pieței 
comune a făcut ca ocuparea scaunelor 
la tratativele G.A.T.T. să aibă doar sem
nificația unui ritual ce trebuie înfăptuit 
prin tradiție,......................................în virtutea inerției

Luptele din Vietnam
© Cum s-au desfășurat atacurile asupra bazelor Da Nang

și Ciu Lai © Acțiunile forțelor patriotice continuă

Agențiile de presă dau noi amă
nunte în legătură cu atacul prin 
surprindere al forțelor patriotice 
vietnameze asupra bazelor mili
tare de la Da Nang și Ciu-Lai. 
După cum a relatat comandan
tul aerodromului de la Ciu-Lai, 
Leslie Brown, atacul a fost în
treprins de numai două detașa
mente de partizani. Aceștia au 
reușit să se infiltreze pe aero
drom și să așeze încărcăturile 
de exploziv sub avioanele și 
elicopterele aflate acolo. Parti
zanii au acționat extrem de ra
pid, astfel că forțele americane 
nu au reușit să intervină decît 
în ultimul moment. Operația, 
așa cum a fost concepută și 
executată, este apreciată ca „re
marcabilă“ de către locote- 
nent-colorielul George Bauman, 
conducător al unei baze de eli
coptere, iar rezultatele obținute 
au fost considerate ca „excepțio
nale“, (potrivit unor statistici a- 
mericane oficiale, pierderile su
ferite în urma celor două atacuri 
se ridică la peste 18 milioane de 
dolari, iar 47 de avioane și eli
coptere au fost distruse).

Atacurile forțelor patriotice au 
provocat reacții la Saigon. în tot 
timpul zilei de vineri, avioanele 
americane, venite de la baza din 
Guam, au efectuat numeroase 
raiduri, bombardînd masiv un 
sector situat la 40 km de Saigon, 
unde se presupune că se află 
amplasate mari unități ale forțe
lor patriotice. într-o singură zi 
au fost aruncate mai mult de 
1100 de bombe, iar elicopterele 
au efectuat 3 250 de raiduri,

Sîmbătă dimineața, partizanii 
au întreprins puternice atacuri 
asupra unei baze situate la 15 
km de Da Nang, ietrăgînclu-se 
după ce au provocat din nou 
pierderi serioase forțelor ameri
cane. în același timp a fost ata
cată și tabăra forțelor speciale 
guvernamentale și americane de 
la Piei Me.

Oupä Ibadan

c inițială doar noțiunea de re
ducere. „R unda Kennedy, 
preconizată în legislația de 
liberalizare a comerțului — 
serie ziarul «NEW YORK TI
MES» — nu este runda Ken
nedy de astăzi. Unii entuzi
aști aveau impresia că nego-

la o înțelegere asupra reduce
rii cu 50 la sută a tarifelor la 
mărfurile industriale, dar ex
cepțiile de la această regulă 
generală nu au fost încă 
borate. Articolele asupra 
rora persistă divergențe 
clud produse importante, 
oțelul, aluminiul, chimicalele, 
textilele și hîrtia. în ceea ce 
privește produsele agricole, în 
această direcție nu s-a putut 
realiza aproape nimic. Franța 
a fost foarte drastică în .ceea 
ce privește deschiderea por
ților Pieței comune pentru 
produsele agricole americane.

ela- 
că- 
in- 
ca

Nici aceasta însă nu pare si
gur.

în aceste condiții, era de 
prevăzut că Statele Unite vor 
încerca să ia unele măsuri. 
După cum transmite agenția 
«FRANCE PRESSE», experții 
din afara Pieței comune, și 
mai ales din S.U.A., studiază 
pe larg două variante. Prima, 
calificată drept „optimistă“, 
prevede că criza din C.E.E. va 
lua sfîrșit pînă în primăvara 
viitoare și că, în acest caz, în 
cadrul rundei Kennedy se vor 
putea realiza progrese. Cealal
tă variantă, desemnată prin

eea ce se discută 
în ședințele care 
se țin la Geneva 
este calificat, 
aproape invaria
bil, ca fiind „de 
mică importanță". 
„Negociatorii 1 a 
maratonul rundei

Kennedy — scrie ziarul «NEW 
YORK HERALD TRIBUNE» 
— își fac datoria și se întîl- 
nesc aproape în fiecare zi, dar 
din cauza impasului Pieței 
comune, ei discută numai 
chestiuni de mai puțină im
portanță“. La rîndul său, 
«NEW YORK TIMES» consta
tă că, „pentru moment, sin
gurele negocieri posibile sînt 
acelea asupra unor produse 
de mică importanță“. Și așa 
mai departe.

Runda Kennedy trebuia — 
conform concepției fostului 
președinte al S.U.A. — să du
că la o „liberalizare a comer
țului“ între țările participan
te, prin reducerea tarifelor 
vamale cu 50 la sută. Astăzi, 
constată numeroși comenta
tori, ceea ce se cheamă runda 
Kennedy a păstrat din ideea

• Academicianul Alexandru 
Graur a țjnut zilele acestea comu
nicări și conferințe pe teme de 
lingvistică la Universitatea „Hum- 
boldt" din Berlin, la Institutul de 
romanistică al Academiei R.D.G., 
la Universitatea „Karl Marx" din 
Leipzig, precum și la Halle. Con- 

, ferințele și comunicările au fost 
primite cu viu interes.

• Cu ocazia expoziției romăneti, 
deschisă la marele magazin „Au 
bon marché" din Bruxelles, șeful 
Agenfiei economice române, Ștefan 
Niță, a oferit un cocteil. Au luat 
parte personalități ale vieții poli
tice și economice din Belgia, oa
meni de afaceri și reprezentanți ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Bruxelles. A fost de fată ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Bruxelles, Ion Oancea. Ex
poziția s-a bucurat de un frumos 
succes.

„Banda Kennedy“ așteaptă.,.
vic-
co-

cu

cierile se vor încheia cu o 
torie răsunătoare pentru 
merțul liber. Dimpotrivă, ne
gocierile s-au desfășurat 
atîta încetineală și de atîta
vreme, îneît este aproape o 
certitudine că ele nu vor fi 
încheiate înainte de expirarea 
legislației americane la mij
locul anului 1967 (expirare ce 
va crea noi dificultăți tratati
velor de la Geneva n. n.)“.

Ceea ce
în prezent este, de asemenea, 
considerat ca fiind de mică 
importanță. Astfel, s-a ajuns

s-a realizat pînă

Interesul principal al Fran- 
în Piața comună con- 
în capacitatea acesteia 
debușeu pentru produ- 
agricole franceze. S.U.A. 

un acord 
agrico-

ței 
stă 
de 
sele 
insistă mereu că 
asupra produselor 
le trebuie inclus în acordul 
general cu care ar urma să se 
încheie „runda Kennedy“. Dar 
acest lucru pare tot mai puțin 
probabil. Se afirmă chiar că 
Statele Unite ar fi satisfăcute 
dacă li s-ar asigura că nu 
vor pierde debușeele europe
ne pe care le au în prezent.

formula „pesimistă dar foarte 
probabilă“ are în vedere ca
zul cînd impasul Pieței comu
ne nu se rezolvă. Potrivit co
respondentului ziarului «NEW 
YORK HERALD TRIBUNE», 
pentru această din urmă si
tuație. Statele Unite au elabo
rat planuri cu diferite soluții.

Una din aceste soluții ar 
consta în a lăsa negocierile 
rundei să se încheie fără a 
se lua vreo hotărîre mai im
portantă. O a doua soluție ar 
fi încheierea unui acord între 
țările participante, cu excep-

ția membrilor Pieței comune. 
Aceasta însă, potrivit părerii 
observatorilor, ar scinda și 
mai mult țările atlantice și 
ar duce la un război comercial 
cu consecințe imprevizibile, 
în sfîrșit, ultima soluție ar 'fi 
încheierea unui număr limitat 
de acorduri bilaterale asupra 
cîtorva produse.

Dacă în ceea ce privește re
ducerile tarifare, mai ales în 
legătură cu relațiile din ca
drul Pieței comune, șansele în 
prezent sînt foarte mici, e- 
xistă în schimb posibilitatea 
majorării unora dintre ele. 
Astfel, la Geneva domină pă
rerea că dacă Franța va con
tinua să boicoteze Piața co
mună, unele reduceri tarifare, 
hotărîte în urmă cu cîțiva ani 
de țările C.E.E., fără concesii 
reciproce, vor fi anulate. în 
acest caz Germania Occiden
tală și Olanda vor majora ta
rifele lor vamale cu 1—2 la 
sută asupra mai multor sute 
de articole.

Impasul Pieței comune a fă
cut ca în Occident starea de 
așteptare să fie caracteristică 
multor cercuri politice și eco
nomice. Runda Kennedy aș
teaptă și ea, deși la Geneva 
se consideră că dacă criza Pie
ței comune va persita, runda 
Kennedy își va pierde impor
tanța.

ION D. GOIA

c

— In portul pescăresc Tallin

• CEA DE-A 15-a ediție a Săp
tămânii internaționale a Ulmului 
de turism și lolclor s-a încheiat 
vineri la Bruxelles. Cinematogra
fia românească a realizat un suc
ces deosebit, obținînd două din 
cele cinci premii principale atri
buite filmelor participante la con
curs : premiul pentru cei mai bun 
film de folclor acordat peliculei 
„Tara Oașului" și premiul Secreta
riatului pentru turism din Spania 
(pentru cel mai bun film punînd 
in valoare o curiozitate naturală, 
geografică sau geologică) decernat 
Ulmului „Printre pelicani".

Medalia de aur a fost obținută 
de filmul canadian „Kenojovak ar
tist eschimos". Au mai fost decer
nate premii filmului izraelian „Pă- 
mlnt cu o mie de înfățișări" și fil
mului turcesc „Goreme".

• La 30 OCTOMBRIE a sosit 
in Irak o delegație economică iu
goslavă condusă de Marin Țetinici, 
membru al Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia. în aceeași 
zi între delegația iugoslavă și re
prezentanții guvernului irakian au 
început tratative privitoare la re-
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lațiile comerciale dintre cele două 
țări.

• La Moscova au luat siirșit 
lucrările consfătuirii editurilor de 
enciclopedii din unele țâri socia
liste din Europa, la care au luat 
parte reprezentanți ai editurilor 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. Din partea Româ
niei au participat Dumitru Ma
crei!, membru corespondent al A- 
cademiei, și Gh. Constantinescu, 
directorul Editurii Științifice.

In cadrul lucrărilor au fost sta
bilite formele concrete ale colabo
rării : schimbul de informații, aju
torul reciproc Ia întocmirea glosa
relor, iolosirea ca autori a specia
liștilor din alte țări.

Participanta la consfătuire au 
discutat, de asemenea, asupra pro
filului și metodelor de elaborare a 
viitoarelor enciclopedii.

el mai mare stat a- 
irican — Nigeria — 
cii o populație de 56 
milioane de locuitori 
(ceea ce înseamnă 
că fiecare al patru
lea african este de 
naționalitate nigeria- 
nă) are de făcut la
tă unor evenimente

grave. Pe străzile Ibadanului (cel 
mai mare oraș airican, cu peste o 
jumătate de milion de locuitori) 
s-au produs incidente sîngeroase. 
Tensiunea politică caracteristică 
perioadei electorale de la siîrșitul 
anului 1964 pentru desemnarea 
parlamentului federal s-a prelun
git 
tru 
est, 
gos, 
tării 
vest _____ _
airican organizai pe baze federa
le, în care fiecare regiune are un 
parlament și un guvern propriu ; 
forțele centrifuge creează compli
cații suplimentare menținerii uni
tății naționale, cu atît mai mult cu 
cit aceste forje sînt folosite de 
anumite puteri străine care au in
terese economice în exploatarea 
bogățiilor „gigantului" Africii).

Incidentele de Ia Ibadan au fost 
prezentate oficial ca avînd o în
semnătate locală. Drept argumente 
în această privință s-a menționat 
participarea reprezentanților nige
rieni la conferința de la Acera a 
șefilor de state africane și inten
ția exprimată de șelul statului ni
gerian de a nu-și amina călătoria 
proiectată la Londra. Dar manifes
tațiile și represiunile de pe străzi
le Ibadanului reflectă persistenta 
tulburărilor și a disputei dintre 
partidele politice, dintre triburi 
(nu trebuie confundate organizații
le politice cu cele tribale), dintre 
provincii și, în ultima instanță, 
dintre clasele sociale. Grevele din 
iunie 1964 care au dus la paraliza
rea totală a activității economice 
timp de două săptămîni au relevat 
capacitatea de acțiune a sindicate
lor. Creșterea combativității or
ganizațiilor oamenilor muncii — 
paralel cu creșterea numerică a. 
clasei muncitoare nigeriene mar
chează aiirmarea unui factor 
activ nou pe scena politică nige- 
riană. La ciocnirea de interese din
tre grupurile de feudali concen
trați în nord și noua burghezie în 
ascensiune, concentrată în vestul 
tării, se adaugă acum prezența 
unei forte sociale și politice noi, 
de care trebuie să se tină seama 
într-o măsură din ce în ce mai ma
re. Înfruntarea din rîndurile coa
liției guvernamentale și anume în
tre primul ministru Tafewa Bale- 
wa, și președintele republicii, Azi- 
kiwe, care s-a manifestat deschis 
pentru prima oară în alegerile de 
la 30 decembrie 1964, revine ca 
un leit motiv pe scena politică ni- 
geriană.

Este, desigur, prematur să pre
cizăm însă dacă evenimentele de 
Ia Ibadan anunță o criză politică 
gravă pentru existenta Federației 
Nigeriene.

in timpul alegerilor pen- 
parlamentul Nigeriei de 

pentru alegerile din La
și acum, în timpul înfrun- 
eleclorale din Nigeria de 
(Nigeria este singurul stat

Z. FLOREA


