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„ELEVUL DIN BANCA A TREIA

Prof. univ. inq. 
AL. DOMȘA

Rector al Institutului polrtehtiic 
Cluj

Atenți la explicațiile profesorului, elevi din anul Il-izolaton care învață la 
Centrul școlar proiesional-construcții din București, își însușesc tot mai bine 

tainele viitoarei lor profesii.
Foto: O. PLEC AN

Tovarășul Gheorghe Beznea, secretarul comitetului U.T.C. al Uzinei „Timpuri Noi“ din Capitală, ne-a întîmpinat cu o veste îmbucurătoare.— Am încheiat ultimul an al șesenalului cu rezultate bune — ne-a spus el. Avansul luat în anul trecut ne permite acum să ne ocupăm mai mult de îmbunătățirea tehnologiilor mai vechi, de pregătirea temeinică a fabricației noilor produse, precum și de îndrumarea mai atentă a muncitorilor tineri, a educării lor în spiritul creșterii răspunderii pentru calitatea _ crărilor în fiecare fază a procesului de producție.„Avansul" despre care vorbit secretarul comitetului U.T.C. este concludent. îndeplinirea sarcinilor pentru export și a comenzilor de piese de schimb pentru agricultură cu o lună mai devreme, depășirea sarcinilor de plan la producția globală cu 2 335 000 lei și la producția marfă cu peste 4 600 000 lei, realizîn- du-se în același timp sarcina de creștere a productivității muncii în proporție de 101,1 la sută, au permis ca din prima zi a anului producția să meargă din plin. Sectorul de montaj, avînd asigurată cantitatea de piese necesare încă din ultima parte a lunii decembrie, a putut prezenta în ?iua de 6 ianuarie controlului final circa 40 de compresoare tip „K“ și primul motocompresor de 4 m c pe minut 6 MC-4.

• Start bun la Uzinele „Timpuri 
noi“ • Urmările unui „avans
• Primele produse ale cinci 
naiului — spre beneficiari
• Tehnologii noi • Nici urs 
rabat lucrului de mîntuială

Proletari din toate țările

LARG

Ideea începută de tovarășul Beznea a fost completată de șeful celei mai mari secții a uzinei — prelucrări mecanice și montaj — inginerul Ena- che Croitoru:— Startul bun pe care l-am luat în acest an, ca urmare a aplicării primelor măsuri din planul stabilit pentru 1966 și a respectării cu strictețe a indicațiilor date de comitetul de partid, dă posibilitate conducerilor secțiilor și tehnologilor să definitiveze acțiunile începute în ultima parte a anului trecut. In secția noastră, de pildă, se accelerează procesul de organizare a producției pentru în grup.aproape trei ani, această acțiune a căpătat viață de cîteva luni. Faptul că la fiecare linie tehnologică asistența tehnică este asigurată de cite un maistru, tehnolog, reglor, dispecer, completator și controlor

oferă garanția unui control riguros în fiecare fază a procesului tehnologic. In plus, conform planului de măsuri, la montaj va fi amenajat în acest trimestru un spațiu special unde o comisie formată din cei mai buni controlori, tehnologi, ingineri și maiștri
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tineretului
ORGAN CENTRAI AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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La invitația tovarășului Gyula Kâl- lai, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc din Ungaria, între 10—13 ianuarie, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită prietenească în R. P. Ungară.In timpul șederii sale, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a luat cunoștință de realizări din capitala Ungariei, a vizitat cartiere noi de. locuințe și a participat la un spectacol al Operei de stat.In seara zilei de 11 ianuarie, tovarășul Gyula Kâllai a oferit un dineu în

cinstea tovarășului Ion Gheorghe Maurer. Au participat tovarășii Jănos Kădăr, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Antal Apro și Lajos Feher, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, Jănos Peter, ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare, Jozsef Vince, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București, și Mihail Roșianu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta.Cu ocazia șederii la Budapesta a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, am- . basadorul României la Budapesta, Mihail Roșianu, a oferit un dejun.i
(Continuare in pag. a Iii-a)

VICTOR ATANASIU 
clasa a X-a M 

Liceul „Gh. Lazăr“ 
BucureștiPentru mine, elev în clasa a X-a, trimestrul I a fost trimestrul cunoașterii: am cunoscut noii colegi, noii tovarăși profesori, dar mai ales am dobîndit noi cunoștințe la disciplinele pe care le studiem în acest an școlar. In vacanță m-am gîndit cum să folosesc mai bine zilele acestui trimestru, foarte scurt, pentru a face pași înainte în pregătirea mea. Principala condiție este să învăț ritmic. Apoi,

(Continuare în pag. a III-a)

GABRIELA TOMA 
clasa a IX-a C 

Liceul „Cuza Vodă“ 
HușiTrimestrul I s-a încheiat pentru mine, ca de altfel pentru întreaga clasă, cu numeroase satisfacții. Am muncit cu pasiune și am acumulat prețioase cunoștințe pe care în trimestrul al doilea le vom adînci și completa. Îmbinînd studiul individual cu munca în clasă îmi voi asigura o bază temeinică cunoștințelor viitoare. Mi-am propus ca din acest trimestru să consult o bibliografie suplimentară care să-mi completeze cunoștințele

(Continuare în pag. a III-a)

EMIL POPA 
clasa a Xl-a A

Liceul „Mihai Eminescu“ 
Cluj

Pentru un elev din clasa a 
Xl-a, ultimele două trimes
tre pretind eforturi mai mari. 
E timpul cînd trebuie să ne 
sintetizăm cunoștințele do- 
bindite in anii trecufi fiindcă 
mai rămîne puțin timp pînă 
cînd o să le așezăm pe 
„cîntarele“ care se cheamă e- 
xamen de maturitate .și con
cursul de admitere în facul
tate. Sînt două evenimente 
deosebite care ne pretind fie
căruia autoexigență, perseve
rență și voință.

(Continuare in pag. a IlI-a)

PAULA PAMF1LOIU 
anul III finisori

Școala profesională F.R.B. 
BucureștiAș dori, în acest al doilea trimestru, să obțin rezultate la fel de bune la învățătură, conți nuînd o tradiție la baza căreia am pus numai note de 9 și 10 încă din anul I. Evident, sînt conștientă că realizarea a- cestei dorințe solicită eforturi în plus, pe care, însă, le voi depune și în acest nou trimestru cu aceeași perseverență. Voi prețui mai mult orele de practică, fiind convinsă că numai așa cunoștințele mele teoretice își găsesc împlinirea necesară

(Continuare îp pag. a III-a)

In peisajul alb al Întreprinderii textile Bumbăcăria

toarea Maria Staicu, șelă de echipă in secția ringuri, muncește cu sîrgu- 
ință pentru continuarea realizărilor frumoase cu care a încheiat anul trecut

Dl
Acțiuni
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pentruNu știu, prieteni, daca am izbutit, dar vă asigur că redactînd aceste epistole inspirate din viața noastră de școală, principala mea strădanie a fost aceea de a vă convinge că, semnînd „Elevul din banca a treia", îmi precizez intenția de a mă afla necontenit în mijlocul frămîntărilor unei clase, al unui colectiv de elevi. Și poate mai mult: fixîndu-mi precis locul, „în banca a treia", am încercat într-un fel să opun această expresie alteia, cu destulă putere de circulație încă printre noi. Mă refer la „a sta în banca ta“ sinonimă cu o atitudine de nepăsare față de cele ce se petrec în jur, bune sau rele.Faptul că vă rețin atenția cu această mărturisire îl datorez situației în care mă găsesc cînd vă scriu astăzi, anume aceea de „elev în banca a treia", în clasa a IX-a A, Liceul „Avram Iancu" din Aiud.Sîntem un colectiv nou, înjghebat abia de la începutul anului școlar. Puțini dintre noi

Dintre factorii care contribuie 
la sporirea producției agricole, 
irigarea culturilor are un rol deo
sebit de important. In toate 
cazurile cînd, alături de alte me
tode agrotehnice, irigația se apli
că la timp și corect, se obțin pro
ducții mari și la un preț de cost 
scăzut.

In regiunea Galați irigațiile 
sînt favorizate de o bună rețea 
hidrografică. Numeroase izvoare, 
pîraie, bălți, asigură alături de 
Șiret și Dunăre, mari cantități 
de apă. De asemenea, pînza de 
apă freatică poate fi exploatată u- 
șor în multe locuri. In regiune 
au fost amenajate pînă în prezent 
circa 30 000 hectare, iar alte lu
crări importante sînt în curs de 
execuție.

Măsuri privind extinderea iri
gațiilor în cooperativele agricole 
de producție au fost luate încă 
din anul 1964. In planurile de 
producție pe anul 1965 coopera
tivele agricole și-au prevăzut a- 
menajarea a 14 000 ha. Bine pre
gătită, acțiunea a dat bune rezul
tate în raioanele Făurei, Brăila

Cadrele didactice din învă- 
țămîntul superior, specializate 
în diverse domenii de cerceta
re, dispunînd de numeroase la
boratoare — constituie un po
tențial real în cercetarea știin- 
țitică. Folosirea deplină a aces
tui potențial, în raport cu ce
rințele economiei, realizarea ri
nei îmbinări armonioase între 
activitatea didactică și cea de 
cercetare este o sarcină a noa
stră, pe care în viitor va tre
bui să o realizăm pe un plan 
superior.

Pînă acum, catedrele institu
tului nostru își întocmeau un 
plan de cercetare după inspira
ție proprie sau pe baza unor 
discuții cu unele întreprinderi 
interesate. Desigur, chiar astiei 
iiind „organizate" lucrurile, 
s-au obținut rezultate importan
te. In institutul nostru s-a sta
tornicit, de altiel, o tradiție în 
cercetare, creîndu-se chiar în 
anumite ramuri adevărate școli 
științifice. Amintim astiei : in
troducerea procedeelor noi de 
metalurgie a pulberilor în 
diferite ramuri ale economiei 
din țara noastră, studii 
procedeele tehnologice 
prelucrare la cald și 
uzinele constructoare 
șini, structuri ușoare 
diri civile din materiale eficien
te, automatizarea unor procese 
tehnologice și multe altele. U- 
nele din cercetări sînt, în pre
zent, valorificate de diverse u- 
zine din țară la elaborarea 
prescripțiilor tehnice de proiec
tare și execuție pentru tehni
ca nouă.

Incercînd să prezint cîteva 
date în legătură cu experiența 
muncii noastre științifice în ca
drul dezbaterilor din coloanele 
„Sclnteii tinerelului', aș vrea 
să subliniez iaptul că rezulta
tele noastre se datoresc, în 
primul rînd, organizării unor 
largi colective de cercetare în 
cadrul diferitelor catedre. Aici 
se stabileau responsabilități 
precise, direcții ale cercetării 
pe o perioadă mai îndelunga
tă. Majoritatea temelor aborda
te presupuneau, de altfel, ca o 
primă condiție, o judicioasă an
grenare în activitatea științifică 
a tuturor cadrelor didactice 
cuprinse în colectivele de cer
cetare. S-a creat, astfel, con
diția unei mai juste corelări a 
unor rezultate, experiențe di
verse fiind canalizate într-o di
recție bine determinată.

Buna desfășurare a activită
ții din colectivele de cercetare 
prezintă desigur și un alt as
pect. In cadrul catedrelor își 
desfășoară activitatea și nume
roase cadre tinere, pentru a că
ror formare sînt foarte impor
tanți primii pași. S-a subliniat 
dc multe ori că orice cadru 
didactic trebuie să fie și un va
loros om de știință. In acest 
sens e foarte important, pentru 
pregătirea viitorului om de 
știință — cadru didactic ca 
el să se familiarizeze cu meto
dele cercetării, învățînd de la 
cei cu o experiență vastă. În
drumarea atentă a tinerilor, 
încă de la începutul activității 
lor, s-a dovedit întotdeauna ho- 
tărîtoare în viitoarea lor acti
vitate. Să nu uităm, în același 
timp, că participarea cadrelor 
didactice la rezolvarea unor 
obiective majore ale cercetării 
științiiice își lasă amprenta și 
asupra activității didactice. 
Cursurile prezentate cîștigă în 
adîncime, sînt mai bogat do
cumentate, studenții sînt stimu
lați spre o muncă de cercetare 
științifică originală, proprie, cu 
largi rezonanțe economice.

(Continuare în pag. a ll-a)

și Focșani unde au fost irigate 
3277 hectare, 2411 și respectiv 
1904 ha.

Producțiile obținute în aceste 
unități justifică cheltuielile fă
cute, dovedind totodată necesi
tatea extinderii irigațiilor. Așa, suprafață de pămînt — 1 535 
bunăoară, cooperativele agricole hectare. In acest an suprafața i- 
de producție au obținut în 1965, rigată va crește cu 130 hectare, 

iar în următorii ani cu cîte 
260 hectare anual.

Exemplele citate demonstrează 
că în unitățile în care problemei 
culturilor irigate i-a fost acorda
tă atenția cuvenită, unde condi
țiile naturale au fost chibzuit fo
losite și unde s-a aplicat o a- 
grotehnică corespunzătoare, re
zultatele obținute chiar în primul 
an au justificat investițiile făcute. 
Dar, cu toate că exemplele ci
tate nu sînt unice, trebuie spus 
că, în regiunea Galați irigațiile 
nu au fost extinse pe măsura po
sibilităților existente în majorita
tea cooperativelor agricole de 
producție și a unităților G.A.S.

legume și zarzavaturi la hectar, 
împreună cu bunele rezultate 

obținute, un studiu întreprins re
cent a stat la baza hotărîrii a- 
doptată de această unitate de a 
iriga pînă în arsul 1970 întreaga 

' ’ •' ' t — 1600

de pe 3 670 hectare cultivate cu 
porumb în cultură irigată, o pro
ducție la hectar cu 1430 kg mai 
mult decît media realizată pe re
giune.

Terenurile cooperativei agri
cole Ibrîanu sînt împărțite în 
două de apa Buzăului. In apro
piere se află și lacurile Balta 
Albă și Amara. Experiența a de
monstrat și aici avantajele irigă
rii. In 1964 au fost irigate 230 
hectare. Din acestea 60 au fost 
cultivate cu porumb, 20 cu lu
cerna și 50 cu orez iar pe 100 
hectare cu legume și-zarzavaturi. 
Media producțiilor obținute 
hectar a fost: 6 500 kg la 
rumb, 4 800 kg masă verde 
lucerna (dublu față de cea 
irigată) iar la grădină 18 000



RĂSPUNDERILE PROPAGANDISTULUI
într-una din zilele trecute, 

redacția ziarului nostru a orga
nizat la Fabrica „Letea" din 
Bacău o discufie cu propagan
diști și tineri încadrați in 
cercurile politice ale U.T.C.

BARBU NICULINA — pro
pagandistă : „Comitetul U.T.C. 
acordă un sprijin permanent 
desfășurării activității cercuri
lor de tnvătămînt politic. De 
fiecare din cele 6 cercuri răs
punde cite un membru al co
mitetului. Acest sprijin se re
feră in primul tind la felul în 
care ne pregătim noi, propa
gandiștii. și la găsirea unor 
modalități prin care să-i aju
tăm pe tineri să aprofundeze 
tematica studiată. în ce pri
vește legătura dintre propagan
diști și comitetul U.T.C. ea 
este permanentă. La sfîrșitul 
dezbaterii unei teme, comitetul 
U.T.C. este informat asupra 
modului în care s-au purtat 
discufii/e, ce probleme deose
bite s-au ridicat și cum au fost 
elucidate. Această informare 
permanentă, acest contact per
manent, permite o intervenție 
și un sprijin operativ, concret, 
din partea comitetului U.T.C. 
in problemele legate de desfă
șurarea la un bun nivel a con
vorbirilor. la însușirea de că
tre cursanfi a materialului stu
diat".

SAVIN DUMITRU — propa

gandist : „Propagandistului li 
revine sarcina de a Îndruma 
permanent studiul individual al 
tinerilor i îndrumarea aceasta 
începe din momentul In care 
se anunfă tema și bibliografia 
următoarei dezbateri. La sftr- 
șitul fiecărei ședințe de cerc, 
eu mi-am tăcut obiceiul de a 
le vorbi tinerilor despre pro
blemele ce urmează să le dis
cutăm în ședinfa următoare -, în 
felul acesta ei află de unde și 
cum să se documenteze.

Dar rolul propagandistului 
Din experiența desfășurării mvăfămintului politic U. T. C.

la Fabrica „Letea" - Bacău
nu se rezumă numai Ia asta. A- 
tit eu, cit și ceilalfi propagan
diști din cercurile de la fabri
ca noastră, ne-am convins, prin 
experiența activității desfășura
te, că una din cele mai impor
tante premize ale însușirii pro
funde a temelor, este controlul 
și ajutorarea tinerilor in studiul 
lor individual în răstimpul din
tre două convorbiri. Contro- 
lînd permanent cum se studia
ză, aflăm ce greutăți intîmpină 
tinerii pe parcursul studiului 
individual. Condiția principală 
a desfășurării rodnice a viitoa
rei dezbateri este ca toți tine

rii să studieze, să cunoască 
problemele cuprinse in mate
rialul bibliografic dat'.

TĂNASE ELENA — propa
gandistă ; „Nu totul poate fi și 
este lămurit tn consultațiile in
dividuale date între seminarii. 
în cursul dezbaterilor sint ri
dicate unele probleme care nu 
sint perfect înțelese de toți 
tinerii. în cercul ale cărui dez
bateri le conduc se întîmplă ca 
unele noțiuni de economie po
litică sau de filozofie să nu fie 
cunoscute și înțelese de toți 

tinerii. Explicarea lor se face 
in timpul convorbirii. Nu mi 
s-a întîmplat ca Ia sfîrșitul u- 
nei dezbateri să rămină proble
me, noțiuni nelămurite".

BOB1RNAC MARIA — pro
pagandistă : „Atît eu cit și unii 
tineri ne-am adresat punctului 
de consultații al comitetului 
de partid ori de cite ori atp a- 
vut probleme insuficient de 
clare. Un sprijin concret ni 
s-ar fi dat prin venirea în 
mijlocul nostru a unor activiști 
de partid și de stat care să ne 
vorbească despre una sau alta 
din temele pe care le studiem 

și pe care le considerăm mai 
dificile".

ION ANCUȚA — cursant: 
„Se ridică o problemă. Intr-un 
cerc care cuprinde 20—25 de 
tineri nu pot participa la dez
bateri absolut toți și de fieca
re dată. Desigur, așa cum se 
întîmplă și în cercul in care sint 
și eu încadrat, din felul în 
care fiecare participă la discu
ții ne putem da seama cum au 
studiat și și-au însușit tinerii 
ideile, tezele, datele cuprinse 
în bibliografie. Nu cred însă 

că este bine ca propagandistul 
să reducă munca de verificare 
doar la seminar. O foarte mare 
atenție trebuie să se acorde 
controlului asupra felului în 
care se studiază individual în
tre două seminarii, ajutorului 
concret care trebuie dat tineri
lor. Or, acesta este un lucru 
posibil dacă ne gindim că la 
noi în fabrică cercurile sint 
organizate pe secții și schim
buri, iar prilejurile de d purta 
discuții cu tinerii se găsesc la 
tot pasul. Din păcate, trebuie 
să spun că atît propagandiștii 
cit și comitetul U.T.C. nu re

ușesc să facă acest lucru în
totdeauna.

Aș sugera comitetului U.T.C. 
ca să încerce să se sprijine 
mai mult pe tinerii care sint 
deprinși cu studiul individual, 
sint mai activi în seminarii și 
care i-ar putea ajuta pe tova
rășii lor în însușirea materia
lelor recomandate. In căminul 
muncitoresc în care locuiesc, 
au început să devină obișnuite 
„consultațiile" pe care ni le a- 
cordăm reciproc; reușim ca 
astfel să ne lămurim multe din 
problemele ce se ridică pe 
parcursul studiului individual".

Prin discuțiile purtate, parti- 
cipanții au prezentat și și-au 
analizat cu mult simț de răs
pundere modul în care își des
fășoară activitatea, făcînd pro
puneri concrete care să ducă 
la ridicarea nivelului dezbate
rilor ce se poartă in cercurile 
politice ale U.T.C

Comitetului U.T.C. din fabri
că îi revine sarcina de a duce 
și în continuare o susținută 
muncă de control și îndruma
re a studiului în cercurile po
litice ale U.T.C., organizînd ac
țiuni din cele mai variate, care 
să vină în sprijinul tinerilor și 
al propagandiștilor, care să a- 
jute la însușirea profundă a 
Documentelor celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R.

DAN RADU POPESCU In curînd, apele Dunării vor face loc alături de remorcherul „Săvinești" fratelui „geamăn', 
care, pe cala Șantierului naval Oltenița, așteaptă lansarea

Marile
descoperiri

V..........J

Polivalenta
chimiei
de Dorei DorianDacă ne gindim că de la descoperirea gazului numit ulte

rior oxigen — descoperire marcînd, într-un fel, sfîrșitul al
chimiei — n-au trecut nici 200 de ani, atunci intr-adevăr 
se cuvine să încadrăm întreaga chimie, fundamentată ra
țional, teoretic și practic, printre științele și disciplinele 
cele mai tinere.Priestley, descoperitorul oxigenului și autorul unor impor
tante experiențe privind procesele arderii se mai înscria el 
însuși, spre sfîrșitul secolului XVIII, printre adepții așa-zisei 
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„teorii flogistice" pe care lucrările sale, paradoxal, tocmai 
se străduiau și reușeau s-o infirme. Societatea regală de 
științe a Angliei onorîndu-l pe Priestley, la rîndul ei, cu 
medalia Copley nu avea nici un moment în vedere descope
rirea oxigenului, lucrarea sa principală, ci prepararea apei 
gazoase, în care se bănuia pe atunci mult căutatul leac al 
scorbutului. Și e meritul cert al lui Lavoisier de a fi înțeles 
importanța descoperirii lui Priestley — fot mecanismul reducerii și al oxigenării — și de a fi încercat prima sistematizare a cunoștințelor chimice. Cunoscut pentru princi
piul conservării materiei', Lavoisier rămîne pentru chimie, 
în fapt, marele ei logician.

„Flogisticul" apunea. Alchimiștii ezitau să mai caute se
cretul fabricării metalelor prețioase. Chimia nu mai însemna 
o sumă de rețete enigmatice, ci o știință cu rigori cantita
tive, cu fenomene profund explicabile. Scheele descoperea 
clorul, Berthollet îl folosea la înălbit iar McGregor îl intro
ducea în industria textilă.

Industria chimică, demonstrîndu-și pentru prima oară ma
rile ei avantaje economice impulsiona chimia și-i solicita 
noi realizări.

★
In lucrarea sa „Știința în istoria societății", John Bernal 

închină un capitol aparte chimiei nutriției și a respirației. 
Faptul, firește, nu este întâmplător. Explicarea naturii chi
mice a proceselor vieții și enunțarea în sine a ideii că un 
organism viu „arde" de fapt alimentele, eliberînd energia 
rezultată sub forma de căldură, era prin toate datele ei nu 
numai neașteptată, ci revoluționară. Respirația, oxigenarea 
și circulația sîngelui, pentru care medicul Șervet plătise cu

1. Enunțat pentru prima oară în 1774 de Lomonosov, principiul 
conservării materiei a fost recunoscut cu adevărat ca un principiu 
fundamental în chimie abia în 1785 după apariția lucrărilor riguros 
sistematizate ale lui Lavoisier.
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viața, își căpătau confirmarea. Cu o intuiție pe drept cuvînt 
genială, Priestley afirmase încă acum 200 de ani că la lu
mina soarelui plantele verzi, clorofiliene, produc oxigen din 
„aerul fixat", adică din bioxid de carbon. Nimeni însă nu 
și-ar fi putut imagma pe atunci că știința va smulge vreo
dată naturii secretul sintezei clorofiliene pentru care Wood
word avea să fie onorat în 1965 cu premiul Nobel pentru 
chimie.

+Dalton, unul din chimiștii mai puțin cunoscuți ai acestei 
perioade are meritul decisiv în evoluția chimiei de a 
fi descoperit explicația legilor combinării elementelor în compuși multipli, de greutăți determinate prin asocierea în proporții precise a atomilor diferitelor elemente. Davy, 
împărțind toate elementele în metale și metaloizi în funcție de 
sarcina lor pozitivă sau negativă, și Faraday, care a demon
strat că viteza de deplasare a atomilor în soluții este pro
porțională cu greutățile lor echivalente, au dat un nou im
puls teoriei atomiste a lui Dalton. Firește, s-ar cuveni să-l 
amintim aici și pe marele chimist suedez Berzelius care a 
contribuit la determinarea constituției unui mare număr de 
compuși anorganici, marcînd totodată o nouă etapă în dez
voltarea industriei chimice. Dar adevăratul avînt al acestei 
industrii urma să fie consemnat abia spre a doua jumătate 
a secolului XIX odată cu dezvoltarea impetuoasă a chimiei 
organice.

★
Legenda a făcut să i se atribuie chimistului Dumas, soli

citat să ancheteze dezavantajele utilizării luminărilor albite 
cu clor, meritul teoriei generale a substituției și a determi
nării tipurilor de molecule și radicalilor reciproc substitui
bili. Teoria, în această primă formă, era evident incompletă 
și îndeajuns de simplist formulată. Dar începutul era totuși 
făcut. Gay-Lussac, Gerhardt, Wohler și mai ales, Liebig — 
întemeietorul celebrului laborator de la Giessen — aveau 
s-o dezvolte, fundamentând treptat —• împotriva reacției con-
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servatoare — ideea că substanțele organice pot fi create în 
laborator. Legea lui Avogadro, enunțată în 1911; moleculele 
asimetrice descoperite de Pasteur în 1848; teoria valențelor; 
bazele stereochimiei reprezintă indiscutabil trepte hotărîtoare 
spre cuceririle de azi ale chimiei organice. Și ca să înțelegem 
încă o dată exact, dezvoltarea exponențială a științelor 
chimice e suficient să ne gîndim că în urmă cu o sută de 
ani, prin 1856, Perkin abia descoperea primul colorant arti
ficial, fucsina, moment important în măsura în care colo- 
ranții sintetici și studiul hidrocarburilor au preludiat apari
ția maselor plastice. Și se cuvine să mai amintim în succesiunea de nume celebre de care sînt legate succesele chimiei moderne, numele savantului român PETRU PONI, care, înțelegînd încă în 1878 importanța unor astfel de cercetări, se adresa Ministerului învățământului solicitîndu-1 să studieze „baza avuției noastre naționale", abordînd el însuși studiul petrolurilor românești.

★
Astăzi cînd studiul proteinelor — substanțele purtătoare 

ale vieții — este atît de avansat, cînd sinteza aminoacizilor 
este în general rezolvată și cînd introducerea în producție 
a catalizatorilor Ziegler-Natta a deschis noi perspective 
proteinelor artificaile, lucrarea profesorului Emil Fischer 
despre zaharuri și proteine — prima lucrare de biochimie 
ca știința interferență — poate fi evident depășită. Dar pro
cesul în sine de continuă interferență între științe și de 
apariție, prin delimitări succesive, a unor științe noi, este 
tot mai frecvent. De la chimia fizicală, apărută la sfîrșitul secolului XIX, pînă la definirea recentă a plasmochimiei ca știință; de la farmacologia chimică la chimio-terapia modernă ; de la chimia organică la chimia grefpolimerilor; de la succesele incontestabile ale maselor plastice la imperativul agrochimiei intensive — procesul de chimizare cunoaște o dezvoltare realmente exponențială, influențînd tot mai multe ramuri ale economiei.
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Uzina — cîmp larg
de aplicații

{Urmare din pag. I)

Pentru a evita fărlmita- 
rea muncii de cercetare ști
ințifică recenta lege de or
ganizare a cercetării preve
de ca tematica de cercetare 
pentru învătămîntul superior 
să fie încadrată in temati
ca generală stabilită pe 
tară. In acest fel se vor e- 
vita paralelismele, risipirea 
eforturilor de cercetare pe 
probleme minore și valorifi- 
clndu-se mai deplin posi
bilitățile largi ale cadrelor 
didactice in această direcție.

Traducînd în viată sarci
nile trasate de partid pri
vind cercetarea științifică 
în institutele de fnvătămtnt 
superior, colectivele noastre 
și-au stabilit un plan precis 
pentru desfășurarea unor 
profunde activităfi de cerce
tare cu largi aplicații prac
tice. Contactul direct cu 
uzina ne oferă posibilități 
multiple de valorificare 
practică a rezultatelor noa
stre. Am încheiat, pentru a- 
ceasta, convenții cu mari

întreprinderi din țară care 
prevăd rezolvarea undr 
teme de primă importanță 
economică. Astfel, pentru 
Direcția metale rare din 
Ministerul Minelor vom stu
dia modalitățile de valori
ficare superioară a unor mi
nereuri i pentru Uzinele me
talurgice din Cugir, „Elec- 
troaparataj' —București. „6 
Martie" — Zărnești vom stu
dia realizarea unor materiale 
sintetizate speciale pentru 
mașini-unelte, a unor con
tacte electrice sinterizate, a 
unor materiale sinterizate 
pentru piese auto. Pentru 
Uzinele „Unirea' din Cluj 
efectuăm, în prezent, studii 
și cercetări privind introdu
cerea mașinilor de calculat 
și contabilizat, în vederea 
mecanizării lucrărilor de 
evidentă.

Dar legăturile noastre cu 
uzina nu se vor rezuma nu
mai la rezolvarea unor 
probleme de cercetare ce
rute de procesul producției.

Noi încercăm, totodată, să 
atragem în munca de cer
cetare numeroase cadre de 
specialitate din întreprin
deri, ajutîndu-le să-și sta
bilească o tematică impusă 
de probleme ale producției 
care pot fi rezolvate în ca
drul întreprinderii. Mulți in
gineri din întreprinderile 
cu care menținem legături 
strînse sînt absolvenți ai 
institutului nostru și noi 
socotim că avem o datorie 
de onoare să ne ocupăm și 
pe viitor de continua ridi
care a nivelului lor științi
fic, de atragerea lor pe 
făgașul cercetării științifice.

Cadrele institutului nostru 
sint convinse că urmînd 
Îndrumările partidului și gu
vernului vor Înscrie prin 
activitatea lor noi realizări 
pe măsura necesităților eco
nomiei noastre în continuu 
avlnt, dăruindu-și toate efor
turile pentru traducerea în 
viată a planului stabilit 
pentru continua ridicare a 
nivelului cercetării științi
fice în institutul nostru.

TInăra muncitoare Terez.a 
Lorintz de la Fabrica „Ni- 
vea“ — Brașov in timpul 

lucrului

Constructorii de motoare accelerează
{Urmare din pag. 1)

va verifica reperele mai im
portante, ca să nu se strecoa
re la montaj vreo piesă neco
respunzătoare. Este vorba de 
încă o „filieră" în calea piese
lor destinate definitivării pro
dusului.Inginerul Croitoru ne-a a- rătat situația măsurilor cu termene de aplicare între 1 decembrie 1965 și 1 aprilie 1966. O bună parte dintre ele au și fost aplicate. Printre acestea se numără și construirea pe linia de montaj a unei băi în care cilindrii vor fi încălziți uniform în vederea presării cămășilor. Pînă a- cum încălzirea se făcea la flacără și, datorită încălzirii neuniforme, cilindrii se deformau, iar urmările nu puteau fi constatate decît în exploatare : pierderi de putere, u- zări inegale, scoaterea din funcțiune a motorului înainte de expirarea ciclului planificat. Alte măsuri din plan sînt în curs de aplicare.De fapt, în fiecare atelier sau sector al uzinei se poate constata aceeași preocupare pentru valorificarea tuturor sugestiilor și propunerilor venite din partea muncitorilor și cadrelor tehnice. La secția turnătorie, mai mulți muncitori, printre care și utecistul Vasile Voicu, au arătat lunile trecute că instalația de preparat amestecul de formare este bună, dar că nu mai poate satisface exigențele și că ar trebui găsită o soluție pentru îmbunătățirea compoziției amestecului, mai ales la piese mici — pompe de injecție, carterul inferior și supe

rior de la motoarele Diesel de 6 CP etc. Comuniștii au fost de părere că, pentru început, cea mai nimerită cale ar fi studierea experienței altor turnătorii. Schimburile de experiență efectuate în București au condus la o primă îmbunătățire: amestecul special, care se aplică direct pe modele, iar ceea ce înainte era amestec de formare, a devenit acum pămînt pentru umplutură.Principala acțiune întreprinsă de conducerea tehnică a uzinei în direcția sporirii exigenței pe întregul flux tehnologic constă însă în introducerea documentației — desene, planuri de operații — la fiecare loc de muncă, începînd cu turnătoria și terminînd cu rodajul.După cum este și firesc, introducerea documentației și o- bligativitatea respectării întocmai a prescripțiilor tehnologiei implică atît cunoștințe în plus cît, mai ales, răspunderea fiecărui om pentru e- xecutarea întocmai a operației respective. Tocmai în aceste direcții și-au îndreptat atenția și organizațiile U.T.C. din uzină. La turnătorie — unde tehnologia suferă unele modificări chiar și în funcție de caracteristicile fontei introdusă în cubilou — organizația U.T.C. și-a îndreptat în primul rînd atenția spre tinerii absolvenți ai școlii profesionale. La propunerea comitetului organizației de bază U.T.C., conducerea secției a stabilit ca la verificarea fiecărei tehnologii noi să participe obligatoriu și absolvenții, iar fiecare să lucreze pe lîngă un

■ ■ ■muncitor cu experiență pentru a fi îndrumat și învățat cum să lucreze după planul de operații. Astfel, alături de secretarul comitetului organizației de bază U.T.C., Aurel Licher, poate fi găsit tînărul Dan Roman, alături de Petre Nemet — Ștefan loan. Dar nu numai absolvenții sînt a- jutați să-și însușească noul sistem de lucru. Tînărul Gheorghe Panait a fost un muncitor bun. întors însă din armată, el a găsit în turnătorie multe schimbări. Pentru a se deprinde mai repede cu noile metode și tehnologii, el este ajutat acum de tînărul Gheorghe Coman. Și astfel cei mai tineri tovarăși de muncă ai turnătorilor au început să lucreze mai bine, sînt mai siguri pe ceea ce fac, sînt disciplinați. Acest lucru se datorează în primul rînd atenției și căldurii cu care organizația U.T.C. și, în primul rînd, membrii comitetului, s-au a- propiat de ei, i-a determinat să spună deschis greutățile, i-a încurajat, le-a insuflat încredere în cunoștințele acumulate în școală, la practică, în primele luni de activitate în uzină.Atenția pe care constructorii 
o acordă menținerii ritmului perfecționării produselor, aplicării la timp a măsurilor tehnice și organizatorice stabilite în anul trecut își găsesc explicația firească în sarcinile sporite pe care le au de îndeplinit în comparație cu cele din anul trecut: 6,6 la sută în plus la producția globală și 9.6 la sută la producția marfă, aproape 6 procente în plus la indicele productivității muncii.

te

0 lectură utilă
Repovestind cîteva din 

marile legende ale lumii, A- 
lexandru Mitru nu este la 
prima lucrare de acest fel. 
Autor al unor cărți pentru 
copii și tineret, scriitorul 
s-a făcut cunoscut mai a- 
les prin prelucrarea Legen
delor Olimpului, adunate 
într-o carte bine primită de 
cititori. Recent apărute, cele 
două volume*) facilitează 
cititorilor contactul în rezu
mat cu unele din capodope
rele literaturii universale a 
căror valoare artistică con
firmată prin supraviețuirea 
în timp rezidă în profundul 
lor umanism, în elogiul a- 
dus virtuțiilor omenești de 
bărbăție, eroism, dragoste 
de țară, dreptate, cinste în 
încriminarea războiului pus
tiitor, asupririi, jafului, la
șității.

Prin însăși condițiile în 
care au circulat secole de-a 
rîndul oral sau scris, aces
te creații au tezaurizat ex
periența de viață și obice
iul popoarelor care le-au 
creat exprimînd prin eroi și 
situații, aici firesc hiperbo- 
lizate, năzuințele lor înalte 
de pace și libertate.

în aceste legende, crea
tori anonimi prefigurează 

modele demne de pilda și

*) AI. Mitru : Din marile 
legende ale lumii — 2 vo
lume — Editura Tineretului 
— 1965

admirația generațiilor viitoa
re. Aceste mari poeme în
chinate vitejiei, frumuseții 
și tăriei de caracter sînt, de 
cele mai multe ori, inspira
te din fapte istorice înde
părtate.

Cuprinzînd Rolland, Cnea
zul lgor, Sigfrid și Crimhil- 
da, Cidul, Guillame d'O- 
range, Gudrun, Viteazul în 
piele de tigru, Arthur și 
cavalerii mesei rotunde, 
Tristan și Isolda, cartea în
cearcă realizarea unui de
ziderat din prefață, care 
spune : „fiecare legendă își 
are înțelesul ei din care se 
desprind adevăruri și înțe
lepciune de veacuri ale po
porului, păstrate în operele 
de seamă ale culturii euro
pene".

Călătorim de-a lungul E- 
vului Mediu alături de 
luptători neînfricați ca Ro
drigo, dușman înverșunat al 
fărădelegilor aristocraților 
și al dezonoarei, admirăm 
dragostea de patrie a lui 
Roliand, vitejia sa și vesti- 
tele-i fapte de arme j ne 
impresionează frumusețea 
iubirii lui Sigfrid și a Crim- 
hildei, sentimentul acut al 
justiției care străbate a- 
ceastă neuitată poveste de 
dragoste. Ne este descrisă 
vitejia lui lgor, marele 
cneaz care a pus temelia 
statului rus. Autorul a 
știut să păstreze și să relie
feze sensurile majore ale 
legendelor, valoarea instruc

tivă, renunțînd la agremen- 
tarea lecturii cu episoade 
lăturalnice, și ceea ce este 
de reținut, reușește să tre
zească interesul cititorului 
pentru lectura la sursă.

Asumîndu-și dificila sar
cină de a repovesti cîteva 
din marile legende ale lu
mii, Alexandru Mitru a în
țeles dificultățile acțiunii și 
a profitat de experiența în
tinsă a literaturilor europe
ne în materie de repovesti
re a miturilor celebre. Re
zultatul este notabil dacă 
ne gîndim la dificultățile u- 
nei asemenea încercări. To
tuși semnalăm faptul că se 
face simțită o anumită rigi
ditate în conturarea eroilor 
Probabil datorită greutății 
încorporării materialului 
faptic vast într-un spațiu 
restrîns, nararea faptelor, a- 
parent antrenantă, este ame
nințată de monotonia unui 
limbaj pe alocuri diluat, lip
sit de savoarea întîlnită la 
tot pasul în legende. Mai 
există apoi un fel sec de a 
relata întîmplări de un pro
fund dramatism, ceea ce 
scade din intensitatea acți
unii, ducînd deseori la un 
didacticism care ar fi putut 
fi evitat.

Sînt lipsuri ce nu scad 
din meritele cărții. O re
comandăm cu căldură, ca o 
lectură utilă și instructivă, 
tuturor elevilor.

A. NICOLAE

I
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Tn laboratorul de fizică al Liceului nr. 4. din Brașov
Foto: S. VIOREL
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„A sta 
în banca ta...“ 

(Urmare din pag. I)am fost colegi în clasele anterioare, ne-am adunat aici, provenind de la mai multe școli. S-ar putea ca timpul scurt de cînd ne cunoaștem să nu ne fi permis încă să închegăm un colectiv care să funcționeze unit, în numele unui scop clar, ca un organism viu, puternic, cu o opinie care să impună respect fiecărui membru al său. In clasa noastră, despre care din capul locului spun că are o situație la învățătură deloc de invidiat, acuzînd în primul rînd lipsuri în funcționarea normală a opiniei colectivului, sînt prea numeroși aceia care „stau în banca lor", își văd în mod strict de treburile lor, atunci cînd sînt chemați să ia o atitudine, și mai cu seamă să ajute ia formarea unei atitudini colective.Rezultatul ? Am încheiat trimestrul I cu zece dintre noi amenințați de corigență. Firește, nu constatăm aceasta abia acum. Am discutat de cîteva ori situația la învățătură în orele de dirigenție, i-am dedicat discuțiile unei întregi adunări generale a organizației U.T.C. Oricine ar fi asistat la dezbaterile noastre și ar fi consemnat angajamentele noastre, ar fi plecat cu sentimentul că lucrurile or să se îndrepte. Fiind însă ceva mai atent și-ar fi dat seama că de fiecare dată cereau cuvîntul aceiași, trei patru elevi, restul clasei ilus- trîndu-se prin tăcere.O, și cît de guralivi sînt acești „tăcuți" în alte, în prea multe ocazii! Aproape că nu există oră în care să nu se audă glasul lor, ironiile lor, glumele lor. E destul să fie scos la lecție un elev mai slab că și devine ținta unui adevărat bombardament de ironii. E ciudat cum necazul cuiva îi poate înveseli.Dar și mai ciudat pare altceva: că grupul alcătuit de acești „băieți veseli" se bucură de simpatie, sau ca să nu spun prea mult, e privit cu indulgentă. Ni s-a dus vestea în liceu că sîntem o „clasă veselă".Și iată-ne acum în fața roadelor acestei „veselii". Sfîrșitul trimestrului ne-a găsit cu 10 corigenți. Am fixat o nouă discuție într-o oră de dirigenție, o nouă adunare U.T.C. Vom da probabil din nou vina pe timpul scurt care nu ne-a îngăduit să ne formăm un colectiv puternic, se vor ridica probabil aceiași trei, patru colegi care vor reaminti tuturor o- bligațiile de elevi, se vor consemna alte angajamente.Și totuși mai sper că nu va fi așa. Mai sper că alături de cei zece corigenți, discuțiile noastre vor mai face și pe alții să se simtă într-o asemenea situație. Mă refer la „grupul glumeților", corigent la disciplină, mă refer în mod special la cei ce „stau în banca lor", co- rigenți la o materie pe care, la vîrsta noastră, ar fi trebuit să ne-o însușim astfel încît să primim întotdeauna un calificativ maxim.Etica noastră e străină nepăsării. Asta este ceea ce în primul rînd trebuie să discutăm acum.Sînteți de acord, prieteni ?în clasa noastră sînt aproape douăzeci de bănci. Nepăsarea multora, face ca în ele deocamdată să se afle niște elevi, și nu an co
lectiv de elevi. Să începem prin a elimina expresia „stau în banca mea" și a o înlocui cu „stau în clasa mea", echivalentă cu o participare activă, demnă și curajosă la tot ceea ce ține de viața colectivului nostru, de fră- mîntările lui.

I

I

I
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In R. P. Ungară
Unirea Principatelor — pagină luminoasă din istoria patriei

(Urmare din pag. I)în cursul întîlnirilor dintre oamenii de stat ai R. P. Ungare și tovarășul Ion Gheor- ghe Maurer au avut loc schimburi de păreri sincere și tovărășești privind problemele actuale ale situației internaționale, precum și ale relațiilor dintre cele două țări socialiste vecine. Schimburile de păreri au decurs într-o atmosferă cordială și prietenească.în ziua de 13 ianuarie, tovarășul Ion Gheorghe Maurer

a părăsit R. P. Ungară. Oaspetele român a fost salutat la plecare, în gara de vest din Budapesta, de tovarășii Gyula Kâllai, președintele guvernului revoluționar muncitoresc-țără- nesc, Lajos Feher, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Jânos Pâter, ministrul afacerilor externe, și Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București. A fost de față Mihail Roșianu, ambasadorul Republicii Socialiste România Ia Budapesta.
INFORMAȚIIConșiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis recent un Decret privind înființarea, organizarea și funcționarea Inspectoratului sanitar de stat.

★Joi, în cadrul unei scurte festivități care a avut loc la rectoratul Universității din București în prezența a numeroși profesori universitari, ambasadorul Marii Britanii, Leslie Charles Glass, a dopai Universității bucureștene o colecție de cărți oferită de Bi-

Scoției și Edinburgh.de la Lu-
blioteca națională a Universitatea din

★La termocentraladuș-Iernut au luat sfîrșit, ieri lucrările unei consfătuiri la care au participat cadre de conducere din marile uzine producătoare de energie electrică din tară, specialiști din Ministerul Energiei Electrice, precum și alte cadre de specialitate.

Unirea principatelor — pagină luminoasă in istoria pa
triei — a lost privită de marii noștri Istorici, personalități ale 

culturii șl gîndirii romanești drept o etapă deosebit de în
semnată a formării statului național, corespunzător cu nă
zuințele iierbinți ale poporului de pe tot cuprinsul țării, din 
cele mai vechi timpuri.

Conștiința unității naționale a animat luptele și înfăptui
rile poporului, ale voevoziior romani, astfel incit Unirea 
săvîrșită la 39 Ianuarie 1859 realiza un vis secular, (împli
nit temporar încâ de Mihai Viteazu) de care erau legate spe
ranțele de mai bine ale poporului.

Istorici! — din opera cărora reproducem cîteva fragmen
te — privesc Unirea din perspectiva secolelor care au pre
gătit-o și năzuind Ia un viitor luminos al României.

N. BALCESCU
„Deschid s f i n ta carte unde 

află înscrisă gloria României ca ... 
pun înaintea ochilor fiilor ei cîteva 
pagini din viața eroică a părinților 
lor. Voi arăta acele lupte uriașe 
pentru libertatea și unitatea națio
nală, cu care Românii, supt povața 
celui mai vestit și mai mare din 
voevozii tor, încheiată veacul al 
XVI-lea.

Moștenitori ai drepturilor pentru 
păstrarea cărora părinții noștri s-au 
luptat atîta în veacurile trecute, fie 
ca aducere aminte a acelor timpuri 
eroice să deștepte în noi sentimen
tul datorinței că avem d-a păstra... 
pentru viitorime această prețioasă 
moștinire 1" (Din „Istoria românilor 
sub Mihai-Vodă Viteazul").

se 
să

...Art. 425. începutul, religia, obi
ceiurile și asemănarea limbii lăcui- 
torilor acestor două Principate, pre
cum și trebuințele a îmbelor părți, 
cuprind din însuși descălecarea lor 
elementele nedespărțitei unirii, care

o orientare antiunionistă mizînd pe patriotismul local lezat, în calculele lor, de viitoare, restructurare economico-politică a Principatelor Unite.„...și cu toate acestea vom vedea 
că piedica lăuntrică dispare ca fu
mul la vînt, dinaintea puternicei 
mișcări a minții moldovenilor celor 
buni și aleși cară, ca un om, săriră 
cu toții pentru a apăra ceea ce ei 
credeau nu numai mîntuirea lor 
proprie, ci și a neamului Înjgheba
rea și întărirea partidului unionist 
din Moldova înlătură cu totul aceas
tă stavilă în destul de primejdioasă 
din drumul către Unire. Dacă însă 
era nevoie ca partidul unirii să fie 
tare și închegat, aceasta se cerea 
mai ales în Moldova, asupra căreia 
cădea tot greul împrejurărilor și

sau rea, a trecutului și vedea numai 
drumul către viitor, cînd, înaintea 
acestui domn nou și tînăr, în care 
totul era spontaneitate și suflet, 
care putea prin urmare făgădui ori
cui îndeplinirea celor mai îndrăz
nețe visuri, cînd înaintea lui se în
fățișa Mihail Kogălniceanu pentru 
a-i aminti că numele lui Alexandru 
este și al lui Alexandru cel Bun ?

In clipa aceea parcă el vrăjea tot 
șirul Domnilor țării noastre, parcă 
din necropolele pierdute în munții 
noștri se ridică tot șirul Domnilor 
mari ai țării și, prin graiul fermecat 
al marelui orator, stăteau înaintea 
Domnului nou al Moldovei pentru 
a-i aminti ce sfîntă și mare moște
nire i-au lăsat ei. In clipa aceea, în 
Camera Moldovei nu erau numai

ISTORICI ROMÂNI
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DESPRE UNIRE

•-A • : KOGALNICEANU
...Unitatea Principatelor a fost 

visul de aur, țelul isprăvilor a ma
rilor bărbați ai României, a lui Ian- 
cu Huniad, ca și a lui Ștefan cel 
Mare, ca și a lui Mihai Viteazul, a 
lui Vasile Vodă, ca și a lui Matei 
Basarab. (...) și cu toată apăsarea 
străină, totuși legislatorii noștri din 
1830 au înscris în art. 425 al legii 
.fundamentale de atunce, aceste cu
vinte repetate din secol în secol pînă 
astăzi de toate inimile române :

s-a împiedicat și s-a întârziat din 
întâmplătoarele îtnprejurări. Mîntu- 
itoarele folosuri a rolului ce s-ar 
naște din întrunirea acestor două 
țări sînt netăgăduite!“

Unirea Principatelor este dar do
rința vie și logică a marii majori
tăți' a românilor. „Steaua Dunării" 
este jurnalul Unirei. Prin aceasta ea 
nu urmează unei utopii; ea apără 
numai interesul vital al patriei. fi
nirea Principatelor este singurul 
mod în stare de a consolida națio
nalitatea românilor, 
demnitate, putere și 
tru a împlini misia 
tul (...)
(Din programul ziarului 
Iași, 1 octombrie 1855)

vedea cum se

de a le da 
mijloace peri
lor pe pămîn-

,,Steaua Dunării",

A. D. XENOPOLPuterile străine nedoritoare a Unirii încercau să impună Moldovei

La centrul de calcul al Filialei Cluj a Academiei Republicii 
Socialiste România — unde a fost realizată mașina electro
nică' de calcul DACCIC-1, fotoreporterul a surprins pe unul 
dintre cercetători in timp ce efectua calculul duratei de viată 

a unei particule atomice elementare

• Pe pîrtia Poliș- toacă din Predeal începe astăzi concursul internațional de biatlon la care participă selecționatele R. D. Germane, Suediei și Republicii Socialiste România. în prima zi se desfășoară proba individuală de 20 km, sîmbătă concurenții au zi de odihnă, iar duminică se va disputa proba de ștafetă. Echipa țării noastre

cuprinde pe Vilmoș, Bărdășescu, Carabe- la, Cimpoia și Bădes- cu. De remarcat că această întrecere constituie o revanșă a concursului desfășurat cu cîteva zile în urmă Ia Altenberg (R.D.G.).• Cupa de iarnă la handbal programează astăzi în sala Floreas- ca două meciuri: S.S.E. nr. 2—S.S.E. nr. 1 (fete) și Voin-

ța—Știința (masculin). Jocurile încep la ora 20,15.• Intr-un meci con- tînd centru „Cupa campionilor europeni" la baschet masculin, echipa Racing de Malines a învins pe campioana Italiei, „Simmenthal Milano" cu scorul de 104—94 (53—49).• La campionatele mondiale de biatlon

asupra căreia vom
vor năpusti toate apăsările potriv
nice : turci, austrieci și caimacani, 
interesați de a deveni fiecare Domn 
separat asupra unui principat; apă
sări ce urmăreau ținta de a stoarce 
de la Divanul ad-hoc al Moldovei 
un vot potrivnic Unirii. Acest vot 
ar fi atras însă numaidecît căde
rea propunerii în Congresul de la 
Paris, care subordonase hotărîrea 
lui anchetei localnice".
(Din „Unioniștii și separatiștii" — cuvîn- 
tare rostită la Academia Română în șe
dința din 15 mai 1909)

N. IORGA
„Ce moment a putut fi mai fru

mos în Iași decît acela cînd, înain
tea lui Alexandru Cuza, om nou, 
soldat, care venea liber de orice an
gajament, de orice amintire, bună

ce se vor desfășura între 3 și 6 februarie în localitatea Gar- misch - Partenkirchen (R. F. Germană) și-au anunțat participarea sportivi din 17 țări: Anglia, Austria, Canada, Elveția, Finlanda, Franța, R. D. Germană, R. F. Germană, Japonia, Norvegia, România, S.U.A., U.R.S.S. (Agerpres)

de
și

care se vedeau, ci mai presus 
dînșii toată acea pleiadă de eroi 
sfinți prin care țara Moldovei trăise, 
pentru a-i aminti noului Domn ce 
viitor strălucit se poate deschide 
pentru Românime prin contopirea 
cu țara-soră. Strălucit moment!".
(Din „Spiritul public și literatura în epo
ca 
24 
la

Unirii" conferință ținută în ziua 
Ianuarie 1915 la serbarea școlară 
Teatrul National).

C GIURESCU

de 
de

„E bine ca din cînd în cînd să 
aruncăm ochii asupra trecutului, 
să privim mai de aproape faptele 
părinților noștri, căci cu cît îi vom 
cunoaște mai bine cu atît îi vom 
iubi mai mult. Și apoi prea zbuciu
mată le-a fost viața, prea multe ne
cazuri și chinuri au îndurat pentru

ne

ca după moarte cel puțin să nu se 
bucure din partea urmașilor de o 
nețărmurită dragoste Și iubindu-i 
pe ei, cu atît mai drag ne va fi pă
mântul unde au triăit și pentru care 
vreme de 18 veacuri au luptat, ca 
să ni-l transmită nouă ; pămîntul 
acesta capătă pentru fiecare un în
țeles sfînt...

Conștiința unei origini comune, a 
unui aceluiași trai, întărește legătu
rile dintre noi și știut este că condi
ția primă a progresului oricărui 
popor stă tocmai în unirea tuturor 
membrilor lui.

în bună parte cunoașterea acelu
iași trecut ne va călăuzi pașii în 
viitor ; experiența strămoșilor noș
tri ne va folosi; de greșelile lor, 
cunoscîndu-le, ne vom feri și pildele 
lor bune le vom. urma (...)

Ziua de 24 Ianuarie e adine să
pată în inima fiecăruia din noi, căci 
ea ne reamintește cel mai sigur și 
mai important pas spre progres, fă
cut de poporul român. în 24 Ianua
rie sărbătorind Unirea să nu uităm 
însă și faptele cari au precedat-o 
și-au pregătit-cn.

(...) în 24 Ianuarie 1859, Adunarea 
electivă a Tării Românești espri- 
mînd pAn unanimitatea voturilor 
sale, alegerea lui Alexandru Cuza, 
reunește pe același cap coroanele 
purtate altădată de Mircea și de 
Stefan (...) Și e oare nevoie să mai 
indic țiuita către care se vor îndrep
ta sforțările noastre ? Fiecare din 
noi simte că opera ridicată la Du
năre de marele Traian nu-i com
plet restaurată.(...) Și dacă iwm lucra cu dragoste 
și dclcă nu ne va lipsi entuziasmul, 
sorgintea tutviror faptelor mari, să 
nădctjduim că nu departe va fi 
timj)ul cînd ne vom aduna să sărbă
torim o altiă zi, tot așa de mare, tot 
așa de însemnată ca și cea de as
tăzi, ziua care să reamintească „Uni
rea tutttrror Românilor".

DIRIJORI
(Urmate din pag. 1)1

Se constată, în primul rî&id,

Al APELOR

Mongolia,, Polonia, Suedia, Ungaria și

Au rămas în
Proiecte la început de trimestru
(Urmare din pag. I)

VICTOR ATANASIU

De fapt eu, ca orice 
arici respectabil, ar fi 
trebuit acum, în plină 
iarnă, să hibernez as
cuns pe undeva prin 
pădure la rădăcina u- 
nui tufiș acoperit de 
zăpadă.

Eu sînt un arici neo
bișnuit — un arici re
porter — și nu mi-a 
fost de Ioc greu ca 
ecourile sfîrșitului de 
vacanță și ale începu
tului unui nou trimes
tru școlar să-mi dez
morțească țepii, să mă 
îndemne să-mi iau cre
ionul și carnetul de 
notițe și să pornesc 
în căutarea ultimelor 
noutăți.

La Liceul „Iulia Haș- 
deu“, încă de la ușă, 
vuietul unei sonerii 
infernale (de fapt un 
claxon) mi-a atras a- 
tenția... reportericeas
că. După ce m-am dez
meticit puțin și am 
reușit să-mi dau sea
ma că mă aflu totuși 
într-o școală, am luat 
legătura cu tovarășa 
secretară a comitetului 
U.T.C. și cu tovarășa 
directoare a școlii. Ca 
un arici, ce sînt, am 
fost lăsat singur să 
stau de vorbă cu cîte
va din cataloagele din

tovarășilor
După pri-

cancelaria 
profesori, 
mele trei zile de școa
lă nu prea aveau 
multe de spus. Și 
tuși...

Albu Lucian și 
ranică Dan, colegi în 
clasa a XI-a C au pe
trecut o vacanță fru
moasă. S-au plimbat, 
au văzut filme, poate 
că au fost și în ex
cursie pe munte. în- 
tr-un cuvînt, s-au dis
trat. S-au distrat atît 
de bine îneît au uitat 
că sînt corigenți — 
primul la patru ma
terii, al doilea la 
cinci, că sînt înaintea 
examenului de maturi
tate. Au uitat, și iată 
că Albu a și primit 
un 3 la limba rusă, iar 
Caranică în aceeași zi 
a reușit o dublă „per
formanță" : 3 la chimie 
și 4 la limba rusă.

Colegul lor, Chiran 
Mircea din clasa a 
XI-a B, abia miercuri 
12 ianuarie a luat „ho
tărîrea" să-și întrerupă 
vacanța, să înlocuias
că patinele, schiurile, 
distracțiile cu cărțile 
de școală. Colectivele 
claselor a XI-a B și C 
sînt fruntașe la învăță
tură. Ce păcat că n-au

ele 
to-

Ca

un arici să ia în țea
pă nepăsarea, lipsa de 
combativitate ! Să-mi 
ofer eu serviciile ?

Cînd am deschis ca
talogul clasei a X-a 
H am avut impresia 
că sînt supus unui 
bombardament al no
telor slabe. De fapt, 
mai mult de jumătate 
din clasă e sub nota 
de trecere. „Campio
nul” lor este Costel 
Moldovanu — 6 cori
gente. După ce a luat 
vacanță, Costel Moldo
vanu s-a așezat 6ă în
vețe. Și învață, așa de 
intens că nici după 
trei zile de la sfîrșitul 
vacanței nu s-a sculat 
să-și facă apariția 
școală.

Curiozitatea mea 
descoperit într-un 
ticol al gazetei de 
rete a 
U.T.C. - 
seacă și resemnată că 
în clasa a X-a H sînt 
cele mai slabe rezulta
te la învățătură din 
școală. De ce și cum 
s-a ajuns aici, artico
lul nu pomenește ni
mic. Nu era oare ca- 

?
Ariciul reporter 
pt. conformitate

G. DIMA

la

a 
ar- 
pe- 

organizației 
constatarea

pentru că urmez secția u- mană, și am de gînd după absolvirea liceului să studiez limba și literatura romînă, mi-am propus să urmăresc cu regularitate revistele literare și să învăț foarte bine limbile engleză și rusă convins fiind că unui viitor specialist îi este indispensabilă cunoașterea unor limbi străine. Aceasta nu înseamnă că sfera mea de preocupări nu este mai largă: voi continua să fiu Ia curent cu spectacolele, să mă informez asupra noutăților din domeniile fizicii și chimiei — științe care mă pasionează, să fac sport.Mi-am propus ca în această perioadă să sprijin comitetul U.T.C. din clasa noastră in organizarea unor vizite la muzeele din Capitală, a unei excursii și a unor în- tîlniri cu studenți de la facultățile care ne interesează în mod deosebit, către care ne vom îndrepta după absolvirea liceului.
GABRIELA TOMApe care mi le oferă manualele.Mă așteaptă în trimestrul al doilea activități interesante în cadrul cercului de fizică pe care îl frecventez. Se va continua inițiativa comitetului U.T.C. de organizare a serilor distractive-științifice de către membrii cercurilor pe materii sprijiniți de tovarășii profesori. Din două în două

săptămîni, colegii mei din toate clasele, vreo 50 la număr, cu toții membri ai cercurilor de fizică, vom asculta diferite referate.Deși trimestrul este scurt, sper că, respectîndu-mi programul de muncă zilnic, să pot îndeplini tot ce mi-am propus.
EMIL POPA

Pentru mine, trimestrul II, 
doar calendaristic înseamnă o 
nouă etapă de, învățătură. 
Practic munca mea n-a înce
tat nici în timpul vacanței de 
iama. Deci, în trimestru II, 
îmi voi realiza în continuare 
planul de studiu. Pînă acum 
am recapitulat în întregime 
matematica și fizica din clase
le a IX-a și a X-a. Am înce
put paralel (fiindcă sînt teme 
de la o disciplină sau alta 
care se completează, se între
gesc) recapitularea literaturii 
române, a istoriei și a socialis
mului științif ic. Obișnuiesc să 
fac scurte conspecte ale ma
terialului parcurs după care 
îmi va veni ușor să mă pre
gătesc, cu puțin timp înaintea 
examenului de maturitate. A- 
cord o mare însemnătate în
vățării temeinice și la zi a 
materialului din clasa a XI-a. 
Aceasta 'imi creează mai mult 
timp liber pe care îl folosesc 
pentru recapitulări.

Voi activa și în acest tri
mestru la cercul de fizică. 
Ne așteaptă aici lucrări de 
optică și radiotehnică, expe
riențe interesante, pe care de 
multe ori le prezentăm în ca
drul orelor de curs și celorlalți 
colegi. Problemele pe care le 
studiem aici ne ajută să în
țelegem mai bine unele capi
tole din materia predată și 
desigur răspund multora din 
întrebările pe care ni le pu
nem.

PAULA PAMFILOIUmeseriei pe care am îndrăgit-o cu atît mai mult, cu cît peste câteva luni voi absolvi școala profesională, trecîn<i în marele detașament al clasei muncitoare.Doresc să mă specializez în confecționarea modelelor de imprimat pe țesături. Este o pasiune pe care mi-o cultiv și Ia cercul de tehnologie — la care voi fi mai activă în acest trimestru —• pe care sper să mi-o concretizez și în lucrarea practică de la sfîrșitul școlii.
Secția de caiac-canoe 
Clubului 
continuă
Stadionul

sportiv școlar își 
antrenamentele la

Tineretului 
Capitală.

care au făcut în cele din 
impracticabile suprafețele

crări 
urmă 
amenajate pentru irigat. Astfel, 
în unitățile din Trustul G.A.S. 
Brăila 2 937 hectare pentru care 
s-au investit circa 1300 000 lei 
n-au fost folosite sau au fost fo
losite incomplet.

Recent, aceste probleme și încă 
multe altele au fost discutate în
tr-o consfătuire organizată de 
Comitetul regional Galați al 
P.C.R. Pe baza analizei făcute 
s-au stabilit măsuri care să ducă 
la îndeplinirea sarcinilor stabili
te în această privință de Congre
sul al IX-lea al partidului.

In anii următori în regiune se 
vor desfășura mari lucrări de iri
gații. Studiile întocmite arată că 
'în perioada următoare în regiunea 
Galați lucrările de irigații se vor 
extinde la peste 73000 hectare.

Chiar în acest an se vor ame
naja cu posibilități locale circa 
3 000 hectare. Pentru aceasta cît 
și pentru altele a fost stabilit ne
cesarul de aspersoare și moto- 
pompe, urmînd ca ele să fie pri
mite cît de ourînd Repararea în 
termen cît mai scurt a stațiilor 
de pompare, despotmolirea și cu
rățirea canalelor de alimentație și 
evacuare și verificarea construc
țiilor hidrotehnice sînt lucrări a- 
flate acum la ordinea zilei. Por
nind de la aceste sarcini, în a- 
dunări generale organizațiile 
U.T.C. și-au stabilit angajamente 
importante Comitetele raionale 
U.T.C. au datoria să le sprijine 
și să le îndrume în realizarea lor.

De asemenea, majoritatea or
ganizațiilor U.T.C. din coopera
tivele agricole s-au orientat asu
pra tinerilor care vor merge la 
cursurile de pregătire pentru a-și 
însuși tehnica exploatării agrega
telor de irigat, a amenajării sau 
a exploatării suprafețelor irigate.

Așadar, se poate spune că pri
mii pași spre realizarea sarcinilor 
reieșite din documentele partidu
lui pentru extinderea irigațiilor 
au fost făcuți. Generalizarea în 
continuare a experienței bune, 
împreună cu măsurile noi adop
tate va trebui să ducă la grab
nica lichidare a neajunsurilor 
care au existat, astfel că încă în 
acest an să se realizeze pe calea 
irigațiilor o creștere substanțială 
a producției agricole.

o 
nefolosire a întregii suprafieți a- 
menajate pentru irigat. în anul 
1965, de exemplu, din suprafața 
de 13 980 hectare amenajate pen
tru irigații, în cooperativele a- 
gricole nu au fost irigate decît 
12 000 hectare. Cele mai mari 
neajunsuri am întîlnit în acest 
sens în raioanele Buzău și Te
cuci, dar exemple pot fi citate 
din întreaga regiune. Cooperati
vele agricole din Răstoaca, raio
nul Focșani, Liești, raionul Ga
lați, Măicănești, raionul Brăila, 
și-au făcut aproape o regulă ciu
dată din a nu folosi în scopul 
cuvenit suprafețele amenajate 
pentru irigat în afară de faptul 
că necultivînd recolte irigate u- 
nitățile nu-și amortizează investi
țiile făcute amenajările nefolo
site și deci neîngrijite, se degra
dează.

Un alt aspect îl constituie tă
răgănarea nejustificată a unor 
lucrări deja începute. Astfel, deși 
districtul de gospodărire a apelor 
a întocmit proiecte de execuție 
privind extinderea irigațiilor, pe 
care le-a dat unităților la timp 
și gratuit, acestea au rămas ne
aplicate. Cooperativele agricole 
din Vădeni, raionul Brăila, Um
brar ești, raionul Tecuci, avînd 
planuri în această privință și pri
mind proiectele necesare nu au 
trecut totuși la executarea lu
crărilor.

în alte unități, așa cum am mai 
spus, executarea lucrărilor în
cepute sînt mult tărăgănate din 
lipsa brațelor de muncă. Orga
nizațiile U.T.C. și-au luat în 
această privință angajamente im
portante privind participarea ti
neretului la executarea la timp 
a acestor lucrări, dar în multe 
locuri ele au rămas nerealizate, 
complet. Comitetele raionale 
U.T.C. nu au asigurat în această 
privință o îndrumare corespunză
toare, nu au luat măsuri de ge
neralizare a experienței acelor or
ganizații care au dobîndit bune 
rezultate în mobilizarea tine
retului la executarea lucrărilor de 
irigații.

Un alt neajuns l-a constituit 
executarea incorectă a unor lu-

• Echipa de fotbal Steagul Ro
șu Brașov și-a continuat antrena
mentele în vederea dublei întîl- 
niri cu Espanol Barcelona, din 
cadrul „Cupei orașelor tîrguri’. 
Fotbaliștii de la poalele Tîmpei 
au învins joi cu 6—0 echipa de 
juniori, care se pregătește pentru 
turneul UEFA.

Duminică, în Capitală, Steagul 
Roșu joacă un meci de verificare 
în compania echipei de tineret a 
țării. Meciul va avea loc pe unul 
din terenurile stadionului „23 Au
gust’.V. RANGA

Foto :

Televiziune

(orele

(orele
18.30;

SIMBÂTĂ
15 IANUARIE

(orele 
18.45;

Măiestria și cu
rajul schiorului, 
decorul minunat 
al iernii — o in
vitație convingă
toare către pîrtii- 

le de schi

>:••***

19,00 : Jurnalul televiziunii (I). 19,15: Emisiune pentru tineretul școlar. 20,00 : Tele-en- ciclopedie. 21,00: „Hora Unirii". 21,10: TV 111. A doua încercare a studioului de a organiza și retransmite un program muzical- coregrafic cu interpret româniși străini — studiind telefonic preferințele telespectatorilor... (deocamdată numai ale celor din București). 21,40: Film: Sfîntul.22,30: Jurnalul televiziunii (II). Sport Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE
DUMINICĂ LA ORA 6

rulează Ia Patria (orele 10; 
12,15 ; 14,15 I 16,30 I 18,45 ; 
21). Gloria (orele 10; 12; 14; 
lb, 18; 20).

TREI SURORI — cinemascop 
rulează la Republica (orele 
9, 11,30; 14; 16.15; 18,45;
21).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop —

în completare Vezi rîndune- 
lele se duc rulează la Giu- 
leștl (orele 16; 18,15; 20,30;
— în completare — Sesi
unea Marii Adunări Națio
nale — decembrie 1965), 
Tomis (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 — 
în completare — Surorile 
Press).

TRAGEȚI IN STANISLAS 
(orele 
16,30; 
(orele 
18,30;

(orele 10, 12; 14; 16; 18,15;
20.30) .

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
In completare Plante acva
tice — rulează la Lumina 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21 — în completare 
— Pionieria nr. 6/1965), 
Lira (orele 15; 17; 18,45; 
20,30 — în completare —i 
Păpușarii).

SAȘA

rulează Ia București 
9,15; 11,30; 13,45;
18,45; 21) ; Feroviar 
9,30; 11.45; 14; 16,15;
20.45) ,

ULTIMUL MILIARDAR 
rulează la Capitol 
9,30; 11,45; 14; 16,30;
21).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Luceafărul 
9,30; 11,45; 14; 16,15;
20.45) .

FEMEIA IN HALAT
rulează la Festival 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grivița (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Melodia

în completare — Meciul de 
fotbal 
lia — 
(orele 
18,30;
9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Central (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 
20.45).

TATĂL SOLDATULUI
în completare — De Ia pes
cari adunate — rulează la 
Unic (orele 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
— în completare — Meciul 
de fotbal — România — 
Portugalia), Modern (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
21 — în completare — Se
siunea Marii Adunări Na
ționale decembrie

UNCHIUL MEU
rulează la Doina 
11,15; 13,45; 16,15;
21,15 — Program 
copii — ora 10).

România — Portuga- 
rulează la Victoria 

10; 12; 14; 16,15; 
20,30), Flamura (orele

A început cu o lupa 
CĂDERE LIBERĂ — 
NARII SOVIETICI ÎN 
MARCA — PUCUL 
GRADINĂ A ARTEI

rulează Ia Timpuri 
rele 10—21 în continuare).

CAMERA ALBĂ
în completare — Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965 — rulează Ia 
Floreasca (orele 9,30; 11.45; 
14; 16,15; 18.30; 20.45).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

în completare — Două cre
ioane — rulează la Dacia 
(orele 9,30—14 în continua
re. 16,15; 18,30; 20,45).

CREDEȚI-MĂ, OAMENI! 
rulează la Buzești (orele 15; 
17.30; 20)

DE-AȘ FI... HARAP ALB
în completare — Universuri 
picturale — rulează la Cos
mos (orele

BOCCELUȚA
rulează la 
10,30; 16;

MUNCILE LUI

MARI- 
DANE- 

— O

Noi (o-

16; 18; 20).

Crîngași (orele 
18; 20).
HERCULE

(orele
18,15;
(orele

1965).

(orele 
18,45; 

pentru

rulează la Bucegi 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
20.30). Drumul Sării 
11; 15,30; 17,45; 20)

COMPANIA LUI MAXIN
LINDER

tn completare — Cei mai 
tineri din Europa — rulează 
ta Unirea (orele 16; 18,15; 
20.30) Popular (orele 10.30; 
16: 18,15; 20,30).
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Fl O t Agențiile de presă semnalează noi acțiuni 
ale patrioților în cursul nopții de miercuri 
spre joi. Agenția U.P.I. relatează că un grup 
de patrioți a pătruns în Saigon, unde au mi
nat o clădire americană situată în apropierea 
aeroportului Tan Son Nhut.

încordare Conferinfa Declarația premierului

în NigeriaLAGOS 13 (Agerpres). — în Parlamentul nigerian au început dezbateri furtunoase în legătură cu situația politică încordată din provincia de vest. în ultimele zile, anunță agenția Maghreb Arab Press, în suburbiile capitalei nigerie- ne — Mushin și Shomol — au avut loc noi tulburări și incidente între adepții Partidului democrat național — partid de guvemămînt în Nigeria de vest — și cei ai opoziției. în urma acestor ciocniri, peste 20 de persoane au încetat din viață, iar circa 100 de răniți sînt internați în spitalele din Lagos.Primele incidente de acest fel au avut loc în luna octombrie, anul trecut, după publicarea rezultatelor alegerilor parlamentare și formarea noului guvern al provinciei de vest, care nu a fost recunoscut de partidele de opoziție, acestea afirmînd că rezultatele alegerilor au fost falsificate.Citind surse bine informate, agenția Maghreb Arab Press subliniază că guvernul provinciei Nigeria de vest a instituit starea excepțională.

tricontinenfală
HAVANA 13. — Trimisul 

special Agerpres, V. Stamate, 
transmite : Lucrările comisiilor și 
subcomisiilor conferinței triconti- 
nentale de la Havana, care s-au 
prelungit pînă miercuri noaptea, 
s-au încheiat. Paralel cu aceas
ta au început discuțiile cu privi
re la declarația generală a pri
mei conferințe de solidaritate a 
popoarelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină.

Comisia pentru problemele po
litice a aprobat, la încheierea lu
crărilor sale, un proiect de re
zoluție de politică generală în 

care, printre altele, proclamă de
plinul sprijin față de propunerile 
R. D. Vietnam și cele ale F.N.E., 
ca singura soluție pentru a re
zolva criza provocată de agresiu
nea S.V.A. împotriva poporului 
vietnamez.

în rezoluția generală aproba
tă de Comisia pentru probleme
le economice se proclamă ade
ziunea la principiile lichidării ex
ploatării omului de către om, 

pentru o dezvoltare economică 
necapitalistă, pentru socialism.

Comisia pentru problemele or
ganizatorice și-a suspendat lu
crările, urmînd ca hotărîrea fina
lă privind crearea unui organism 
tricontinental permanent să fie

discutată între delegațiile pre
zente la conferință și între șe
fii acestor delegații.

Miercuri seara a fost oferită o 
masă în cinstea participanților la 
conferința de solidaritate a po
poarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină. Au luat parte mem
bri ai conducerii de partid și de 
stat din Cuba, în frunte cu pri
mul ministru Fidel Castro, re
prezentanți ai organizațiilor ob
ștești și de masă, ofițeri coman
danți, reprezentanți ai presei ca
bane, precum și numeroși zia
riști străini. Au luat parte de a- 
semenea, Vasile Mușat, ambasa
dorul României la Havana, pre
cum și alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați în capitala 
Cubei.

irakianBAGDAD 13 (Agerpres). — Primul ministru al Irakului, Abdel Rahman al Bazzaz, a declarat miercuri seara, la o conferință de presă, că guvernul său și cel al Iranului au aprobat propunerile făcute de ambasadorul Irakului la Teheran cu privire la normalizarea relațiilor dintre cele două țări. Aceste propuneri — care prevăd retragerea trupelor iraniene, la o anumită distanță de frontiera cu Irakul, încetarea reciprocă a propagandei ostile celeilalte țări și crearea unui comitet mixt pentru problema frontierelor — urmăresc să pună capăt disputei care a opus cele două țări în ultimul timp.

într-unul din cartierele periferice ale Saigonului a explodat o grenadă, iar într-un alt cartier s-au produs incidente și schimburi de focuri între poliție și un pluton de patrioți. Aceeași agenție anunță că patrioții au pătruns și au atacat o clădire ocupată de americani chiar în Da Nang, unde se află una din cele mai importante baze militare americane din Vietnamul de sud.Agenția Reuter relatează, refe- rindu-se la operațiunea trupelor americane, australiene și neozeelandeze din apropierea Saigonului, că în urma folosirii gazelor lacrimogene în rețeaua de tuneluri din regiune, unde considerau că există patrioți, mulți soldați australieni rit asfixiati, iar alții se stare gravă.Averell Harriman, special al președintelui Johnson, a vizitat deja Bangkok-uî, unde a conferit cu ambasadorul american și cu oficialitățile tailan- deze, iar joi dimineața a plecat la Vientiane, unde va avea convorbiri cu prințul Suvanna Fumma.Deși inițial, programul lui includea Saigonul la o dată mai

apropiată, ambasada americană a anunțat că Harriman nu este așteptat aici înainte de vineri după-amiază. De altfel, scrie a- genția France Presse, la Saigon continuă să existe „o continuă confuzie în jurul deplasărilor lui Harriman în Asia de sud-est“. Numai în ultimele 48 de ore el și-a modificat în mai multe rînduri planul călătoriei spre Saigon. Frămintări în

au 
află

mai 
mu- 

în

trimisul

universitățile spaniole
★

SAIGON 13 (Agerpres). — 
Agenția guvernamentală de pre
să a anunțat foi dimineața că 
forțele armate saigoneze vor în
ceta focul, timp de trei zile, 
respectiv în perioada 20—23 ia
nuarie, cînd se sărbătorește A- 
nul Nou în Vietnam.

Hotărîrea guvernului sud-viet- 
namez intervine după propune
rea făcută încă la sfîrșitul lunii 
decembrie de Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, care într-un comunicat a- 
nunța că în urma unei hotărîri a 
Comitetului său Central, între 26 
ianuarie ora 0 și 23 ianuarie ora 
24 (ora Indochinei), forțele pa
triotice vor suspenda operațiuni
le militare, în legătură cu sărbă
torirea Anului Nou, și propunea 
același lucru trupelor guverna
mentale.

Agenția Reuter transmite că o- 
ficialitățile americane din Saigon 
ar fi declarat că S.U.A. vor apro
ba orice hotărîre luată de guver
nul de la Saigon privind înceta
rea focului cu ocazia noului an.

Agenția de presă „Eliberarea" 
anunță că, în legătură cu apro
pierea noului an, Comitetului 
Frontului Național de Eliberare 
din provincia Thu Dau Mot a ho- 
tărît să elibereze 25 de soldați 
saigonezi, făcuți prizonieri cu o- 
cazia luptelor ce s-au desfășurat 
în luna noiembrie, la Dau Tieng,

L Dar, în ciuda măsurilor repre
sive, studenții spanioli continuă 
lupta pentru democratizarea or
ganizațiilor lor, împotriva sama
volniciilor la care sînt supuși toți 
cei care condamnă actuala situa
ție politică din țară.

Astfel, la Barcelona studenții 
anului III al Facultății de drept 
au refuzat să plătească pentru a 
doua oară taxele de imatricula- 
re. Această sancțiune le-a fost 
impusă de rectorul Universității, 
Garda Valdecasas, pentru că 
boicotaseră cursurile profesorului 
Entrena, secretarul universității. 
Entrena intervenise defavorabil 
intr-o anchetă universitară, ale că
rei rezultate urmăreau să scoată 
în evidență că studenții nu se 
preocupă de activitatea politică. 
Refuzînd să plătească reînscrie- 
rea, ei au deschis, la îndruma
rea unor profesori care se solida
rizaseră cu ei, o acțiune judicia
ră împotriva rectorului.

După cum se observă, clima
tul în facultățile spaniole conține 
multe elemente de încordare; de 
aceea, o dată cu reluarea cursu
rilor, sînt așteptate noi confrun-
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Aminare Organismul uman radioactiv?
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Press Trust of India anunță că înal- 
Pakîstanului în India, Arshad Hus-
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PoliticC. Chinez, Consiliului P. Chineze,

Sighet, Stelian Lozneanu — Dorohoi,

Maria Bumbac — Gura Humorului și alții
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Longevitatea șL*
contra cancerului

încheierea vizitei
delegației sovietice

HANOI 13 (Agerpres). — După o vizită de prietenie în R. D. Vietnam, la 13 ianuarie, delegația Uniunii Sovietice, condusă de A. N. Șelepin, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.U.S., a plecat spre patrie. în piața centrală a dunat muncii vîntul ședințele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam. El a subliniat importanța vizitei delegației sovietice pentru întărirea colaborării dintre popoarele celor două țări.A luat apoi cuvîntul A. N. Șelepin care a arătat că întîl- nirile și convorbirile avute cu conducătorii Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și guvernului R. D. Vietnam au contribuit la întărirea și dezvoltarea continuă a prieteniei și a colaborării strînse dintre cele două partide și țări.

orașului unde s-au a- numeroși oameni ai din Hanoi a luat cu- Fam Van Dong, pre-

în aceeași zi delegația Uniunii Sovietice a sosit la Pekin unde a fost întîmpinată de Li Sien-nien, membru al BirouluiP. al R.nan, ministru adjunct al afacerilor externe, Huang Bak, însărcinatul cu afaceri ad-inte- terim al R. D. Vietnam în R. P. Chineză, de șefi ai reprezentanțelor diplomatice acreditați la Pekin, și de alte persoane oficiale. Pe aeroport se afla, de asemenea, S. G. Lapin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Sovietice în R. P. Chineză.în aceeași zi Li Sien-nien a oferit o recepție în cinstea delegației sovietice.Li Sien-nien și A. Șelepin au rostit toasturi.După recepție, artiști chinezi de circ au prezentat un spectacol.

La Londra s-a des
chis o expoziție turis
tică, organizată de 
O.N.T. Carpați. Pa
nourile cuprind foto
grafii cu peisaje 
racteristice din 
noastră.

La deschidere
participat sir Charles 
Norton, primarul dis
trictului Westminster, 
cu soția, reprezentanți 
ai Ministerului Co
merțului, ai Camerei 
de Comerț, Oficiului 
Central de Informații, 
ai „British Travel As
sociation", conducă
tori ai marilor agenții 
britanice de turism,

reprezentanți ai unor 
oficii naționale de tu- , 
rism cu sediul Ia Lon
dra, ziariști. A fost, 
de asemenea, prezent 
Al. Lăzăreanu, amba
sadorul Republicii 
cialiste România 
Marea Britanie.

Cu acest prilej 
fost prezentate filme 
despre Poiana Brașov 
și Mamaia. Expoziția 
care se bucură de o 
deosebită apreciere 
din partea vizitatori
lor, va rămîne deschi
să pînă la 22 ianuarie.

In fotografie, aspect 
de la expoziție

0 DUPĂ cum transmite TASS, vicepreședintele 
S.U.A., H. Humphrey, însoțit de secretarul de stat 
al S.U.A., D. Rusk, a făcut la 13 ianuarie o vizită 
de curtoazie la Delhi lui A. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. între Kosîghin și 
Humphrey a avut loc o convorbire referitoare 
probleme care interesează ambele părți.

Conferința de la Lagos Ia care repre- 
ale 

pri- 
fără 
pro-

zentanții cîtorva state membre 
Commonwealthului s-au întîlnit cu 
mul ministru Wilson, s-a consumat 
a aduce un reviriment hotărîtor în 
blema rhodesiană.

HANOI 13 (Agerpres). — A- genția V.N.A. anunță că, la 13 ianuarie un avion american de recunoaștere fără pilot a fost doborît deasupra provinciei Ha Bac. Acesta de-al 13-lea avion fără pilot doborît Vietnam.

Luni, Ia reluarea cursurilor Universi
tății din Madrid, 47 de studenți au fost 
absenți. în ajunul redeschiderii cursu
rilor, rectorul universității, profesorul 
Guttierez Rios, a dat publicității un co
municat prin care anunță că un număr 
de studenți au fost eliminați de Ia studii 
pentru comportarea lor în timpul inci
dentelor survenite în cursul lunii decem
brie Ia facultatea de științe politice și 
economice.

Ce se întîmplase ?
a 10 decembrie, 
două sute treizeci și 
unu de studenți 
s-au baricadat în 
marele amfiteatru 
al facultății făcînd 
cunoscută intenția 
lor de a începe o 
grevă a foamei în

sprijinul revendicărilor lor: eli
berarea colegilor lor arestați și 
acordarea dreptului de a alege 
singuri conducători în sindicatele 
studențești.

Poliția care a pătruns în clădi
rea universității „pentru restabilirea ordinei" i-a scos cu forța 
pe studenți din incinta amfitea
trului. In cursul acestei operații 
„de evacuare" numeroși studenți 
au fost răniți, iar organizatorii 
grevei au fost arestați. Cu toate 
că participanților la această acți
une nu li s-a putut dovedi culpa
bilitatea, 47 dintre ei au fost 
exmatriculați.

Rectorul Universității, Rios, în 
comunicatul apărut duminică 
prin care făcea cunoscută expluza- 
rea studenților, avertiza că auto
ritățile sînt gata și pe viitor să 
ia toate măsurile netțesare pentru 
evitarea unor asemenea acte 
considerate de el ca fiind „de
licte de drept comun".

de 
a 

avut Ioc o consfătuire la care Joachim Hermann, 
secretarul de stat pentru probleme intergermane, a 
prezentat o declarație cu privire la politica R.D.G. 
îndreptată spre o înțelegere între cele două state 
germane. El a menționat că în calea apropierii celor 
două state germane stau piedici serioase, create de 
unii politicieni de la Bonn, dar a arătat că există 
condiții pentru tratative între cele două guverne și 
pentru extinderea relațiilor comerciale între R.D.G. 
și R.F.G. în declarație se spune : „Guvernul R. _D. 
Germane este dispus să ducă oricînd și în orice 
loc tratative pe baza deplinei egalități în drepturi, 
tratative care să ducă la apropierea și normalizarea 
relațiilor dintre cele două state germane și să pre
gătească calea pentru rezolvarea pașnică a proble
mei germane".

0 LA 13 ianuarie, la sediul Secretariatului 
stat pentru Probleme intergermane al R.D.G.

• AGENȚIA
tul comisar al -------
sein, care a sosit de la Tașkent la Delhi pentru a 
participa la funeraliile lui Lal Bahadur Shastri, va 
rămîne în capitala Indiei pentru a-și îndeplini în
datoririle sale.

Această măsură, arată agenția, a fost luată în 
conformitate cu prevederile Declarației de la Taș
kent, privind restabilirea activității, normale a misi
unilor diplomatice în cele două țări. Această activi
tate a fost întreruptă în legătură cu înrăutățirea 
relațiilor dintre India și Pakistan.

Agenția menționează că și înaltul comisar al In
diei în Pakistan se va înapoia în curînd Ia Caraci.

• LA 13 ianuarie, Ia reședința guvernamentală din 
Ulan Bator au început convorbirile dintre delegația 
de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice, 
condusa de Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., șl delegația de partid șl guvernamentală A 
R. P. Mongole, condusă de J. Țedenbal, prim-secre
tar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole.

0 UN purtător de cuvînt al guvernului vest- 
german a comunicat miercuri că la 7 și 8 februarie 
cancelarul Erhard va pleca la Paris, unde va avea 
convorbiri cu președintele de Gaulle.

« ZIARUL „El Pueblo", organ al P.C. din Ecua
dor, a publicat un articol în care arată că junta 
militară de guvernămînt și-a intensificat acțiunile 
represive împotriva forțelor democratice din țară. 
Numeroși lideri sindicali și ai organizațiilor stu
dențești sînt aruncați în închisoare, unde sînt su
puși unor tratamente inumane. Mulți dintre ei sînt 
în cele din urmă asasinați, așa cum a fost asasinat 
cu două luni în urmă Ernesto Espinoza, lider al 
Partidului Comunist din Ecuador.

Pe scurt

riticilor formulate de liderii a- fricani împotriva ineficientei sancțiunilor e- conomice, primul ministru Wilson le-a replicat pe un tonde justificare. Era, evident, o precauție pentru preîntîmpina- rea extinderii ruperii relațiilor diplomatice ale țărilor africane cu Anglia. Dar argumentul folosit de Wilson că nu poate ordona folosirea forței de teamă că unitățile sud-rhodesiene ar putea distruge barajul hidrocentralei de la Kariba, care alimentează cu energie electrică extracția la minele de cupru din Zambia, a fost luată în derîdere de participants la conferință. De vreme ce guvernul englez a anunțat, după întîlnirea de Ia Washington dintre președintele Johnson și primul ministru Wilson, coordonarea strategiei anglo-americane „la est de Suez" și pe de altă parte, menținerea lanțului de baze militare Gibraltar-Malta- Aden-Singapore, cum este posibil ca unitățile engleze să nu poată apăra.,, un baraj ?Comunicatul publicat miercuri noaptea la Lagos dă un răgaz de șase luni pentru folosirea forței, ceea ce înseamnă că țările Commonwealthului au făcut o concesie punctului de vedere englez. în luna iulie, cînd se întrunește din nou conferința Commonwealthului problema va fi repusă în discuție. După cum sublinia corespondentul agenției France Presse, „dl. Wilson a atins unul din principalele obiective pe care și le-a propus, reușind să împiedice folosirea imediată a forței în Rhodesia de sud, așa cum au cerut reprezentanții statelor Sierra Leone, U- ganda și Zambia". La Lagos au fost create două comitete: primul pentru supravegherea aplicării sancțiunilor economice împotriva Rhodesiei și împiedicarea oricărei infracțiuni la embargoul cu produse petrolifere, și al doilea pentru pregătirea unui program de ajutorare a africani-

lor din Rhodesia după căderea regimului Smith.La Conferința de la Lagos, diplomația britanică a căutat să sublinieze „răspunderea engleză" în Rhodesia, ceea ce înseamnă că în cazul cînd comitetul pentru supravegherea aplicării sancțiunilor ar dori să ceară o intervenție a O.N.U., acțiunea va trebui să fie aprobată de guvernul W’ilson.Argumentul sprijinitorilor, rasiștilor este că regimul de la Salisbury se va prăbuși oricum și deci nu mai este nevoie să se acționeze. Săptămînalul londonez „Economist" scria: „Totulindică în prezent o înfrîngere definitivă a rebeliunii rhodesiene. Rebelii mai pot rezista fără speranță doar cîteva luni. Raționalizarea ar tinde rezervele de petrol ale Rhodesiei pînă aprilie". Aici sau ____ . fimenționată și poziția de expectativă a Statelor Unite. Intr-adevăr, S.U.A. s-au mulțimii să ordone ambasadorului lor la Salisbury să respecte restricțiile impuse de lipsa de benzină, iar diplomatul american s-a conformat și s-a lăsat fotografiat pentru revistele new-yorkeze în postură de... ciclist. Desigur însă că acest gest nu poate contribui cu nimic la șubrezirea poziției rasiștilor și nici la sprijinirea majorității africane din Rhodesia.Observatorii din Lagos consideră că guvernul Wilson n-a izbutit să determine o strîngere a rîndurilor Commonwealthului. A- genția France Presse apreciază că principala concluzie a conferinței este amînarea obținută de premierul britanic. în rest, problema rhodesiană nu a fost rezolvată, iar asupra Commonwealthului continuă să plutească amenințarea destrămării. Cu toate acestea, alăturarea Ugan- dei (cel mai mare stat african ca număr de locuitori) celor nouă state care au rupt relațiile diplomatice cu Anglia demonstrează că africanii sînt hotărîți să acționeze, în ciuda greutăților întîm- pinate, pentru înlăturarea guvernului lui Smith.
Z. FLOREA

Firește, nu este vorba despre stelele de cinematograf, ci de cele de pe cer. Pe baza unor măsurări radioastrono- mice, se pare că cea mai tînără stea, sau mai corect spus „radiostea", este a- ceea denumită de astronomi „1934— Tînăra stea,

După cum se știe în organismul u- man se găsesc diverse săruri minerale. Printre acestea sînt și cele de potasiu. Dar, pota- siul este constituit din doi izotopi: rinul denumit potasiu 39 și altul, potasiu 40. Cel din urmă este radioactiv. Con-

centrația în organism a potasiului radioactiv depinde de vîrstă, sex . și greutate. în organism se mai pot găsi însă și alți izotopi radioactivi cum ar fi Cesiul 137, provenit din atmosfera unde au avut loc explozii atomice.Spre a se cunoaș-

te concentrația în izotopii radioactivi, precum și a tipurilor acestora din organismele umane, nu de mult, în U.R.S.S. a fost construit un aparat special de măsurare.Noul aparat permite și măsurarea dozei absorbite în cazul expunerilor la
radiații, precum și urmărirea răspândirii și a comportării izotopilor radioactivi folosiți în tratamentele medicale.

deși invizibilă cu instrumentele astronomice clasice, numără doar... 100 de ani de existentă. Ea a fost descoperită de radio- astronomi și nu a primit încă nici o denumire anumită, după cum de altfel se obișnuiește.Următorul corp ceresc, „relativ tî- năr" este obiectivul „Cassiopeea-A“, a cărei vîrstă atinge „modesta" sumă de 300 de ani!Vîrstă acestor stele, precum și a altora a fost stabilită prin metode radioastronomi- ce. Dar, ce contează vîrstă lor în raport cu... infinitul ?

în statul Svat, din Pakistanul de nord, s-a constatat că aproape toți locuitorii se bucură de o longevitate deosebită. Analizîn- du-se cauzele acestei longevități, s-a stabilit că localnicii consumă printre altele și o plantă cunoscută sub denumirea de „Podphyl- lum". Studiindu-se

mai planta s-a remarcat că ea posedă proprietăți terapeutice în tratarea a diverse boli, printre care și cancerul.în urma acestor constatări urmează ca în localitatea Legor, din Pakistanul de vest, să se construiască o fabrică în care să se

extragă principiile active din „Podp- hyllum“, necesare tratamentului cancerului.Dacă va fi eficace sau nu acest produs, rămîne să se stabilească ulterior, pe baza experiențelor din clinicile oncologice. Este însă încă una din încercările savanților de a lupta cu această boală necruțătoare.
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