
Mariana Sarău, bobina
toare la Uzina „Electro
motor“ Timișoara, se 
menține lună de lună e- 
vidențiată în întrecerea 
socialistă. Acest titlu li 
este acordat și pentru ca
litatea lucrărilor pe-care 

le execută.

Foto: O. PLEGAN
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• COMBINATUL CARBO
NIFER VALEA JIULUI a în
deplinit cu 37 de zile mai de
vreme sarcinile la producția 
brută, globală și marfă ce îi 
reveneau din planul șesenal. 
Inginerul șef al combinatului, 
Ion Popescu, care a relatat 
corespondentului Agerpres în 
regiunea Hunedoara această 
veste, a adăugat că, în de
cursul șesenalului, producția 
de cărbune a crescut cu 48 la 
sută. Ridicarea gradului de 
mecanizare a lucrărilor în 
subteran, aplicarea și extinde
rea metodelor avansate de

Proletari din toate țările, uniti-văl
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Lucrări menite

să ridice nivelul tehnic

al producției

Numeroase lucrări 
de investiții aflate în 
curs de execuție în 
uzinele constructoare 
de material rulant și 
șantierele navale sînt 
menite să ridice con
tinuu nivelul tehnic 
al producției în aces
te sectoare de activi
tate. In hala de forjă 
a Uzinei de vagoane 
din Arad, de exem
plu, cele patru cup
toare existente au 
fost modernizate și 
completate cu noi in
stalații de control de

un înalt nivel tehnic. 
Tot la această uzină 
s-a executat o linie 
de cale ferată în de
pozitul de laminate 
și o cale de acces în 
secția de arcuri ine
lare pentru vagoane. 
Se execută, de ase
menea, o serie de lu
crări pentru extinde
rea termoficării și a 
rețelei de distribuția 
oxigenului în princi
palele sectoare de 
producție.

La șanțierul naval 
din Galați se amena

jează un sector pen
tru depozitarea table
lor navale, unde pînă 
acum s-au montat 
cele două poduri ru
lante de transport și 
o mașină de sablat 
tablele. La noua cală 
de lansare a șantie
rului s-au montat 
primele șase grinzi 
de susținere.

De asemenea, Uzi
na mecanică din Tr. 
Severin a fost extinsă 
prin amenajarea unei 
turnătorii de nefe
roase.

Numeroase lucrări 
de investiții se fac 
în prezent și în ate
lierele de reparat ma
terial rulant. La cel 
din București, de e- 
xemplu, au început 
lucrările de construc
ție a unei hale de 
rotărie, iar la cel din 
Cluj se extinde re
țeaua de termoficare.

(Agerpres)

V

Titlul de fruntaș poate fi păstrat
m în fată două imagini de pe șan
tierul Uzinei de sirmă din Buzău. 
Prima — de acum un an. Pe cimpia 
din spatele gării, constructorii bat 
cei dinții țăruși. Ea marchează mo
mentul nașterii șantierului. A doua 
— de acum citeva zile. Construcția 
halei principale a uzinei de sirmă 
se apropie de sfîrșit. Acoperișul a

fost pus. Se execută, in ritm intens, lucrările de 
închidere. Cele două imagini vorbesc singure, prin 
alăturarea lor, de ritmul muncii de pe acest șantier.

Construcția uzinei de sirmă a pus în fața construc
torilor rezolvarea a numeroase probleme noi. Pro
iectanta au adoptat la construirea acestei uzine un 
sistem nou — asamblarea tuturor elementelor de 
construcție pe butoane de înaltă rezistentă. Uzina 
se realizează, exceptînd structura și stilpii, numai 
din elemente de confecții metalice ușoare. Întreaga 
hală, care se întinde pe o suprafață de 25 000 m p, 
va avea o greutate de numai 1 100 tone.

— Un adevărat examen pentru noi — ne spune 
inginerul Nicolae Gheorghiu, adjunct al șefului de 
șantier. Asamblarea celor 1 100 tone confecții me
talice trebuie executată cu o mare precizie. Tole
rantele de montaj sînt de maximum 2 mm.

Omul care ne vorbește cu atita competentă des
pre noua uzină n-are decit 25 de ani. Inginerul șef 
al șantierului, fratele său, e și el tinăr. Pe șantier 
lucrează, de fapt, mulți tineri. Care este aportul lor 
la executarea lucrărilor ?

— Trebuia să trasăm fundațiile și să le turnăm — 
ne povestește tovarășul Nicolae Gheorghiu. O lu
crare obișnuită pe orice alt șantier. Pentru noi 
avea însă o importanță deosebită. De precizia tra
sării depindea tehnicitatea celorlalte lucrări de 
asamblare.

Aflăm că executarea ei a iost Încredințată mais
trului Gheorghe Ghițu — un veteran al șantierelor. 
Echipa repartizată s-o execute era formată mai 
mult din tineri. Maistrul a cerut ca echipa să fie

întărită și cu alți oameni cu o calificare mai Înaltă. 
Celelalte echipe aveau și ele nevoie de meseriașii 
cei mai buni. In sprijinul rezolvării acestei situații 
a intervenit și organizația U.T.C. Chiar inginerul 
Nicolae Gheorghiu a primit sarcina să prezinte ti
nerilor din această echipă, tehnologia de execuție 
a noii lucrări Inginerul a explicat pe larg fiecare 
fază de lucru, a asistat la execuția primelor fun
dații. De unde la început existau îndoieli în legă
tură cu executarea acestei lucrări, ea a iost termi
nată pînă Ia urmă cu un avans de 10—15 zile.

Inginerul Gheorghiu ne-a vorbit și despre alte 
acțiuni asemănătoare ale organizației U.T.C. Ad
junctul inginerului șef apreciază valoarea lor prin 
faptul că ele au fost prezente pas cu pas în mo
mentele cele mai importante din viața șantierului. 
După baterea stilpilor a început montajul elemen-

C. PRIESCUV-4. f
(Continuare în pag. a Il-a)

— Munții 'Apuseni..-, spune D. L. și iace o scurtă 
pauză, timp In care își drege glasul, apoi continuă 
pe nerăsuflate : Munții Apuseni reprezintă sectorul 

I cel mai înalt șl mai bine individualizat din Întreg 
lanțul Carpaților Occidentali, deși numai în partea 
centrală-estică trec de 1 800 metri înălțime. Bihorul, 
cel mai impozant grup muntos al...

— Te rog, îl întrerupe tovarășul profesor, arată 
pe hartă tot ce spui.

D. L. tace un pas să fa bățul de pe catedră, dar 
se răzgîndeșie ,

— Vă rog să-mi permiteți să arăt pe urmă...
— De ce pe urmă ? se 

miră tovarășul profesor. 
E în ajutorul dumitale 
să spui lecția, fixînd in 
același timp numirile pe 
hartă.

— Vă rog totuși să-mi 
permiteți să arăt pe 
urmă, insistă D. L. Așa 
mă Încurc... $1 luînd 
stupoarea tovarășului 
profesor drept un acord 
tacit, D. L. reîncepe cu 
o viteză sporită : Munții 
Apuseni reprezintă sec
torul cel mai înalt și mai ___ .__ ________
întreg lanțul Carpalilor Occidentali...

Intuind că se petrece ceva nefiresc, tovarășul 
profesor deschide manualul și-l ascultă urmărind 
rîndurile acestuia. D. L. nu spune lecția. O recită 
ca pe o poezie învățată pe dinafară. Nu sare un 
cuvințel. Nu schimbă o literă.

— Stai, îl întrerupe din nou profesorul pe elev, 
e o neînțelegere... Dumneata repeți cuvînt cu cu
vînt litera manualului. DS-mi posibilitatea să-ți ve- 
riiic. cunoștințele, dovedindu-mi că ai înțeles ceea 
ce spui, că nu reproduci mecanic ceea ce ai citit...

D. L. se posomorește:
— Asta-i metoda mea de a învăța I

«
u A

bine individualizat din

Unde a avut Ioc acest dialog între profesor șl 
elev ?

Asigurîndu-vă de autenticitatea lui, o să-mi per
mit să nu dau alte amănunte. Ceea ce ne intere
sează este că el a putut fi consemnat înlr-o clasă 
— și nu înlr-a V-a sau a Vi-a, ci în ultima clasă 
a unui liceu. Și, desigur, ne mai interesează și 
faptul că amintitul dialog a avut loc în noiembrie 
1965 — și nu cu 20, 40 sau 100 de ani în urmă.

Nu mă grăbesc să-mi spun părerea. Vă invit să-1 
uităm cîlva timp pe D. L. și... metoda sa de 
țătură șl să răsfoim împreună cîteva scrisori 
nale de colegi de-ai noștri.

„Sîntem înaintea _ 
țieî de limba franceză", 
scrie Crisan Popescu din TnmiUlTTI clasa a XI-a E, LiceulIlfl-IflIIJI-ll nr- 36 ăin București.Illlhlii I ! I. „Ultimele discuții, o ul-

“■ j 9 timă răsfoire a cărții
și... soneria 1 Tovarășa 
profesoară intră în cla
să și ne anunță că în- »1 ii cepînd de azi vom face

ț lecțiile de franceză în

&.<•• sala de proiecții a lice-
■* ului. Ne-am privit nedu

meriți: de ce în sala de 
proiecții cînd avem clasa noastră ? Aveam să ne lă
murim peste cîteva minute: s-a introdus și la noi 
un mijloc nou de învățare a limbilor străine, folo
sind magnetofonul și filmul. Este de-a dreptul entu
ziasmam să înveți astfel I".

„Una dintre recentele lecții de geologie Ia clasa 
a XI-a", scrie Ioan Ni[u, Liceul „Ștefan cel Mare" 
din Cîmpulung, Suceava, a început în sala de festi
vități, elevii avînd ca oaspete pe inginerul G. Bîgu, 
și va continua în mină, cînd, Ia rîndul lor, elevii

„Pc sîmbăta
viitoare!“

învă-
sem-

lec-

ELEVUL DIN BANCA A TREIA

(Continuare în pag. a UI-a)

Cînd Ie efectuezi tu însuți, experiențele de chimie sînt parcă mai interesante...

Foto : AGERPRES

Deși aflat la impresionanta 
cirstă de 2545 de ani, Pitagora 
a fost recent... oaspete de onoa
re la reuniunea elevilor de la 
Liceul nr. 4 din Bacău. Nu e 
nimic extraordinar în asta; Pita
gora este o veche cunoștință a 
elevilor și faptul că au ținut să-l 
aibă în mijlocul lor și sîmbăta, 
atunci cînd se distrează, n-a mirat 
pe nimeni.

Așadar, e sîmbătă seara. La 
dispoziția elevilor se află o sală 
frumoasă, împodobită festiv, sta
ția de amplificare a școlii cu 
discuri conținînd melodii moder
ne și îndrăgite, citeva ceasuri li
bere și propria lor voie bună. Au 
mai chemat în ajutor fantezia 
și... petrecerea a început.

Orele 19,30. Se întrerupe dan
sul amatorilor prezențj în sală 
înainte de ora anunțată și doi 
băieți vorbesc despre Pitagora : 
Constantin Strugaru din clasai 
a X-a G și Dan Gavrilovici din 
clasa a Xl-a D. Vorbesc docu
mentat și spiritual despre Pitago- 
ra filozoful, Pitagora matematicia
nul. Cu ajutorul lor învie o în
treagă epocă, o epocă de glorie 
din istoria Greciei antice. Colegii 
îi urmăresc cu ateține și interes. 
Și nu numai ei. In sală se gă-1 
sesc și mulți tovarăși profesori: I 
Natalia Negură, profesoară de I 
matematică și membră în corni-I 
tetul U.T.C., Ion Ocenaș avînd I 
ca specialitate tot matematica, | 
mulți tovarăși diriginți,

Referențil au terminat. In lo-1 
cui lor au apărut o tablă și două I 
fete dispuse să facă o demonstra-1 
ție de virtuozitate matematică : I 
expunerea vestitei teoreme a lui I 
Pitagora și demonstrarea ei geo-1 
metrică.

Prea multă matematică ? Invi-I 
tații nu sînt de părere. Pînă | 
acum au ascultat. Acum însă Pi-1 
tagora a răscolit „vechi" pasiuni. I 
Carmen Agafiței cunoaște alte | 
teoreme care rezultă din teorema I 
lui Pitagora, o colegă dintr-o | 
X-a a pregătit cîteva glume ma- I 
tematice, iar Gavriliu Ioachim I 
conduce cu dezinvoltură un con-1 
curs matematic „fulger“. Se rîde | 
de stîngăcia unora, se aplaudă I

MARIETA VIDRASCU
(Continuate în pag. a IU-a)

Construcții noi în cartierul Gheorghieni-Cluj

Foto: AGERPRES

TELEGRAME
Cu ocazia zilei naționale a Cambodgiei, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, a adresat 
șefului statului Cambodgia, prințul Norodom 
Sianuk, felicitări cordiale, precum și urări 
pentru bunăstarea poporului cambodgian.

în răspunsul său, prințul Norodom Sianuk 
a transmis sincere mulțumiri pentru felicită
rile adresate, exprimînd, totodată, călduroase 
urări președintelui Consiliului de Stat și po
porului român.

Sortimente noi
Fabrica de celuloză 

și hîrtie din paie, Pa- 
las-Constanța, a înce
put să producă un 
nou sortiment: carton 
velin cu multiple în
trebuințări în papetă- 
rie, la ambalaje fine 
etc.

Se fac pregătiri 
pentru trecerea în cu- 
rînd la fabricarea u- 
nor sortimente de hîr
tie specială, printre 
care hîrtia tratată cu 
latex natural (hîrtie 
cauciucată), realizată 
pentru prima oară în 
țară.

După obținerea flu-

orurii de sodiu și fluo- 
rosilicatului, un nou 
produs este în pregă
tire și la Uzina de 
acid sulfuric și super- 
fosfați Năvodari. Aici 
se fac ultimele probe 
la instalația care va 
realiza bioxid de sili
ciu coloidal, întrebu
ințat la fabricarea ma
terialelor plastice, cau
ciucului sintetic și co- 
loranților.

In ultimul timp, in
dustria republicană și 
locală a Dobrogei a 
produs peste 60 de 
noi sortimente.

(Agerpres)

lucru și a inițiativelor celor 
mai valoroase au asigurat 
creșterea simțitoare a viteze
lor de avansare și sporire a 
productivității muncii. Ca ur
mare, în minele Văii Jiului 
s-a realizat în 10 luni din a- 
cest an un randament mediu 
pe post mai mare cu 41,2 la 
sută decît în anii premergători 
șesenalului. De la începutul 
anului 1960 și pînă acum mi
nerii Văii Jiului au dat peste 
prevederi circa 600 000 tone 
de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. O contribuție de sea
mă la sporirea producției de 

(cărbune au adus în acest an 
colectivele exploatărilor mi
niere Aninoasa, Petrila, Lonea 
și Vulcan,

• O telegramă primită din 
BÎRLAD ne-a adus vestea că 
FABRICA DE RULMENȚI din 
localitate a realizat de pe 
acum sarcinile ce i-au revenit 
din planul pe șase ani. Me- 
talurgiștii bîrlădeni au reușit 
să dubleze în acești ani pro
ducția de rulmenți, mai ales 
prin sporirea productivității 
care acum este de 2,3 ori mai 
mare față de 1959. Calitatea 
produselor s-a ridicat la nive
lul nevoilor economiei națio
nale și cerințelor de export.

Pe Dunăre, la Galați

Foto: AGERPRES

GÌNDURl
LA O

ANIVERSARE
20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA

I.M.F.-TC. MUREȘ

Prof. univ. dr. Ludovic Csogor,
rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș

nstitutul de medi
cină și farmacie 
din Tîrgu Mureș se 
pregătește să săr
bătorească 20 de 
ani de la înființare. 

Iată o aniversa
re care ne află pe 
toți — cadre di

dactice și studenți — în plin 
efort pentru a ridica nivelul 
muncii noastre Ia înălțimea 
exigentelor vieții universitare 
din primul an ce urmează Con
gresului al IX-Iea al partidu
lui. Firesc, simțim cum vibrea
ză alături de propria noastră 
bucurie, sentimentele vii ale 
tuturor institutelor de învăță- 
mînt superior din întreaga 
țară, calda urare colegială a 
celor 130000 de studenți și a 
dascălilor lor din toate zările 
României socialiste. Tocmai a- 
cesta este izvorul mîndriei 
noastre i că institutul căruia îi 
vom sărbători cele două decenii 
de existentă face parte din tot 
mai numeroasa familie univer
sitară în care cresc și se for
mează noile generații de inte
lectuali, faptul că din ce în ce 
mai multi tineri cu pregătire 
superioară, răspînditi în toate 
colturile tării, pot indica drept 
oraș al studenției lor — Tîrgu 
Mureș. Astfel, alături de Insti
tutul pedagogic, alături de In
stitutul de artă teatrală, insti
tutul nostru, din care an de an 
pornesc noi specialiști che
mați să vegheze la sănătatea

oamenilor, întregește fericit 
profilul universitar al orașului, 
își pune timbrul specific în via
ta lui tumultoasă, pasionantă, 
plină de farmecul tinereții.

Ne gîndim cu infinită recu
noștință că, în condițiile de 
trai și de învățătură asigurate 
fiecărui student se oglindește 
cu strălucire grija de părinte 
a partidului pentru tînăra ge
nerație. Sîntem conștient! că 
numai calitatea înaltă a studiu
lui, numai răspunderile pentru 
pregătirea profesională a viito
rilor luptători pe frontul sănă
tății poate exprima profunda 
noastră recunoștință pentru a- 
tentia necurmată ce ni s-a a- 
cordat din partea partidului și 
guvernului nostru. Cifrele sînt 
semnificative Numărul studen
ților în actualul an universitar 
este de 1 073 dintre care 665 — 
adică 61,85 Ia sută — sînt bur
sieri : cazarea lor este asigu
rată în patru cămine moderne, 
dintre care două construite în 
ultimii anii de asemenea, stu
denților le stă la dispoziție o 
cantină spațioasă, recent con
struită. Numărul paturilor în 
clinici a crescut la 1 470 fată 
de cele 350 existente în 1945.

în ceea ce privește dotarea, 
amintim doar că numai în ulti
mii trei ani s-a construit șî s-a 
amenajat un amfiteatru modern 
ta clinica chirurgicală, s-a su-

(Continuate în pagina a ll-a)

ÎN PROBE TEHNOLOGICE
Cu o săptămînă 

mai devreme, au în
ceput joi probele teh
nologico ale blocului 
nr. 1 de 100 mega
wați al termocentra
lei electrice Craiova.

Ritmul în care sc 
desfășoară lucrările

dă posibilitatea ra
cordării grupului e- 
nergetic de 100 me
gawați la sistemul e- 
nergetic național încă 
în anul acesta.

*
Constructorii și 

montorii de pe șan-

tierul acestui nou o- 
biectiv energetic au 
pus în funcțiune u- 
nele agregate aferente 
blocului, lucrind în 
același timp la mon
tarea celorlalte.

(Agerpres)



In /urnea aimicroscopului... (oră de lucrări practice cu studenti
3 ahi dih "Pitești/

Institutului pedagogic
, ț . ■ - -

Foto: N. STELORIAN

INFORMAȚII • INFORMAȚII
Vizitele delegației 

Seimului R. P. Polone

Joi seara, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
a oferit o recepție cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delegației 
Seimului R. P. Polone, condusă 
de Jan Karol Wende, vicemareșal 
al Seimului.

Au participat Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Constanța Crăciun, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Necula și Ștefan S. Ni- 
colau, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Constantin 
Scarlat și Dumitru Simulescu

miniștri, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
deputați ai Marii Adunări Națio
nale, conducători ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
oameni de artă, știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai cultelor, ziariști.

Au fost prezenți Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. Po
lone la București și membri ai 
ambasadei.

în timpul recepției, Ștefan Voi- 
tec și Jari Karol Wende au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

SPORT
C. Ö. E. la tenis de

Cluj in sferturile
masd
de finală

Plecarea la Budapesta Turneu! Operei

a unei delegații de activiști ai
Comice din Berlin

sporturilor 
Dinamo a găzduit 
aseară meciul inter
național de tenis de 
masă dintre echipele 
C.S.M. ’ 
T.S.K.A.
Zname Sofia, 
tind pentru turul doi 
al „Cupei campioni
lor europeni“. Jucă-

Cluj și
Cerveno

con-

lorii români au obți
nut victoria cu sco
rul de 5-1, calificîn- 
du-se pentru sfertu
rile de finală în care 
vor întîlni formația 
iugoslavă ' Olimpia 
Lirdrliana.

Rezultate tehnice : 
Rethi-T. Velikov 2-0 
(21-14; 21-19);
Giurgiucă - Gefdgi-

gov 2-0 (21-14 ; 21- 
9); Bodea-P. Veli
kov 0-2 (17-21 ; 17- 
21); Giurgiuca-T. 
Velikov 2-0 (21-14 ; 
2.1-16); Rethi-P. Ve
likov 2-0 (21-17; 
22-20); Bodea-Gerd- 
gigov 2-0 (21-15; 
26-24).

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

Joi a plecat la Budapesta, la 
invitația C.C. al P.M.S.U.,_o_de- 
legație de 
condusă de 
membru al 
secretar al 
Hunedoara 
lua cunoștință de experiența or
ganelor și organizațiilor 
partid ale P.M.S.U.

La aeroportul Băneasa, dele 
gația a fost condusă de tovară
șii D. Ivanovici,

activiști ai P.C.R., 
tov. Gheorghe Călin, 
C.C. al P.C.R., prim- 
Comitetului regional 
al P.C.R , pentru a

de

membru al

(Urmare din

C.C. al P.C.R., 
Cervencovici, D. 
dulescu,
C.C. al P.C.R.,
C.C. al P.C.R.

A fost de 'față Re-zso. Renyi, 
consilier al ambasadei R P. Un
gare la București.

★
în aceeași zi, delegația a so

sit la Budapesta.

Ion Stoian, A. 
Lazăr și I. Ră- 

membri supleanți ai
de activiști ai

Gînduri
(Agerpres)

aniversare
pac/. I)

îh curînd va sosi Ta București 
colectivul Operei Comice din Ber
lin. începîndu-și activitatea acum 
18 ani în clădirea reconstruită a 
fostului „Metropoltheater" cu pre
zentarea „Liliacului“ de Johann 
Strauss,(colectivul condus de repu
tatul regizor Walter Felscnstein 
și-a cîștigat un binemeritat presti^ 
giu atit în tara sa cit și în străină- 
tate. Artiștii din R. D. Germană, 
vin la București cu o frumoasă 
și bogată carte de vizită : turnee 
la Budapesta participări la festi
valul ..Primăvara la Praga" și la 
Teatrul Națiunilor din Paris (colec
tivul berlincz a obținui aici un 
important premiu pentru punerea 

’în scenă a operei „Povestirile lui
Hoffmann"), turnee la Moscova, 
Stockholm și Veneția. Acestora li 
se . adaugă numeroasele reprezen
tații date în orașele 
R. F. Germană.

Artiștii 
care sosesc 
de aproape 
cepînd cu

țării și in

Germană, 
în număr

PE SCURT
• Sala Dinamo din 

Capitală va găzdui as
tăzi întilnirea interna- 

, țională de scrimă din
tre reprezentativele 
masculine și feminine 
cler tineret ale Româ
niei -și Poloniei.

Astăzi cu începere 
de la ora 8,00 se des
fășoară probele indi
viduale de spadă și 
floretă băieți.

tinînd victoria $i în 
cea de-a 10-a partidă, 
Spasski conduce cu 
6—4. Partida a- 11-a 
are loc la ‘26. noiem
brie. Cu piesele albe 
va juca Tal.

Stoke City cu 
de 2—0. De re

chipa 
scorul 
marcat’.că la Dinamo 
Moscova nu au jucat
Iașin și ceilalți jttcă-

In cursul zilei de joi, parla
mentarii polonezi au făcut o vi
zită la Universitatea București. 
Acad. Gheorghe Mihoc, rectorul 
Universității, > informat pe oas
peți despre unele probleme pri
vind organizarea activității aces
tei instituții de învățămînt su
perior, precum și despre condi
țiile de viață și învățătură crea
te studenților. în continuare, 
oaspeții au vizitat complexul 
studențesc de Ia Grozăvești.

La Studioul cinematografic 
„Alexandru Sabia“ oaspeții po
lonezi au luat parte la o gală de 
filme.

Delegația a fost însoțită în vi
zitele sale de Anton Moisescu și 
Ion Cristoloveanu, deputați în 
Marea Adunare Națională, și 
Jerzy Fidler, consilier al Amba
sadei R. P. Polone la București.

★

Potrivit unei hotărîri a Consi
liului de Miniștri, Institutul de 
istorie din București al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia va purta denumirea de 
„Nicolae lorga“.

'fr

Propaganda tehnică în spriii- 
jinul realizării sarcinilor de pro
ducție a constituit tema unei 
consfătuiri organizată joi după- 
amiază în Capitală, de Comite
tul orășenesc București al P.C.R.

Referatele prezentate cu acest 
prilej au scos în evidență unele 
acțiuni întreprinse pe această li
nie în uzinele și fabricile btiCtf- 
reștene și eficiența lor în pro
ducție.

(Agerpres)

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează Ia Patria, orele 9.45 , 
12 , 14,15, 16,20, 18.45, 21.
București, orele 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21 — completare
„Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Maramureș’.

ULTIMA VACANȚA
rulează la Republica, orele 9, 

15, 17, 19; 21, Capi- 
12 ; 14; 17 , 
orele 9,15; 
18,15; 20,30.

PARDAIL-

11; 13,
toi, orele 10 , 
19; 21, Flamura, 
11,30; 13.45; 16;

ÎNDRĂZNEȚUL 
LAN (cinemascop)

la Festival, orele 
15,30; 17,45 i 

22,15, Excelsior, orele 
11,30; 13,45, 16, 18,15; 

Melodia, orele 8,15 , 
12,30; 14,45; 17 ; 19,15; 
Modern, orele 9; llt 

Lu- 
12,30; 
Fero- 
12.30,

rulează
8,45; 11; 13,15,
20;
9.15,
20.30,
10.15,
21.30,
13; 15; 17, 19,15; 21,30. 
ceafărul, orele 8; 10,15; 
14,45; 
viar. 
14,45:
DE

17; 19,15, 21,30. 
orele 8; 10,15;
17; 19,15; 21,30.
LEGHE PE AMA-800 

ZOANE
(completare „Vezi rîndunele- 
le, se duc") rujează la Lumi- 

9,30; 11,45, 14 , 
ore-

na, orele 
16,15; 18.45; 21, Buzești, 
le 9,30; 11,45, 14; 16,15; 18,30, 
20,45 — completare „Calita
te în cantitate industrială", 
Tomis, orele 9, 11.15, 13,30; 
16, 18,30: 21. Volga, orele 
8,45: 11.15, 13,30; 16, 18.30,
21.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Victoria, orele 10; 
12; 14; 16.15; 18.30, 20,45,
Bucegi, orele 9.30, 11,45 , 14, 
16,15, 18,30. 20.45, Miorița, 
orele 9,30, 12: 14.45, 16.30 ,
18,45; 21

MARILYN (cinemascop) 
rulează la înfrățirea între po
poare, orele 10, 12, 14 , 16 î 
18, 20.

SAMBA
(completare „A cui e vina ?’) 
rulează la
18; 20,30, 
15,30; 18;

Union, orele 15,30; 
Flacăra, orele 10; 
20,30.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Doina, orele 11,30; 
13,45, 16, 18,15-, 20.30 (pro
gram pentru copii la ora 10), 
Dacia, orele 9,30; 14, conti
nuare, 16.15; 18,30; 20,45, Vi- 
t.an, orele 11: 16; 18,15-, 20,30.

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Giulești. orele 10, 
12,30; 15,30; 18; 20,30.

CĂLĂTORIE in jurul pă- 
MINTULUI

rulează la Cultural orele 
10,30; 15.30; 18; 20,30

UN CARTOF, DOI CARTOFI 
rulează la Crîngași, orele 16, 
18.15, 20,30.

PINĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE

rulează Ia Unirea, orele 16, 
18,15, 20,30.

la Moșilor. orele
20,30.
FORMA DE „L‘ 

la Viitorul,
20.

Floreasca. 
14; 16; 
orele 9; 
21,15.

orele

orele
18,15»
11,30,

?JUDEX
rulează la Munca, orele 
10,30; 14; 16; 18,15; 20,30.

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Drumul Sării, ore
le 15; 17,30; 20, Cosmos, ore
le 15,45; 18, 20.

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Popular orele
10.30, 16, 18.15, 20,30.

CARTOUCHE (cinemascop) 
rulează la Arta, orele 10 ,
12.30, 15,30, 18, 20,30.

CEI MAI FRUMOȘI ANI (ci
nemascop)

rulează
15.30, 18,

CAMERA ÎN
rulează
15.30, 17,45,

BOCCELUȚA
rulează la
9.30, 11.45,
20.30 Central.
14 , 16,30; 19,

UNCHIUL MEU
rulează la Rahova,
15.30, 18; 20.30.

ȘOFERII IADULUI
rulează la Proqresul,
15.30, 18, 20,30.

LALEAUA NEAGRA
(completare „Vizita conducă
torilor de partid și de stat in 
regiunea Cluj") rulează la 
Lira, orele 10.30, 15, 17.45,
20.30.

CĂPITANUL ZERO (cinema
scop)

rulează la Ferentari, orele 16, 
18, 20,30.

CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE

rulează la Cotroceni, orele 
13,45, 16,15, 18,45, 21,15.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE ? (cine
mascop)

rulează la Pacea, orele 15,30» 
18, 20,30.

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

orele
:

® La Praga, Selec
ționata de hochei pe 
gheață a R. S. Ceho
slovace a întrecut re
prezentativa de tineret 
a U.R.S.S. cu scorul 
de 3—2 (0—0, 2—1,
1—1). Anterior hoche- 
iștii cehoslovaci au 
învins cu 8—1 (2—0, 
4—1, 2—0) echipa
R. D. Germane într-un 
meci disputat la Litvi
nov.

<■
orele

tori selecționați în re
prezentativa U.R.S.S., 
care se află în turneu 
în America de

<S La invitația 
rației japoneze 
gimnastică, între 
25 decembrie cunoscu
ta gimnastă cehoslova
că Vera Ceaslavska, 
câștigătoarea mai mul
tor medalii, de aur la 
trecuta olimpiadă de 
Ia Tokio, va face de
monstrații în capitala 
Japoniei și în alte 
mari orașe nipone.

Ì
A

■ A

® Marele maestru
Boris Spasski trebuie

Să 
mătate de punct în 
ultimele două partide 
pentru a cîștiga meciul 
pretendenților la titlul 
mondial de șah pe 
care-1 susține la Tbili
si cu Mihail Tal. Ob-

realizeze doar o ju-

Sud. 
fede- 

de 
14 și

Of
din R. D. 

în Capitală 
300, vor prezenta, în
dată de 5 decembrie, 

spectacole cu „Opera cerșetorilor" 
de Benjamin Britten după John 
Găy și cu „Povestirile lui Hoff- 
mann" de Jacques Oflenbach în 
prelucrarea lui Walter Felsenslein.

(Agerpres)

t• După o întrerupe
re de 20 de ani, echi
pa de fotbal Dinamo 
Moscova evoluează 
din nou pe stadioane
le din Anglia. în pri
mul joc, fotbaliștii so. 
vietici au învins cu 
4—1 formația New
castle, iar în cel de-al 
doilea au întrecut e->

umăr la umăr pe băncile amfi- 
teatrelor și în laboratoarele 
noastre, trăind zi de zi în ace
leași condiții — optime — din 
căminele create pentru ei, 
bucurîndu-se de aceleași mari 
însuflețitoare drepturi, călăuziți 
de aceleași idealuri, și con- 
știenți de îndatorirea lor co
mună — a sluji cu abnegație 
patria socialistă — studenții 
români, maghiari și de alte na
ționalități — formează un co
lectiv monolit, o singură inimă 
tînără. Ea bate cu încredere în 
ziua de mîinc a României so
cialiste, cu convingerea că pre- 
gătirii 
muncă 
tantă.

...20
o perioadă relativ scurtă a vie
ții unei instituții. Totuși, dato
rită ajutorului continuu acordat 
de partid și guvern, dezvolta
rea institutului nostru a par
curs o cale cu lotul deosebită, 
cunoscind un progres de ne
conceput în trecut. Arătăm însă 
că succesele obținute de tînă- 
rul‘ institut ’de învățămînt su
perior din Tirgu Mureș — care, 
preluînd tezaurul tradițiilor 
progresiste ale medicinii româ
nești, s-a încadrat organic în 
viața științifică a țării — se da- 
toresc, în mare măsbră, și spri
jinului cadrelor didactice de la 
celelalte institute de medicină 
din țară și al oamenilor de 
știință care lucrează în institu
tele de cercetări medicale ale 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

Pășind pragul celui de-al 
treilea deceniu de activilate, 
în anul care este și cel dinții 
al cincinalului, sintem însufle
țiți de mari elanuri, planurile 
muncii noastre se integrează în 
uriașa desfășurare de forțe ale 
întregului popor, condus cu în- 

vizitează țelepciune de partid. Exprimind 
recunoștința fierbinte a cadre
lor didactice și a studenților 
I.M.F. Tțrgu Mureș, fie-mi în
găduit să transmit conducători
lor partidului nostru hotărîrea 
care încunună sărbătorirea in
stitutului:, nu vom precupeți 

. nici un efort pentru îmbunătă
țirea necontenită a activității 
noastre, pentru creșterea și e- 
ducarea de noi generații de lu
crători cu înaltă calificare pe 
tărîmul. apărării sănătății po

porului.

clinicii chi-praetajat clădirea 
rurgicale, s-au înființat labora
toare noi la clinica stomatolo
gică, ,s-a , modernizat laborato
rul centrai ele cercetări experi
mentale, au luat ființă un nou 
club și un nou dispensar stu
dențesc modern.

La îmbunătățirea necontenită 
a procesului instructiv-educa- 
tiv a contribuit într-o măsură 
însemnată și creșterea an de 
an a numărului cadrelor didac
tice. Cu 20 de ani în urmă, am 
început munca noastră cu 103 
cadre didactice ( astăzi, lucrea
ză în institut 303 cadre didac
tice, deci cu 200 mai mulți pro
fesori, conferențiari, șefi de lu
crări, asistenți 
1945.

De zestrea tot 
institutului s-au 
țiile pe care am avut cinstea 
și răspunderea să le pregătim 
pentru o nobilă profesiune. 
Sintem rnîndri că în decurs de 
două decenii institutul nostru 
a dat patriei 2 295 absolvenți, 
dintre care 1 927 medici și 368 
farmaciști Astăzi ei lucrează în. 
diferite colțuri ale tării, fiind 
cu toții tineri bine pregătiți 
profesional, entuziaști și har
nici, bucurîndu-se de prețuirea 
obștească.

E cea mai bună dovadă că 
munca îndelungată a cadrelor 
didactice — călăuze ale stu
denților în știință, dar și în e- 
tica profesională — au dat roa
dele așteptate : 
purtătorii halatului alb, 
cetățeni 
știință 
noastre 
lectuali 
cauzei 
poate oferi decît cea mai pro
fundă satisfacție faptul că foștii 
noștri studenți ne.
deseori, iau parte la întîlnirile 
organizate de institut; o parte 
dintre ei lucrează alături de ca
drele mai vîrstnice ale institu
tului în laboratoare și. în clinici 
— fiind colaboratorii noștri 
pretioși în pregătirea și eduoa- 
rea tinerelor generații de me
dici și farmaciști la un înalt 
nivel științific și cetățenesc. în 
acest mod, legăturile institutu
lui cu fpștii săi studenti con
tinuă peste ani, devenind o a- 
devărată tradiție. Invățînd

de azi îi va urma o 
frumoasă, utilă, impor-

Jll

-

(Agerpres)
Anca și pasiunea ei

Foto 1 N. STELORÎAN

COLOCVIU LIRIC
fată de anul

mai bogată a 
folosit promo-

absolvenții, 
sînt 

cu o înaintată con
sociala ai Republicii 
socialiste, tineri inte- 
devotați trup și suflet 
socialismului. Nu ne

de ani de existență este

■
■ ■

w

7 i
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.

Scenă din spectacolul Teatrului Național „1. L.

Garagiale“ cu piesa „Doamna lui Ieremia" de

N. lorga

Foto: AGERPRES
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TITLUL DE FRUNTAȘ POATE Fl PASTRAT
(Urmare din pag. I) Rezultatele șantierului pe 10 luni, 

raportate la plapul anual reprezintă 75 
la sută) Se pune întrebarea ; vor aco
peri constructorii plnă la siîrșitul anului 
întregul plan ? Am putea răspunde da, 
qyînd în vedere că șantierul s-a men
ținut pină acurp iruntaș pe grup. Con
structorii au întîmpinat însă unele 
greutăți din partea furnizorilor de ma
teriale și utilaje — în special elemente 
prefabricate și lirhplărie metalică. Pe 
șantier au sosit acum ultimele canti
tăți de chpsoane. Mai e în resianță, cu 
cîteva tone tîmplărie metalică, I.C.M.A., 
București. Cu toate aceste greutăți pla
nul poate fi. nu numai îndeplinit dar

telor de suprastructură : ferme, pane 
și tiranți. Furnizorii de prefabricate și 
de construcții metalice livraseră aceste 
piese cu o anumită întirziere. Restanța 
creată de furnizori trebuia recuperată 
de constructori. Și in echipele de 
montări de prefabricate și în cele de 
construcții metalice lucrau și toarte 
mulți tineri. într-o adunare generală 
deschisă. în care au (ost invitați și ti
neri neuteciști, Organizația U.T.C. a 
pus in discuție această problemă. Șe
ful șantierului, prezent la adunare, a 
recomandat echipelor cum să-și orga
nizeze munca, a dat indicații maiștri- 1 Și depășit. Cu o singură condiție: șan- 
lor pentru întărirea asistenței tehnice, 
între echipele de montori, avînd toate 
condițiile asigurate, a început o pa
sionantă întrecere. Montorii de con
strucții metalice lucrau la traheea pen, 
tru chesoane. Ceilalți montau, imediat, 
chesoanele. Nu terminau cei din echipa 
lui Grigore Becherescu și băieții Iui 
Paul Șchiopu erau și ei gata. Un ritm 
concretizat în îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, în depășirea sar
cinii de creștere a productivității 
muncii, pe 10 luni, cu 15 la sută.

tierul să intensifice ritmul, paralel cu 
hala industrială, la lucrările de pregă
tire pentru iarnă. S-a creat, următoa
rea situație. Constructorii, in dorința 
de a termina hala uzinei, au concen
trat toate eforturile asupra acesteia, 
neglijind utilitățile. Si iată că iarna a 
venit fără a-i aștepta să termine și a- 
ceste lucrări. Si acum pe șantier se 
lucrează într-un ritm mai scăzut fără 
căldură, fără stafie de preparare a be
tonului.

— Pină la 1 decembrie pot ti termi-

nale și aceste lucrări — ne spunea șe
ful șantierului. Dar cu eforturi foarte 
mari.

Ce-ar putea lace organizația U.T.C. 
pentru a spori aportul tinerilor la gră
birea execuției acestor lucrări? întii, 
să explice tinerilor însemnătatea exe
cutării acestor obiective pentru asigu
rarea ritmului de muncă a! șantierului 
pe perioada de iarnă. într-un cuvint, 
fiecare tînăr să se simtă angajat pen
tru terminarea acestor lucrări. în al 
doilea rind să se ocupe mai mult de 
întărirea disciplinei. Aici, lucrează 
mulți tineri necalificați, navetiști din 
satele vecine. Este acum nevoie de â- 
portul fiecăruia dat unii tineri, prin 
întirzierea lor de la program, și chiar 
prin absente nemotivate, creează greu
tăți.

Organizația U.T.C. de aici, fiind nou 
creată, are nevoie in această perioadă 
mai mult ca oricind și de 
miletului orășenesc Buzău 
mod deosebit fn ceea ce 
ganizarea și desfășurarea 
educație fn rindul tuturor 
pe șantier, in antrenarea 
eforturile care se depun pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor de plan 
pe anul 1965.

ajutorul Co
al U.T.C. in 
privește or- 

muncii de 
tinerilor de 
acestora la

DEBUTURI
ele două săptămîni 
care s-au scurs de 
la ultima întilnire au 
adus o recoltă boga
tă de versuri. Unii 
elevi cer chiar „re; 
țeta" scrierii poezii
lor (dacă cea folosi
tă de ei nu e bu
nă !). Greu de satis

făcut o asemenea dorință I Mai 
exact, imposibil I Nu, rețete nu 
se pot da ! Ne vom mărgini doar 
la a selecta ce pare mai vrednic 
de atenție și vom apela doar la 
considerații și aprecieri asupra 
versurilor care anunță, cit de cit, 
o vocație poetică, ca și asupra u- 
nora care ne ajută să sugerăm e- 
vitarea cărărilor nefertile.

Multe, foarte multe din poeziile 
primite sînt inspirate de frumuse
țile patriei sau, altele, sînt dedi
cate profesorilor îndrăgiți. Ne 
bucură că se aleg motive de in
spirație atit de generoase ! Dar, 
adesea, poeziile au un conținut 
vag, redueîndu-se practic la ex
clamarea unor afirmații . corecte 
dar nu și expresive , ele nu sînt 
rodul unor viziuni particulare a- 
supra temei, nu dezvăluie persona
litatea (de fapt, semnele timide 
ale acesteia), poetică, originalita
tea. Aceeași constatare și cu pri
vire la unele poezii despre toam
nă, care amintesc modele de Ia 
Coșbuc la Topîrceanu, dar nu 
dau măcar bănuiala unor trăiri 
particulare.

Sînt acestea cîteva constatări 
generale asupra multora din cores
pondențele. primite. Să încercăm 
și unele, mai pe concret.

IOAN ISTRATE (Năsăud) l Și 
fără „avertizmentul“ dv. tot n-ați 
fi trecut neobservat. Vă recoman
dă atmosfera pe care o sugerea
ză versurile trimise și unele ima
gini mature din , .Nemărginire“ : 
„Pe aici depărtările străiulgeră 
haotic sub copite / Și rouă țîșneș- 
te rănită sub pași, în bulgări de 
sînge", ca și cele din „Ritm an
tic" din care cităm : „Cine au iost 
oare călăreții cavaleri de poezie/ 
Ce au trecut ei, numai o clipă, și 
prin viată ? / Caii lor aduceau 
sudoarea din nemărginire / Și un
de zburau nesfîrșit deasupra copi
telor’. Răspunsul Ia întrebarea 
expresiv formulată alunecă însă în 
vag. Reținem o viziune relevabilă . 
„Gloata groasă se îngloda deopo
trivă / prin piețe și pe șosele 7 
Care de bronz, care de lemn, care 
cu spițe. / Noroiul pietros lucea 
mărgăritar numai pe ei / Și rlsul 
gîlgîitor, și mulțimea, și norii, '/ 
Și răcoarea sufletului lor tremureau 
diminețile". Finalul poeziei devine 
abstract și prețios („vădindu-și 
spre culminația clipelor siîrșitul 
oxidării") ca și, în bună parte, po
ezia „Nuci verzi“, în care abuzați 
de neologisme („fierb periodic pe 
țărmuri", „ca o dulceață volatilă, 
translucide și fără hotar", „cito
plasmă lor tulbură vinele undei"), 
ascunzîndu-vă adesea, după cu
vinte pretențioase, emoțiile auten
tice. Dar, e limpede, sînteți hotă- 
rît să nu întîrziați pe drumuri ba
nale. De aceea, .așteptăm cu încre
dere. noi corespondente.

REVECA PĂȘTINARU (Vajra 
Dornei) : Multele locuri comune, o 
modalitate facilă de a alcătui ima
gini („nori de lumină", „schele 
de granit", „fecioară felină"), abu
zul de stele, schele, astre, zare, 
retorismul (un exemplu : „Deschi
de larg ferestrele spre spații / Ne 
înconjoară imnuri și sonete") și

UMBRELE
Cînd soarele
Se îneacă
Sub zidurile cetății, 
Fără să ne vadă 
Cineva,
Ne adunăm umbra, 
Pe furiș,
Ascunzînd-o
In toate buzunarele
De care dispunem.
A doua zi,
Cu grijă,

Ii dăm drumul 
După noi 
Și nu știu cum,
Dar privim 
Spre umbra 

vecinului
Cu un pic
De invidie :

— A adunat 
Mai multă 
Aseară-n amurg !...

F. SANDU

POVESTE MICĂ
Adîncă-i marea. Ceru-i adine. Priveam, mai știi? 
Un alcion pe mare și altu-n galaxii.

Pe cînd maree albe-și lăsau în ziduri timpul, 
îmi povesteai, cum zeii au coborît Olimpul.

Veneau, rîzînd, pe țărm, în fiecare seară 
Intruchipînd din valuri, o navă legendară.

Și duși de nava mării, noi pescuiam din mare 
Aripi de libelulă și Iacrime astrale.

Ne-am regăsit în fine, la fel pe țărmul scit 
Cîntînd copilăria cu rădăcini în mit.

CÎNTEC DE FATĂ
Rîd în cascade și clipesc în unde. 
Cresc cu salcîmii lui Horațiu spre stele. 
Melcule, cu volută de peruzea, 
Vîntule, veșnic despletit și ștrengar 
Fluture, cu antenele dulci de atîta polen, 
Bradule, cu romantica ta iubire cu înălțimile, 
Voi cerbi, cu glasul de dragoste în toamnă. 
Rimați în adolescența mea.

REVECA PĂȘTINARU

SOARELE
Prins în ramuri milenarul Soare
Rîde incandescent de bucuria mugurilor, 
Iși smulge din piept
Mari spații de căldură cu care
Aruncă în gurile lor...
Vin în împărăția vegetală nori de insecte, 
Ambițioase cîrduri de păsări;
Rîde Soarele! Nepoții îl trag de barbă.
Aur le aruncă... pentru a-i potoli...

ION OIȘTE

simplismul unor strofe, sînt piedici 
care se opun calității versurilor 
trimise. Aveți însă si poezii fru
moase. recomandînd o sensibilita
te certă. Dovada „Poveste mică" 
și „Cîntec de fată".

MIHAI PĂCURARU (Babadag) : 
Simple, spontane, fără gravitatea 
arborată prematur de unii cores
pondenți, lăsînd libertatea cuveni

tă candorilor copilăriei, versurile : 
„în diminețile cînd rouă / ne stră
lucea sălbatic / In firele de păr I 
alergau intr-un joc / al cărui Înțe
les ne părea bizar — / să atingem 
cu mina / para singerie / coaptă 
de atîta așteptare". Dar în afară 
de aceste versuri și cîteva alte 
imagini („Strunele amplificate-n 
arbori", „frumusețile dansau în

trandafiri"), de o incertă — de
ocamdată ? — înclinație spre poe
zia de notație, n-am reținut decît 
reversul jzbînzilor : strofe fără vi
brație lirică, convertirea spre vers 
a vorbelor mari, neacoperite de 
idee și sensibilitate. Cum spuneți 
însă undeva, „aripile nu obosesc". 
Sperăm...

ION TUTUNEA (Tulcea) : De 
data aceasta, ne trimiteți versuri 
cu o structură prozodică clasică, 
scriindu-ne că ați ajuns la conclu
zia că cele precedente nu au fost 
reușite datorită versului liber, fo
losit acolo. Nu, cauza nu trebuie 
căutată aici.

HERA F1CA (Sebeș) : Frumos 
spus . „Vom colora cu visul / 
Via(a, mișcarea, lumina", dar în
colo, prea apelați la formulări in
expresive „mîinc visele noastre 
Vor da examen / Și rind pe rind 
se vor schimba în lapte", „visele 
care se pregătesc să-și la zborul / 
Să-nlîmpine viitorul" etc. Toate 
sînt adevărate, dar poezia începe 
abia după ce găsești ideea poetică, 
versul care să emoționeze, comu- 
nicînd asemenea afirmații. Simpli
tatea versurilor trimise e o pro
misiune ; uscăciunea și corectitu
dinea unor afirmații' generale, par 
însă a infirma promisiunea timidă.

ELENA TEODORESCU (Argeș) : 
Se observă „teroarea" textelor de 
muzică ușoară („Mi-e dor de ti
ne / Aș spune-o orișicui" sau 
„Mi-e dor de ochii tăi / atit de 
luminoși" etc.). Altceva, nimic.

ION OIȘTE (Oltenița) : Versuri
le trimise — cu excepția „Baladei 
tînărului îndrăgostit“, puțin teribi
listă pe alocuri și minată de „ex
clamații" banale — nu propun tră
iri lirice personale, ci reflecții, me
ditații, adesea impersonale. Vi
brația, sinceritatea emoției abia se 
insinuează printre ele. Citeodată, 
însă, desenele pe care le încercați 
se constituie în viziuni naive dar 
notabile, ca în cazul pastelului 
„Soarele".

F. SANDU (Tecuci) : Cam prea 
de timpuriu manierismul unor po
ezii. Oricum, o reconfirmare a 
aptitudinilor de care dispuneți o 
conține noul „transport" de ver
suri, din care reținem „Umbrele".

MARIUS TUPAN (Tr. Severin) : 
Stîngăciile pe care travaliul poetic 
le va înlătura sînt în multe ver
suri, dar există și multă sensibili
tate și simț al cuvîntului, cu rezo
nanțe afective („Curg săruturile-n 
mine / Hăiducindu-și s tropii-n 
sînge"). Ipostazele lirice sînt cînd 
naive, cînd prețioase, dovedind o 
mobilitate notabilă a expresiei po
etice. Intensitatea dragostei are 
repercusiuni capitale asupra natu
rii : „Au început copaci să se u- 
suce / în locu-n care noi am stat". 
Se întîlnesc ritmăr; melodice sub
tile, în manieră populară : „Am 
turnat din doruri stele i Focul nop
ților să-l spele. / Dat nebun, is
cat de clipe, / Ce-ti tot cresc tlă- 
mînzi aripe / N-am putere să-fi 
dau foc ; Foc în foc; răsări la 
loc", care mărturisesc o mai în
delungată experiență poetică. Deo
camdată, se relevă doar cîntecul 
pe-o singură strună : a iubirii. Aș
teptăm și. alte variante ale talentu- 
hii care se pare a se anunța.

NICOLAE DRAGOS



Aportul fizicienilor români j
la descoperirea unui fenomen ..■ I 140 de elevi ai școlii profesiona-

I le de construcții din Craiova, ve- 
niți la practică pentru o perioa
dă de aproximativ trei luni de 
zile. Sînt create condiții pentru 

" ■și însușească 
, , > necesare ?

înainte de a adresa această în
trebare tovarășilor care se ocupă 
'! organizarea practicii elevilor, 
am încercat să vedem care este 
situcția pe șantier. Redăm cîteva 

' i munca acestor ti-

Tg. Jiu. Șantierul nr. 3 pentru 
construcții de locuințe. în toate 
sectoarele se desfășoară o muncă 
intensă în vederea asigurării u- 
nui front larg de lucru pentru 
perioada de iarnă. Alături de su
tele de muncitori își desfășoară

nou in fizica nucleară U»,-..
I cunoștințele practice 
■ înainte de a adresa 
Itre 

de 
am 

I situația pe șa 
secvențe din 
neri.

I...Remus 
Resteanu ș'

I
I

Ziarele de joi consemnau în paginile lor o telegramă a Agenției 
TASS prin care informa despre un fenomen nou, descoperit în 
fizica nucleară la Dubna, de un grup de fizicieni români și sovietici.

Cercetătorul
periențele din 
torul Agenției 
teva întrebări.

științific principal Marius Pătrașcu, care a condus ex- 
partea specialiștilor români, a fost solicitat de redac- 
române de presă, Petru Uilăcan, să răspundă la cî-

— Ce ne puteți spune des
pre aportul specialiștilor noștri 
la această realizare științifică ?

Cercetarea reacțiilor în dome
niul mezoatomilor grei, din care 
fac parte și experiențele noastre, 
constituie de mai mulți ani o 
preocupare a Institutului de fi
zică atomică de la București. Pe 
această temă există o veche co
laborare între institutul nostru 
și Institutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna — Uniu
nea Sovietică.

La București au fost efectua
te numeroase cercetări și studii 
prealabile, realizîndu-se și o par
te din instalațiile necesare expe
riențelor întreprinse în Uniu
nea Sovietică. Printre aceste in
stalații menționez camera de fi
siune cu plutoniu, care funcțio
nează pe baza scintilațiilor în 
gaz ale fragmentelor de fisiune. 
De asemenea, telescopul pentru 
detectarea mezonilor, constînd 
din detectori cu scintilații și de 
tip Cerenkov. Tot la București 
au fost pregătite țintele de plu
toniu pe care s-au făcut expe
riențele. în plus, noi am mai 
pregătit aparatura electronică 
pentru măsurarea timpului în 
domeniul miliardimii de secun
dă. Toate aceste aparate sînt de 
o înaltă tehnicitate, și realizarea 
lor a necesitat o intensă muncă 
de cercetare și o execuție extrem 
de laborioasă.

La sinclociclotronul Institutu
lui de la Dubna au fost efec
tuate măsurătorile la un fascicul 
de mezoni de mare intensitate. 
Folosirea unor instalații comple
xe existente la acest institut a 
permis studierea acestui fenomen 
interesant pentru fizica nucleară.

— în ce constă noul feno
men P

După cum s-a anunțat, este 
vorba de punerea în evidență 
a unui fenomen nou 
zică nucleară, care 
modificarea barierei de fisiune a 
mezoatomilor de plutoniu. Stu
diile efectuate ani de zile atît

s Dumitrescu, Ioana 
Resteanu și Ion Pîrvulescu, trei 
tineri muncitori de la betoniere, 
erau chemați în acea zi să execu
te alte lucrări în alt punct de 
muncă al șantierului. Utilajele 

____ ' să funcționeze, 
unui l Pe șantier, materialul era aștep-• • - - - ! s_a 

găsit pe loc. Cei mai buni dintre 
viitorii mecanici, deocamdată e- 

' ! de 
construcții din Craiova, le-au 
luat locul. Utilajele au funcționat 
fără întrerupere, iar aproviziona-

în România cît și în Uniunea 
Sovietică au confirmat în ultimă | trebuiau totuși 
instanță că, prin oprirea _____
mezon miu cu sarcină negativă . tat ca pîinea^caldă. Soluția 
(particulă), în vecinătatea nu- | 1 ’ ' '
cleului unui atom greu, se pro- _ 
duc fisiuni într-un timp foarte g levi ai Școlii, profesionale 
scurt. Durata în care are 
ceastă fisiune este mai ___
chiar decît o miliardime dintr-o ...
secundă. Experiențele efectuate | rea cu beton a punctelor de lu- 
cu plutoniu au arătat că acest 
tip de fisiune, produsă în timp 
foarte scurt, se petrece cu o 
frecvență foarte mare. Întrucît 
s-a stabilit că viața unui mezon 
miu este mai mare decît durata 
unei astfel de fisiuni, în princi
piu aceeași particulă ar putea să 
determine mai multe fisiuni. A- 
ceasta deschide perspective, largi 
de cercetare în fizica procese
lor care au loc în mezoatomii 
unor elemente transuranice, pro
bleme de interes științific evi
dent pentru oamenii de știință.

Pentru a cunoaște aprecierea 
academicianului Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fizică 
atomică, sub a cărui îndrumare 
s-au desfășurat în țara noastră 
aceste lucrări științifice, i-am so
licitat o scurtă declarație.

„Colaborarea între cercetătorii 
români și sovietici în domeniul 
energiei nucleare a fost întot
deauna fructoasă, a spus acad. 
Horia Hulubei, în special, cola
borarea colectivelor cercetători
lor științifici principali, Marius 
Pătrașcu și Anatoli Ignatenko, a 
fost rodnică și dusă într-un 
înalt spirit academic. Rezultatele 
anunțate asupra fisiunii mezo- 
atomilor de plutoniu deschid un 
drum fertil, teoretic, experimen
tal și aplicativ. Lucrările au ce
rut o aparatură de foarte mare 
tehnicitate, realizată la Institu
tul de fizică atomică de la Bucu
rești și la Institutul de la Dubna, 
permițînd unor cercetători de ca
litatea celor anunțați să 'între
prindă lucrări de mare anver
gură. Felicit din suflet ambele 
colective pentru rezultatele lor 
care fac cinste țărilor noastre“.

I
roarie ■
loc a- I

ii mică i

I
I
Ipețitru piacuc 

lucrat adesea 
laje iar acum

Icepere și 
Giurgițeanu.

cru a fost continuă. Elevii au 
suplinit cu succes absența mun
citorilor calificați. Aflăm că nu 
întîmplător. Elevii repartizați 
pentru practică la acest punct au 

i pe asemenea uti
laje iar acum le mînuiesc cu pri- 

siguranța. Marin 
i. tehnician care răs-

punde de buna lor pregătire pe 
timpul practicii, îi cunoaște și-i 
apreciază pe fiecare. „Marcu Bă- 
luți, Comei Petroșanu și Nicolae 
Predescu au fost și anul trecu! 
pe acest șantier. Sînt — ne asi
gură dînsul — dintre , cei. mai 
buni elevi“.

La un alt loc de muncă situa
ția este pînă la un punct simi
lară. Marin Zugravu, șefuj unei 
echipe de zidari din același șan
tier, lipsește pentru cîteva mi
nute. Treburi urgente i-au recla
mat prezența într-un alt loc. în 
absența lui, Nicu Marian, viitor 
muncitor și elev al aceleiași școli 
craiovene, i-a luat locul și-l ve
dem punînd mîna pe mistrie și

completînd 
cu mortar, 
însă bine 
șeful de echipă a și fost lingă el. 
Unealta este smulsă din mînă, 
iar elevul trimis la cărat mortar, 
șj diferite alte materiale.

Am alăturat două fap!e care 
ilustrează două atitudini com
plet opuse față de una și aceeași 
problemă — instruirea practică 
a elevilor care mîine vor primi 
carnetul de muncitor calificat și 
vor lucra alături de 
citori pe șantierul 
Tg. Jiu.

Am vrut să aflăm părerea to
varășului C. Pandelovici, norma- 
torul șef numit de conducerea 
șantierului să se ocupe de orga-

cu hărnicie zidăria 
N-a apucat să pună 
mîna pe mistrie că

acești mun- 
din orașul

nizarea practicii elevilor. îi expli
căm scopul vizitei.

— La noi. ne declară dinsul,. 
toate lucrurile merg bine în a- 
ceastă privință. Elevii sînt re
partizați pe echipe, pe lingă 
muncitorii cu cea mai bună pre
gătire profesională și sînt puși 
să execute lucrări calificate.

Cît de calificate sînt aceste 
lucrări aveam să ne convingem 
mai bine vizitînd șantierul. Pri
mul popas îl facem 
de zidari condusă de Gheorghe 
Pîrvu. Aici au fost repartizați să 
lucreze 9 elevi din anul II, care 
în iunie viitor vor sosi pe șantier 
cu diploma de 
cat. în buzunar.

șantier e o mare lipsă de mînă 
necalificată...

Relatăm cele constatate și to
varășului Gherghe Constantin, 
inginerul șef al șantierului. Ră- 
mîne mirat. „Cum, se întâmplă 
așa ceva pe șantierul nostru ? 
Noi am dat dispoziții ca elevii 
să lucreze în meseria pentru 
care se pregătesc. Ne surprinde...“

Rezultă că de fapt conducerea 
șantierului a acordat în insufi- 

la echipa cientă măsură atenția cuvenită 
organizării și desfășurării practi
cii elevilor. Și-a considerat în
cheiate obligațiile din momentul 
repartizării elevilor pe lîngă echi
pele de lucru ; rezultatul fiind 
lăsat, pe seama șefilor de echipă,

muncitor califi- 
Tovarășul. Pîrvu

Ì
ne spune că toți sînt băieți buni, 
ascultători.

— Ce ați făcut ieri ? — îi în
trebăm pe elevi.

— Am cărat materiale.
— Astăzi, observăm, ajutați la 

transportul mortarului. De zidit 
știți să zidiți ?

— Așa și așa. Mîine toți vom 
trece la lucrări de zidărie.

A doua zi — din nou la echi
pa tovarășului Pîrvu. într-adevăr, 
băieții nu mai fac ce au făcut 
ieri. Acum nu mai cară mortar. 
Sînt trimiși la groapa de var să 
ajute la scoaterea acestuia. în
trebăm, totuși, de calificat în 
meserie cînd mai au timp ?

— Știți, ni se spune, la noi pe

iar aceștia procedează cum se 
pricep. în cele mai multe cazuri 
elevii sînt puși să efectueze lu
crări care-i ajută în mică măsură 
să-și însușească în mod practic 
deprinderile necesare pentru a 
deveni bum meseriași.

Sigur, nu-i rău, că elevii efec
tuează și alte lucrări necesare pe 
șantier care contribuie la inten
sificarea riîmului de lucru în 
executarea construcțiilor de locu
ințe. Importat este însă ca para
lel cu prestarea acestei munci 
necesare, să se asigure partici
parea lor în primul rînd la acele 
lucrări care să vină în ajutorul 
elevilor pentru a-și însuși bine 
meseria pentru care se pregă
tesc. Conducerea șantierului, dar

mai ales organizația U.T.C., tre
buia să insufle tinerilor construc
tori sentimentul că în fond este 
o datorie de onoare a fiecărui 
lucrător sau șef de echipă, să 
ajute cu grijă elevii școhlor pro
fesionale în însușirea deprinderi
lor necesare pentru a deveni un 
bun meseriaș. Și aceasta cu atît 
mai mult, cu cît nu mai departe 
decît în vara anului viitor elevii 
de azi, vor fi chemați să parti
cipe alături de ei, de data a- 
ceasta, ca muncitori calificați, la 
ridicarea noilor construcții de 
locuințe din orașul Tg. Jiu. Și de 
modul cum sînt pregătiți acum 
depinde în mare măsură aportul 
care-1 vor aduce atunci.

practicii
Socotim în același timp că se 

impunea mai multă atenție din 
partea conducerii școlii care tre
buia să vegheze și să ceară șan
tierului aplicarea întocmai a re
gulamentului de practică. Faptul 
că s-a mulțumit doar să sesizeze 
unele din neajunsurile jenante 
de modul în care a fost organi
zată practica n-a dat rezultatele 
scontate.

Chiar organizația U.T.C. de pe 
acest șantier, care avea în pri
mul rînd datoria să ajute elevii 
să învețe cît mai multe lucruri 
în meseria pentru care se pregă
tesc nu s-a ocupat cu grijă su
ficientă de acest lucru.

Desigur, nu este sarcina ei să 
organizeze practica elevilor acest

lucru fiind de competența con-1 
ducerii școlii, a șantierului din* 
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acelor I

I 
I

are să contribuie la înlătura-1 
deficiențelor semnalate. De I 
z-irvm îf-mf-ii 1 TT T C"* z-Itv-, oervGm. "

I
I 
I

pot fii 
uri aul t. . •

I
îmbunătăți I 
sens. Sînt |

I

Tg. Jiu și a forului imediat su
perior — r_
Craiova. Era, ___ ______ _
membrii comitetului U.T.C. să fi 
stat de vorbă cu acești tineri, 
să fi văzut dacă în cadrul acti
vității; lor zilnice se acordă pon
derea cuvenită executării : 
lucrări care formează profilul 
viitoarei lor meserii. Ar fi cu
noscut în acest caz la timp nea
junsurile care sînt încă în modul 
de organizare și desfășurare al 
practicii și ar fi putut face con
ducerii șantierului propuneri uti
le care să contribuie la înlătura
rea < , ___ ____
fapt comitetul U.T.C. din șantier 
și chiar Comitetul orășenesc 
Tîrgu Jiu al U.T.C. s-a intere
sat în mică măsură de activitatea 
acestor tineri, de modul în 
carc-și trăiesc viața de organiza
ție grupele U.T.C. ale elevilor. 
Nu i-au invitat la adunări și j 
nu i-au antrenat decît îh mică.] 
măsură, la acțiunile pe care le-au, 
întreprins. Sigur lucrurile p_, 
puse la punct. Unele măsuri 
și fost luate. Directorul trustului' 
regional de construcții ne spu
nea că trimite zilele acestea un| 
specialist care să se ocupe o 
perioadă mai îndelungată de or
ganizarea și desfășurarea practi
cii elevilor pe acest șantier. Co
mitetul regional U.T.C. urmează 
să trimită aici o brigadă care să 
îndrume și să ajute organizațiile 
U.T.C. pentru a-și i 
activitatea în acest i___ ___
lucruri bune. Ele trebuie însă, 
pentru a avea o eficiență ime
diată, să depășească, pragul in
tențiilor.

M. GHIȚULICĂ I

pe calea
ferată

în fi- 
constă în

Modernizări

4» mm

Păduri tinere
în bătrînii Hercinici Conservatoru-

altor

viitoare !
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
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Concurs de recitări ia
a

TRADIȚIE FRUMOASĂ

1. SAVA

Mantia alba de zăpadă a imbracaiADRIAN RUSESCU

de 
în

limba română pe care 
clasă, ci la Muzeul de

premiere ale 
vor urma alte

furioase și ploilor 
le-au spălat coa- 
pînă la rocă, cu- 
azi o nouă tine- 
Doi ani de zile

colectează a- 
tovarășilor pro-cuprind explicații 

înțelesul elevilor 
spectacolele pre- 
Filarmonică se

Cîțiva 
pregătit o surpriză : o 
melodii interpretate la

Tehnică modernă în vechi țesătorii

cimpunle. In „clase" calde,

un concurs de dans.

s-au 
Acum, la 
intilni din 
cursuri își 
viitoare !"

vor li oaspeți ai minerilor de la Leșul Ursului. Ase
menea exemplificări ca aceasta de la lecția despre 

constituie un mijloc nou de 
primesc cu o deosebită

STUDENȚEASCA

......— _ -----------1 cimpunle. In „clase“ calde, sfiatioase. „școlarii"
Baltă, raionul Tirnăveni, Își Însușesc noi cunoștințe agrotehnice

Pentru asigurarea unor condi
ții de transport corespunzătoare 
dezvoltării orașului Pitești, în 
gara Bradu din partea indus
trială a acestei localități se fac 
ample lucrări de modernizare. 
Se instalează un număr mai 
mare de linii și se construiește 
o nouă clădire a stației, care va 
fi dotată cu cabine turn în ve
derea electromecanizării comen
zilor. In alte stafii de pe tra
seele feroviare ale regiunii, cum 
sînt cele din comunele Drăghici, 
Stîlpeni, Pîrvu, Leordeni, Furni- 
coși au fost modernizate sau sînt 
în curs de modernizare clădirile. 
In curînd, asemenea lucrări vor 
începe și la stația din Slatina.

(Agerpres)
Aspect din depozitul Întreprinderii de prefabricate Turda.

Foto t AGERPRES

„Pc simbaia

„structura geologică' 
predare pe care elevii 
bucurie“.

„Este a treia lecție 
anul acesta o facem nu 
Istorie a Literaturii Române" (A. Sandu, ci. a Xl-a 
C. Liceul nr. 27, București).

„Lucrăm la o hartă economică a patriei prevă
zută.cu becuri și semnale luminoase care vor indica 
principalele obiective industriale și regiuni agricole 
Scopul nu-i doar acela de a ne arăta îndemlnarea 
la lucru manual. O asemenea hartă va constitui un 
foarte folositor instrument de predare a geo
grafiei la clasele a VlII-a și a Xl-a. Harta va 
fi însoțită de un registru în care vom nota locurile 
văzute cu ochii noștri, bătute de pașii noștri". (Un 
grup de elevi din clasa a Xl-a, Liceul nr. 3, Con
stanța).

Să ne mal întoarcem la colegul nostru D. L. și 
la metoda sa de învățătură? Nu cred că merită.

Ceea ce mi se pare că merită cu adevărat este 
să maj citim împreună cîteva rînduri dintr-o scri
soare semnată de alt coleg, Nicolae Pop, din clașa 
a Xl-a, Liceul nr. 1 Ploiești: „Eforturile pe care le 
face școala pentru continua perfecționare a învă- 
tămîntului trebuie să găsească în fiecare dintre noi 
un sprijinitor fără rezerve, perfecționîndu-ne la 
rîndul nostru metodele de însușire a cunoștințelor.

Liceul nr. 2 din Tit- 
goviște. Eleva Mihăilescu Maria, din clasa 

Xl-a B, recită din versurile sale.
Foto: N. STELORIAN

a Liceul „N. 
Bălcescu" din 
Cluj am parti
cipat la un sim
pozion. Tema : 
„Pădurea spîn- 
zuraților — ro
man și scena
riu"
elevi din claseleCirca 200 de 

a X-a și a Xl-a erau prezenți 
la această manifestare, organi
zată de comitetul U.T.C. al li
ceului, în colaborare cu Direc
ția regională cinematografică 
Mai întii s-au prezentat trei re
ferate Tovarășa profesoară 
Aurelia Co,vie a făcut o scurtă 
paralelă Intre romanul lui Liviu 
Rebreanu și scenariul lui Titus 
Popovici. Apoi două eleve — 
Delia Lucaciu și Mariana Mareș 
— au prezentat „Referiri asu
pra filmului" și „Tehnica cine
matografică in filmul lui Liviu 
Ciulei" Referatele au fost ur
mate de interesante discuții 
Firește, au rămas insă și aspec
te nelămurite, multe nedume
riri . La întrebările elevilor au 
răspuns Romu'lus Rusan, scriitor 
și Radu Bădilă inspector in 
Direcția regională cinematogra 
fică... Acțiunea a fost preceda
tă de vizionarea în colectiv a 
filmului „Pădurea spînzurati- 
lor".

...Asemenea acțiuni sînt frec
vente. Ele trezesc un viu inte-

res în rîndul elevilor, asigurînd 
o largă participare a acestora.

între școală și instituțiile de 
artă clujene există legături tra
diționale. în fiecare clasă un 
număr aproximativ de 15 elevi 
vizionează săptămînal — pe 
bază de abonamente — specta
colele organizate pentru tine
retul școlar Acestora li se a- 
daugă alte cîteva sute de elevi, 
cărora le sînt asigurate bilete 
prin responsabilii culturali din 
fiecare clasă..

Menționăm o inițiativă valo
roasă. Instituțiile de artă cluje
ne au introdus în repertoriu] 
lor opere destinate în mod spe
cial elevilor. La Teatrul Națio
nal, alături de autori români — 
clasici și contemporani, figu
rează nume reprezentative ale 
dramaturgiei universale : Euri- 
pide, Shakespeare, Shaw, Ce- 
hov. La Teatrul de operă nu
meroase titluri incluse în reper
toriu se adresează și elevilor. 
La propunerea lor, conducerea 
Teatrului de operă a luat iniția
tiva de a întocmi caiete-pro- 
dram care 
largi și pe 
referitoare la 
zentate La 
bucură de o binemeritată apre
ciere concertele festive — E- 
nescu, Schumann, Mozart — 
precum și concertele-lecții. Por
nind de Ia sugestiile elevilor și 
cadrelor didactice din liceele

clujene se organizează concer
te pentru elevi. La aces
te concerte nu lipsesc prezen
tările asupra compozitorilor și 
creației lor. La Teatrul Național 
pe lingă spectacolele obișnuite 
sînt în pregătire recitaluri de 
poezie clasică și contemporană. 
Comitetul U.T.C. al Liceului 
„Nicolae Bălcescu" a folosit a- 
ceste acțiuni organizate pentru 
elevi de către instituțiile de 
artă clujene. Mai mult, planul 
unor acțiuni cultural-educative 
a fost pus de acord cu reper
toriul Teatrului Național, Tea
trului de operă și al Filarmoni
cii. După unele spectacole vi
zionate de elevi, in școală se 
organizează simpozioane (în 
cadrul cărora elevii se întil- 
nesc cu profesori, scriitori, oa
meni de teatru, cineaști) desti
nate înțelegerii semnificațiilor 
operei respective precum și a 
spectacolului vizionat. Aseme
nea simpozioane au devenit 
tradiționale : ele se organizează 
și după vizionarea unor filme, 
unor expoziții. Este o tradiție 
care obligă la perseverentă și 
profunzime Aceasta deoarece 
elevii vin în număr mare la 
asemenea acțiuni. Și, firește, 
cu cît aceste acțiuni vor fi mai 
bine pregătite, cu atît rolul lor 
în educația estetică a elevilor 
va fi mai mare

răspunsurile bune, se propun ad 
hoc noi întrebări.

Un observator din afară ar 
putea să pară nedumerit: zeci 
de băieți și fete, îmbrăcați ele
gant, care au așteptat o săptă- 
mînă această seară de dans, se 
ocupă de matematică nu chiar ca 
într-o veritabilă oră de curs, dar 
oricum, tot de matematică. Li
ceul numără însă mulți iubitori ai 
matematicii și pasiunea lor e mo
lipsitoare. Cei care pun totuși 
capăt acestei frenezii matematice 
sînt... tovarășii profesori.

Începe din nou dansul. Fetele 
sînt invitate ceremonios șl con
duse cu pași siguri spre centrul 
ringului. Se dansează turist dar 
și tango, se încearcă medison, 

-. care nu reușește de la început 
dar treptat se prinde ritmul, miș
carea. Pe margini s-â mărit nu
mărul ,,privitorilor“. De data asta 
fetele preiau inițiativa : colegii 
care nu știu să danseze sînt asal
tați. „Vă învățăm să dansați. E 
cel mai bun prilej...".

Și iar se întrerupe dansul pen
tru cîteva minute. O fată este 
invitată insistent în față. Are bra
țele încărcate de flori și e pro
fund emoționată. Maria Tîrdeanu, 
dintr-a Xl-a, A, a împlinit astăzi 
17 ani. N-a spus nimănui dar tot 
s-a aflat. Și iăt-o sărbătorită. A 
primit flori, cîteva cărți dorite, 
felicitări și sărutări. Orchestra 
cintă pentru ea „La 17 ani". Ce 
bine e să ai 17 ani, să fii între 
colegi și prieteni, să-ți dai sea
ma ce mulți te iubesc și te apre
ciază 1 E un sentiment tonic, o 
clipă care va dăinui în sufletul 
ei și de care își va aduce aminte 
totdeauna ou emoție și bucurie.

Petrecerea este în toi. 
băieți au 
Suită de 
ghitară.

Începe
Cîștigătorii primesc ca premii ilu
strate cu peisaje frumoase din 
țară și pe care 
cum autografele 
fesori.

Cînd a trecut i 
strat frumos,

seara? S-au di- 
tinerește, 

simțit bine împreună, 
despărțire, deși se vor 
nou luni dimineață la 
urează: „Pe sîmbăta

CONSTANȚA (de 
la corespondentul nos
tru). Munții Măcinului 
— Hercinicii — cei mai 
bătrîni din Europa, ca
racterizați între altele 
prin goliciunea lor mi
lenară, datorată vuitu
rilor 
care 
mele 
nosc 
rețe.
Institutul de cercetări 
forestiere a experimen
tat cu rezultate bune 
plantarea pinului ne
gru, a pinului silves
tru și a altor specii fo
restiere ușor adaptabi
le pe versanti! lor. Pu- 
ieții tineri au fost 
crescuți mai întîi în 
pepiniere și adaptați 
condițiilor aspre din 
Dobrogea. apoi au fost 
aduși cu pămînt cu tot 
în pungi de polieti
lenă și plantați pe 
crestele de granit și 
calcar urmînd ca agen
ții exteriori, natura, să 
completeze cu fire de

praf aduse de vin! sau 
descompunerea 
materii organice opera 
omului. Primele expe
riențe s-au făcut pe 30 
de hectare. în primă
vara trecută și în a- 
ceastă toamnă au fost 
împădurite în zonele 
localității Cerna încă 
130 de hectare. Para
lel se fac împăduriri 
și în zonele de baltă 
din Tulcea, Măcin și 
Hîrșova cu salcie se
lecționată și plop euro- 
american precum șj în 
regiunile de stepă pe 
dealurile golașe ale 
Tucurovei, Murfatla- 
rului, Niculițelului, 
Babadagului și în ra
ionul Adamclisi cu sal- 
cîm, nuc comun, tei și 
stejar. în această cam
panie ^le împăduriri, la 
care și-au adus o con
tribuție însemnată și 
organizațiile U.T.C. 
care au organizat nu
meroase acțiuni de 
muncă patriotică, s-au 
plantat în total 1 700 
de hectare teren ne
productiv.

Peste cîteva zile, Studioul con
servatorului „Ciprian Porumbes- 
cu" își redeschide porțile.

După numai cîțiva ani de ac
tivitate, Studioul Conservatorului, 
conceput ca unul din mijloacele 
de sprijinire a procesului de în- 
vățămînt,■ de „practică în pro
ducție" a studenților în artă — a 
devenit o reală instituție artis
tică capabilă să asigure an de an 
iubitorilor muzicii o atractivă 
stagiune muzicală.

Ce noutăți ne rezervă Studioul 
Conservatorului bucureștean în 
acest an universitar, mai bine zis 
în această nouă stagiune muzi
cală ?

Înainte de toate, trei premiere 
în domeniul teatrului liric : Tra- 
viata, Dido și Aeneas, și Don 
Pasquale. Regizori — Eugen 
Gropșanu și B. Roman. La pu
pitru : Dinu Stelian, Dumitru 
Pop și Ilarien lonescu — Calați. 
Tnferpreți: studenții din ultimii 
ani ai Facultății de canto șț ca
dre didactice ale 
lui.

Și după aceste 
primului semestru, 
cîteva interesante lucrări destina
te teatrului liric : Faust, Boema, 
Werther și Flautul fermecat, iar 
într-un proiect mai îndepărtat — 
„Scipione" de Haendel și „Or- 
feu“ de Monteverdi.

Alături de lucrările mai vechi, 
montate în anii trecuți, noua sui
tă de premiere va transforma 
desigur Studioul studențesc în- 
tr-una din cele mai căutate săli 
de spectacole pentru iubitorii tea
trului de operă.

Remarcabilă se anunță și seria 
manifestărilor pe care le vor sus
ține cele două formații simfonice 
ale Conservatorului — orchestra 
studenților și orchestra studiou
lui.

In cursul lunii ianuarie, or
chestra studenților, dirijată de 
asist. Paul Popescu, va prezenta 
un Festival Brahms cuprinzînd 
Simfonia l-a și Concertul pentru 
vioară.

Din programul celor două con
certe anunțate de orchestra de 
Studio dirijată de Gr. Iosub pen
tru următoarele luni subliniem

BACĂU (de Ia corespondentul nos
tru)

La Fabrica de postav din Buhuși — 
unde funcționează unele din cele mai 
vechi țesătorii din țară — se execută 
în prezent importante lucrări de mo
dernizare. La secția țesătorie-lînă 
s-au montat deja primele războaie 
automate de țesut dintr-un număr de 
50 cu care va fi dotată o sală întrea
gă. Concomitent se vor monta alte 10

mașini moderne de urzit, canetat și 
altele, ceea ce va avea ca efect per
fecționarea procesului de producție 
și în cadrul secției apretură și finisaj. 
Avantajul acestor acțiuni de moder
nizare se va concretiza în primul rînd 
pe planul producției: cu ajutorul 
noilor mașini de înaltă tehnicitate se 
va realiza în cursul unui an un spor 
de producție de 800 000 m.p. țesături 
de lînă.

Suita pentru orchestră Porgy și 
Bess de Gershwin, Simfonia „Sco
țiană" de Mendelsohn-Bartholdy 
și 4 concerte instrumentale — 
Prokofiev, Ceaikovski, Cezar 
Franck, Alfred Mendelssohn — 
interpretate de studenții Cristea 
Zalu, Tiberiu Stoianovici, Goetz 
Teutsch și Dan Grigore.

In sfîrșit, latura cea mai bo
gată și diversă a agendei Studiou
lui este reprezentată de compar
timentul muzicii de cameră. Zeci 
de recitaluri vocal-instrumentale 
vor permite unui mare număr 
dintre cei mai buni studenți ai 
primului institut de învățămînt 
artistic al țării, un contact bine
făcător cu publicul sălilor de 
concerte.

Din șirul acestor manifestări 
studențești (la care vor colabora 
în acest an și elevii Școlii de co
regrafie din Capitală) inedite se 
anunță desigur concertele Ce vor 
însuma piese aparținînd tlnei te
matici comune. Vom putea ast
fel asista în viitoarele săptămîm 
la concerte cu arii din opere ita
liene, cu arii din opere de Verdi 
și Puccini, la o seară de muzi
că românească cuprinzînd lu
crări de Toduță, Jerea, Jianu, 
Enescu, Olah, Ciortea, Petra, 
Vancea, Țăranu, Mendelssohn, 
Paladi la un program Ceaikov
ski, la o seară de muzică spa
niolă și la. un recital de muzică 
contemporană.

Paralel cu aceste seri tematice, 
recitaluri speciale vor fi dedicate 
de-a lungul cîtorva săptămîni 
studenților fiecăreia din catedrele 
de muzică instrumentală ale in
stitutului.

In seria acestor concerte de 
cameră intră desigur și,manifes
tările prestigiosului cor „Madri
gal" (ta începutul lunii decem
brie ne oferă un concert special 
de madrigale și mofete din epo
ca Renașterii) și „Magnificat“-ul 
lui Bach și orchestrei de cameră 
studențești (care va interpreta, 
tot în cursul lunii decembrie sub 
conducerea asist. L. Bacs, — 
„Anotimpurile" lui Vlvaldi).

în sfîrșit, pe deplin elocvente 
cu privire la dimensiunile Sta
giunii de cameră sînt cîteva din
tre titlurile primelor audiții dă
ruite de studenții Conservatoru
lui : Cvintetul de suflători al lui 
Hindemith, Trio op. 90 de Dvo- 
rak, Octetul lui Stravinski, un 
cvarter de Wilhelm Berger, Sim
fonia de Webern, Octandre de 
Varăse, Momente pentru 11: su- 
flători de 1. Hurnik etc.

După cum vedeți, din dezide
ratul pedagogic de a oferi stu
denților o legătură trainică tim
purie cu sala de spectacole, au 
fost puse bazele unui studio de 
opere și concerte ce oferă tineri
lor bucureșteni o multilaterală și 
pasionantă agendă muzicală.



Lovitură de stat 

în Congo
• Kasavubu a fost răsturnat
• Mobutu a preluat puterea! 
$■ s-a proclamat „președinte

pe următorii cinci ani"
Din Leopoldville, agențiile de 

presă anunță că lovitura de stat 
condusă de generalul Josef Mo
butu, comandantul șef al arma
tei congoleze, a dus la înlătura
rea de la putere a președintelui 
Kasavubu. Mobutu a preluat a- 
supra sa toate atribuțiile și pre
rogativele șefului statului. Con
ducătorul loviturii de stat l-a în
sărcinat pe colonelul Leonard 
Mulamba să formeze noul gu
vern, înlăturîndu-1 astfel pe Eva- 
riste Kimba, însărcinat cu forma
rea guvernului congolez de fo
stul președinte Kasavubu. Colo
nelul Louis Bobozo, comandan
tul celui de-al patrulea grup al 
armatei congoleze din Katanga, a 
fost numit în funcția de șef al 
armatei.

In cadrul unei conferințe de 
presă ținută joi în tabăra mili
tară de lîngă Leopoldville, Mo
butu a anunțat că a preluat po
stul de președinte al țării pe ur
mătorii cinci ani și a comunicat 
anularea alegerilor prezidențiale 
și parlamentare ce urmau să aibă 
loc în ianuarie și februarie anul 
viitor. Pe de altă parte, Mobutu 
a declarat că intenționează să 
ceară Parlamentului „unele mo
dificări ale Constituției“, în spe
cial în ceea ce privește vîrsta mi
nimă pentru președintele țării (a- 
ceasta este în prezent de 40 de 
ani, iar Mobutu are numai 35). 
In legătură cu situația fostului 
președinte Kasavubu, autorul lo
viturii de stat a precizat că „au 
fost luate toate măsurile nece
sare pentru a i se asigura secu
ritatea“ și că atît Kasavubu cit 
și fostul premier Kimba „sînt 
liberi“.

Din Leopoldville se anunță că 
pe străzi au fost semnalate gru
puri mari de persoane și că au
toritățile au luat măsuri pentru 
a preveni „declanșarea oricăror 
dezordini“.

Postul de radio Leopoldville a 
anunțat că fostul premier congo
lez Moise Chombe a adresat ge
neralului Mobutu un mesaj în 
care aprobă ■„măsurile adoptate 
de Mobutu în scopul restabilirii

ordinei în Congo“. Intr-un co
municat al Partidului Convenția 
națională congoleză (CONACO) 
al cărui lider este Chombe se ex
primă de asemenea „satisfacția“ 
față de măsurile adoptate de Mo
butu, iar adepții partidului sînt 
chemați să-l sprijine.

în legătură cu aceste fapte, o- 
pinia generală care domnește la 
Elisabetville, relatează agenția 
Associated Press este că lovitura 
de stat condusă de generalul 
Mobutu, pregătește revenirea Iui 
Moise Chombe la conducerea 
guvernului.

Guvernul revoluționar congo
lez, condus de Cristophe Gbenye, 
a difuzat un comunicat refe
ritor la lovitura de stat de la 
Leopoldville, în care se arată că 
autorul acesteia, generalul Mo
butu, este „tot atît de vinovat 
pentru suferințele și greutățile 
prin care trece în prezent po
porul congolez, ca și fostul pre
mier Chombe și președintele 
Kasavubu“. în comunicat se 
arată că patrioții congolezi sînt 
hotărîți să continue lupta pînă 
la instaurarea în țară a unui gu
vern democrat.

A

întrevederi 
apărării englez

Ministrul vest-german al apă
rării, Kai Uwe von Hassel, a 
avut joi la Londra tratative 
cu colegul său britanic, De- 
nis Healey, în problema așa-nu- 
mitei împărțiri a responsabilită
ților nucleare în cadrul N.A.T.O. 
Cei doi miniștri au procedat la 
un schimb de vederi, analizînd 
în special cele trei proiecte me
nite a da acces Germaniei fede
rale la arma nucleară : forțele 
nucleare multilaterale, forțele 
nucleare atlantice și „Comitetul 
selectiv“.

Pe ordinea de zi a convorbiri
lor a mai figurat problema pers
pectivelor unor noi achiziții de

Din R. P. Albania
Pe Valea Bistriței (R. P. Albania), unde recent a fost dată 

in exploatare prima hidrocentrală din țară, se desfășoară 
lucrările pentru construirea unei noi hidrocentrale. Principa
lul obiectiv este acum construirea canalului de derivație, lung 
de 3 km și lat de 13 m. Pînă in prezent au fost finisați 1 400 
m. din canalul de derivație, executiridu-se, totodată, și lucră
rile de belonare. In același timp se construiește și centrala 
propriu-zisă, unde vor ii instalate mașinile.

1*

In acest an au fost plantați 1 416 000 puiețî de pomi fructi
feri dintre care 555 000 măslini, aproximativ 1 milion de bu
tuci de viță de vie, zece mii de smochini, pruni etc.

rn actualul an școlar, în R. P. Albania activează 17 000 de pro
fesori, dintre care 2 220 și-au început abia acum cariera didac
tică.

Creșterea numărului profesorilor corespunde și creșterii numă
rului elevilor și al studenților, de peste șapte ori față de peri
oada antebelică.

Școlile profesionale au pregătit în anul 1964 11 700 de tineri 
electricieni, excavatoriști, mecanici etc. Anul acesta, numărul ele
vilor din aceste școli, cu o durată de 1—3 ani, este cu 11 la sută 
mai mare decît anul trecut. în cadrul întreprinderilor industriale 
funcționează, de asemenea, cursuri de perfecționare. Anul trecut, 
aceste cursuri au fost absolvite de 35 000 de muncitori.

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a înființării U.N.E.S.C.O. 
a fost inaugurat cel de-al patru lea imobil al sediului de la 
Paris. Complet subteran, imobilul e așezat in jurul a 6 curți 
interioare. Reproducem aici o imagine parțială a acestui nou 

imobil

Lucrările Conferinței FM
Lucrările celei de-a 13-a Con

ferințe generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură (F.A.O.) au 
continuat joi în ședință plenară. 
Au avut loc discuții, pe margi
nea raportului de activitate al 
Organizației. Ministrul agricul
turii al Etiopiei a cerut ca toate 
resursele științei și tehnicii să fie 
folosite exclusiv pentru scopuri 
pașnice și îndeosebi pentru spo
rirea producției alimentare și 
agricole. în cuvîntul său, minis
trul agriculturii al Republicii 
Arabe Unite s-a referit la nece
sitatea ca F.A.O. să aducă o 
mai mare contribuție la dezvol
tarea cercetărilor, la îmbunătăți
rea prețurilor produselor alimen
tare pe piața mondială. în șe
dința de dimineață, a vorbit, de 
asemenea, Martin Ilill, subse
cretar adjunct al Departamentului 
Afacerilor Economice și sociale 
al O.N.U., care s-a referit la vii-

între miniștrii5

și vest-german
arme din Anglia de către R.F.G., 
achiziții menite a contrabalansa 
într-o oarecare măsură cheltuie
lile de devize britanice pentru 
armata de pe Rin. Se relatează 
că cei doi au discutat, în această 
ordine de idei, problema cum
părării unor noi tipuri de arme, 
printre care și a unor sisteme 
radar.

După acest schimb de vederi, 
cei doi miniștrii urmează să ple
ce la Paris, unde vor participa 
la conferința miniștrilor apără
rii a 10 țări membre ale 
N.A.T.O., convocată pentru a 
discuta tocmai problema împăr
țirii responsabilităților nucleare 
în cadrul Alianței atlantice.

torul program de activitate al 
F.A.O. în lumina obiectivelor e- 
conomice și sociale ale O.N.U.

Șeful delegației române la se
siune, Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al A- 
griculturii a apreciat în general 
ca pozitiv bilanțul de activitate 
al F.A.O. și a arătat că organi
zația și-a îmbogățit experiența 
devenind un centru internațio
nal important în domeniul agri
culturii și alimentației. Relevînd 
că independența politică cuce
rită de țările în curs de dezvol
tare trebuie să fie întărită de o 
independență economică, el a 
menționat că dezvoltarea coope
rării internaționale trebuie să 
ofere fiecărui popor posibilitatea 
de a-și afirma propria personali
tate și de a dispune liber de 
toate condițiile necesare pentru 
progresul său material și spi
ritual.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat că programul de viitor al 
F.A.O. conține unele inițiative va
loroase ca, de exemplu, elabora
rea unui plan indicativ mondial 
asupra producției, consumului și 
comerțului cu produse agricole. 
Studiile și recomandările care 
vor fi furnizate de acest plan voi 
putea fi luate în considerare de 
către guvernele țărilor în elabo
rarea politicii lor agrare numai 
în măsura în care aceste reco
mandări corespund intereselor 
țărilor respective.

Șeful delegației române a vor
bit apoi despre experiența țării 
noastre în domeniul dezvoltării 
agriculturii, subliniind rolul 
crescînd al statului ca organiza
tor al dezvoltării agriculturii.

în încheiere, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea îmbunătă
țirii comerțului internațional cu 
produse agricole, prin stabilirea 
de prețuri echitabile, remune
rative, prin eliminarea restricții
lor la exporturile făcute de ță
rile în curs de dezvoltare.

Pe scurt
• 1N CADRUL Programului ele schimburi cultu

rale cu Franța, profesorul Nicolae Condeescu, șeful 
catedrei de limbă și literatură franceză de la Univer
sitatea București, a ținut o serie de conferințe de 
specialitate la Universitățile franceze din Aix-en- 
Provence, Avignon, Grenoble, Dijon. In cadrul Insti
tutului de limbă și literatură română de la Univer
sitatea din Sorbona, prof. N. Condeescu a conferen
țiat despre „Vasile Alecsandri și Franța", cu oca
zia comemorării a 75 de ani de la moartea marelui 
scriitor român.

• IN BERLINUL occidental a fost semnat la 25 
noiembrie un nou acord între guvernul R. D. Ger
mane și senatul Berlinului occidental privind elibe
rarea permiselor de trecere. în baza acestui acord 
între 29 noiembrie 1965 și 2 ianuarie 1966 locuitori 
din Berlinul occidental își vor putea vizita rudele 
din capitala R.D.G. în 29 noiembrie se vor deschide 
oficii de eliberare a permiselor. De asemenea, la 
aceeași dată se va redeschide biroul permanent 
pentru eliberarea de permise cetățenilor Berlinului 
occidental pentru vizitarea capitalei R.D.G. în ca
zuri familiare urgente.

• LA BERLIN, capitala R. D. Germane se desfă
șoară lucrările celei de a Vll-a Consfătuiri a miniș
trilor sănătății din țările socialiste. Ordinea de zi 
cuprinde probleme privind cooperarea dintre țările 
participante in domeniul științelor medicale și al 
ocrotirii sănătății.
Delegația română este condusă de Pompiliu Sgîn- 

dăr, adjunct al Ministrului Sănătății și Prevederilor 
Sociale.

• La 25 noiembrie, după o vizită oficială în 
R.A.U. și Etiopia, s-au înapoiat în patrie Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri și persoanele care 
l-au însoțit. în drum spre patrie, T. Jivkov a făcut 
o escală la Beirut, unde a avut întrevederi cu pre
ședintele Libanului, Charles Helou și cu primul 
ministru Rașid Karame.

• SUTE de tineri și tinere au organizat o mani
festație In Piața Universității din Caracas pentru 
a cere autorităților eliberarea președintelui Federa
ției centrelor universitare din Venezuela, Freddy 
Munoz, care se află de doi ani in Închisoarea din 
San Carlos.

9 POSTUL DE RADIO Patet-Lao relatează că la 
17 noiembrie, în timpul unui atac al aviației ameri
cane asupra provinciei Xienx-Kuang, forțele militare 
Patet-Lao au doborît un avion, avariind alte șapte. 
Numărul avioanelor americane doborîte în ultimele 
șase luni de forțele patriotice din Laos se ridică 
astfel la 184.

• MARI GRUPURI de studenți din Singapore au 
participat la o demonstrație de protest împotriva 
hotărîrii guvernului de a le desființa asociațiile pe 
motiv că desfășoară ,,activitate subversiva". Poliția 
a intervenit, folosind gaze lacrimogene. 30 de stu
denți au fost arestați.

9 LA 25 NOIEMBRIE, Mao Tze-dun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, a primit delegațiile de tineret 
din Japonia, care participă la Festivalul prieteniei 
tineretului chino-japonez. A fost de față, de aseme
nea, Ichiro Sunama, membru al secretariatului C.C. 
al P.C. din Japonia. Președintele Mao Tze-dun a 
avut o convorbire cordială cu oaspeții japonezi.

© ANASTAS MIKOIAN, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a fost decorat cu ordinul „Le- 
ninu cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naștere 
și pentru merite deosebite față de Partidul Comunist 
și statul sovietic.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. i-au adresat un mesaj de felicitare.

9 O DELEGAȚIE poloneză condusă de W. Billig, 
împuternicitul guvernului R. P. Polone pentru pro
blemele energiei nucleare a sosit la Roma la invi
tația Comitetului național pentru energia nucleară 
din Italia. Agenția P.A.P. menționează că delegația 
va vizita centrele de cercetări în domeniul fizicii 
nucleare și va purta convorbiri privind colabora
rea polono-itallană în domeniul energiei nucleare.

Se împlinesc 41 de ani de 

la proclamarea Republicii 

Populare Mongole, tn fo- 

togralie, hotelul Ulan 

Balor din capitala tării.

iambicului ?

e ce se crampo
nează Salazar 
de coloniile din 
Africa (denumi
te, olicial, „te
ritorii de peste 
mări“)? Din 
cauza bogățiilor 
Angolei și Mo

lii parte, da.
Insă, după părerea majorită
ții observatorilor, guvernul 
portughez mizează în primul 
rind pe importanta poiitico- 
strategică a Angolei și Mo- 
zambicului.

In cercurile politice occi
dentale se evidențiază lot 
mai mult părerea că Salazar 
își pune mari speranțe in 
N.A.T.O. Șeful Marelui Stat 
major al armatei portugheze 
sublinia nu de mult că „sar
cinile militare" ale Portuga
liei se identifică cu sarcini
le N.A.T.O. La rîndul său, 
ministrul portughez al aface
rilor externe, dr. Nogueira. 
a declarat că el speră ca in 
1969, cind Pactul Nord-
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Atlantic urmează să fie re
înnoit, Angola și Mozambic 
să fie considerate ca „gra
nița sudică a N.A.T.O.“. E- 
senfa acestei relele salaza- 
riste constă in aceea că pu- 
nind la dispoziția N.A.T.O. 
teritoriile pe care le stăpi- 
nește, guvernul portughez 
speră că va binemerita de Ia

siște de la Pretoria și Salis
bury. intr-o declarație făcu
tă corespondentului ziarului 
„General Anzeiger", Noguei
ra a arătat că guvernul por. 
tughez va sprijini regimul 
lui Smith, dacă împotriva a- 
cestuia vor ii luate măsuri 
drastice. Reliefind legăturile 
strinse existente între gu-

0 miză nesigură
țările interesate, și va primi 
un ajutor permanent și sub
stantial pentru susținerea 
economiei sale. Cu altfel de 
cuvinte, Salazar speră ca 
prin N.A.T.O. să-și salveze 
propria existentă.

In același timp prezenta 
colonialiștilor portughezi în 
Africa înseamnă și un spri
jin acordat guvernelor ra-

vernul de la Lisabona și 
cercurile rasiste rhodesiene. 
ministrul de externe salaza- 
rist a spus: „Dacă eveni
mentele din Rhodesia se vor 
precipita, noi vom acționa 
in consecință".

Zelul cu care regimul lui 
Salazar și-a oferit serviciile 
N.A.T.O.-ului, a făcut ca 
încă de pe acum, oficialități

• Ați. auzit de cu- 
ban ? Firește, veți 
spune că da. gîndin- 
du-vă la regiunea res
pectivă din U.R.S.S., 
care este denumită 
astfel. Fiind însă un 
nume propriu, veți 
considera că s-a stre
curat aici o greșeală, 
întrucît a fost scris cu 
literă mică la început. 
Și totuși nu e nici o 
greșeală, pentru că nu 
este vorba de o regiu
ne geografică, ci de o 
substanță chimică, 
descoperită recent. 
De unde provine 
atunci această denu
mire neobișnuită ? 
Fo 
la
Intr-adevăr, substan
ța în cauză, care 
face parte din cate-

nu s-a maî realizat 
o substanță ana
logă. în afară ele in
teresul științific, cu- 
banul pare a oferi și 
utilizări practice. 
Astfel, el se mani
festă ca antivirotic, 
în bolile provocate 
de virusuri iar com
pușii săi cu clor și 
oxigen, au calități 
ierbicide.

• Soarele pe Pă- 
mînt ? Poate, clacă 
ținem seama 'de

rte simplu : de 
cuvîntul „cub“ I.

goria hidrocarburilor, 
conține atomi de 
carbon, legați între 
ei după modelul 
spațial al unui cub. 
Fiecare atom este 
așezat în colțul unui 
cub și se leagă cu 
alți trei atomi, dis
puși, de asemenea, în 
colțuri. Pînă acum, 
în chimia organică

unele experiențe prin 
care s-a încercat să 
se reproducă cu 
exactitate atmosfera 
Soarelui. Fizicienii 
au reușit să încăl
zească un litru de 
gaz la temperatura 
de 5 500 grade C. 
Adăugind gazului in
candescent mici can
tități din diferite e- 
lemente, se presupu
ne că se va obține o 
lumină întrutotul 
identică celei emise 
de Soare. Dacă în- 
tr-adevăr se va rea
liza acest lucru a-

Consfătuirea 
de la tarsovia ->

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 
în capitala Poloniei se desfășoa
ră lucrările Consfătuirii repre
zentanților Forțelor armate unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia privind pro
blemele instruirii forțelor ar
mate. Din partea forțelor armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia participă o delegație condu
să de general de armată Floca 
Arhip, adjunct al ministrului.

După cum anunță agenția 
P.A.P., cu acest prilej, la 24 
noiembrie, Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.G. al P.M.U.P. 
a primit pe mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko, coman
dantul suprem al Forțelor ar
mate unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Manole Bodn-araș 

primit de Kim Ir Sen

Cu prilejul plecării sale defini
tive din R.P.D. Coreeană, Ma
nole Bodnaraș. ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România la 
Phenian, a fost primit de Kim Ir 
Sen, președintele C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene. A avut loc 
o convorbire prietenească, la 
care a participat Pak Sen Cer, 
ministrul afacerilor externe.

La 24 noiembrie Manole Bod
naraș a plecat spre patrie.

din tarile membre ale Pactu
lui nord-atlantic să facă a- 
precieri lavorabile asuma 
colonialismului portughez. 
Astfel, noul ministru al justi
ției din guvernul vest-ger
man, Richar Jäger, a decla
rat recent că politica colo
nialistă a Portugaliei este 
„cea mai modernă dintre 
cele promovate de statele 
lumii" elogiind ceea ce el a 
numit „conviețuirea liniștită 
a raselor din Angola și Mo
zambic".

Intensificarea mișcărilor 
de eliberare din cele două 
colonii nu este insă încu
rajatoare pentru planurile 
dictatorului portughez. Tot- 
odată, în 1969 N.A.T.O. În
suși va fi pus sub semnul 
întrebării, ceea ce face ca 
miza salazaristă să fie cit 
se poate del nesigură.
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tunci se va putea 
stabili cu precizie, 
de la distanță, care 
este compoziția at
mosferei Soarelui, 
constituind o verifi
care a metodelor ac
tuale de analiză 
spectroscopică.

• Fiecare materi
al are duritatea sa 
specifică, mai mare 
sau mai mică. De 
exemplu, oțelul este 
mai dur decît alu
miniul dar mai puțin 
dur decît diamantul. 
Cunoașterea durității 
materialelor prezintă 
un deosebit interes 
pentru tehnică. De 
aceea, au fost imagi
nate diferite proce
dee pentru măsura
rea durității. Cel mai 
modern și practic 
procedeu este măsu
rarea cu ajutorul ul
trasunetelor.

Aparatul dispune 
de o bară de nichel, 
prevăzută la o ex
tremitate cu un di
amant. Datorită u- 
nui montaj adecvat, 
bara vibrează cu 
frecvență ultrasono
ra. Pe piesa a cărei 
duritate urmează a 
fi determinată se a- 
plică vîrful diaman
tului, care, datorită 
vibrațiilor ultraso
nore, pătrunde în 
material mai mult 
sau mai puțin, în

funcție de duritatea lectric. Indicațiile a- 
materialului. Durita- paratului exprimă de 
tea Se citește direct, fapt cît de adine a 
pe scala unui instru- pătruns, vîrful dia- 
ment. de măsurat e- mantului în- material.

Povestea

unei amenzi

l.a Predeal, pe pirtic

Se spune că, în
tr-o zi, fizicianul 
Robert Wood cir
cula foarte repede 
cu automobilul pe 
străzile Londrei. La 
un moment dat, la 
o încrucișare de 
drumuri, deși sem
nalizatorul de cir
culație era pe roșu, 
el nu a oprit, con- 
tinuindu-și drumul. 

Un agent de circulație l-a fluierat și, după 
oprirea vehiculului, i-a spus că trebuie să 
plătească o amendă, pentru că nu a res
pectat legile. Atunci Wood i-a replicat că 
nu a oprit întrucît circulînd cu viteză 
lumina semnalizatorului i-a apărut verde 
și nu roșie, conform principiului lui 
Doppler.

— Știți, i-a spus Wood, dacă un corp 
emite lumină, iar el se apropie de noi, ra
zele de lumină ne par că se deplasează că
tre extremitatea cu frecvențe ridicate a 
spectrului, pe cind dacă corpul se depăr
tează, apare o deplasare către frecvențele 
coborîte ale spectrului. Cu alte cuvinte, 
un corp luminos în mișcare, cind se apro
pie de noi, ne va da impresia că are cu
loare verde, apoi albastră, apoi indigo etc., 
pe cind dacă se depărtează, vor apare 
pe rind culorile portocaliu, și apoi roșu. 
Acesta este principiul lui Doppler, cu aju
torul căruia și astronomii urmăresc, prin 
intermediul telescoapelor și al spectroscoa- 
pelor, apropierea sau îndepărtarea stele
lor față de Pămînt. în cazul meu, sursa de 
lumină, adică semnalizatorul, era nemișcat.

In schimb mă deplasam eu și, conform 
acestei legi, din cauza vitezei, culoarea ro
șie mi-a apărut vercle.

— Toate lucrurile acestea le cunosc și 
eu, domnule Wood, îi răspunse agentul. 
In timpul liber mă ocup cu probleme de 
fizică și, tocmai de aceea, am înțeles ceea 
ce mi-a fi spus dar... cred că tot trebuie să 
vă amendez. Dați-mi voie puțin și vă voi 
spune precis, dacă am dreptate sau nu.

Agentul făcu cîteva calcule pe un car
nețel și reluă:

— Da, desigur. Trebuie să vă amen
dez. Iată de ce...

li arătă calculele și Wood, felicitîndu-l, 
recunoscu că avea dreptate. In consecința 
îi plăti ammda, însă nu pentru că trecuse 
peste stop ci, datorită altei infracțiuni 
comise.

Prin calculele sale, agentul de circula
ție îi demonstrase tocmai acest lucru.

Vă dați seama ce calcule a făcut agen
tul și ce infracțiune a comis fizicianul 
Wood ?
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