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Succese în întrecerea socialistă

obținut economii

(Agerpres)

Cronică
de campanie

Foto : AGERPRES

Colectivele întreprinderilor in
dustriale obțin noi succese în în
trecerea socialistă în cinstea zilei 
de 23 August.

Iată prima „șarjă" de ci
reșe a lunii mai. G.AJS. 
Mogoșoala s-a Înscris cu 
prima recoltă de 11000 kg
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l-Protefari din toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

DEVA. — Oțelarii de la Com
binatul siderurgic Hunedoara au 
elaborat cea de-a 50 000 tonă de 
oțel Martin și electric dat peste 
plan de la începutul anului.

La baza acestui succes stă mun
ca entuziastă a întregului colec
tiv de oțeluri și măsurile aplicate 
de ei pentru folosirea cit mai ra
țională a capacităților de produc
ție. Reparațiile la cuptoare s-au 
executat după metode avansate și 
cu o pregătire minuțioasă, ceea ce 
a făcut ca durata de staționare să 
fie mult redusă față de cea plani
ficată. La reparația cuptorului nr. 
1 de la oțelăria 2, de pildă, 
timpul afectat acestei lucrări a 
fost redus cu 15 zile, obținîndu-se 
pe această cale mai mult de 10 000 
tone de oțel.

peste plan 56300 metri patrați 
țesături, aproape 10 000 bucăți 
tricotaje, 187 miliarde unități in
ternaționale penicilină și derivați, 
300 tone ulei comestibil și alte 
produse și au 
peste plan.

• Prin repartizarea rațională a 
forțelor de muncă la prășit —o 
viteză de lucru sporită • In IO1

trecere toate brigăzile de
cimp

LUNA TEATRULUI
SI A MUZICII R0MINES1I
CONTEMPORANE"

Muncitor

Vineri 29 mai 1964

Cu fonduri proprii
Cooperativele sătești din 8 

regiuni ale țării își desfășoară 
în momentul de față activita
tea economică numai cu fon
duri proprii, fără a mai apela 
la credite bancare. Astfel, 
peste 90 la sută din numărul 
cooperativelor sătești din țară

fondurile
la

se autofinanțează, 
proprii ale acestora fiind 
sfîrșitul trimestrului I al a- 
nului cu 13,7 la sută mai mari 
decît în aceeași perioadă a 
anului trecut.

In orașele regiunii Banat st 
desfășoară în aceste zile „Luna 
teatrului și a muzicii romlnești 
contemporane". Pe scenele tea
trelor, ale cluburilor, ale case
lor de cultură susțin spectaco
le cu piese originale, cu lucrări 
simfonice romlnești, teatrele 
dramatice, opera și filarmonici- 
Ie din regiune. „Surorile Boga" 
de Horia Lovinescu, „Grădina 
cu trandafiri" de Andl Andrieș, 
„Sonet pentru o păpușă" de 
Sergiu Fărcășan, „Zizi și for
mula ei de viață" de Sidonia 
Drăgușan, „Portretul" de Al. 
Voitin, în interpretarea teatre
lor de stat din Arad, Timișoa
ra și Reșița vor constitui în a- 
ceastă lună (15 mai—15 iunie) 
o „stagiune" permanentă, una 
din acțiunile organizate de Co
mitetul regional de Artă și Cul- 
tură-Banat în cinstea celei de 
a 20-a aniversări a Eliberării 
patriei.

(Agerpres)
V. G.

— Esențialul a ramas ne
schimbat — spunea tovarășul 
inginer Emil Bălăuță, pre
ședintele Consiliului agricol 
raional Brăila. Dacă urgenta-» 
rea lucrărilor de întreținere 
era impusă, pînă de curînd, 
îndeosebi de necesitatea păs
trării apei în sol, acum, după 
căderea ploilcr, ne preocupă 
combaterea buruienilor. Și 
fiindcă s-a redus numărul ji-. 
lelor bune de lucru, folosirea 
„ferestrelor" dintre ploi și mo
bilizarea unor forțe sporite la 
executarea răcitului și a pra- 
șilelor constituie preocuparea 
permanentă a majorității me
canizatorilor și colectiviștilor 
din raionul nostru. Un exem
plu îl constituie gospodăriile 
colective din raza de activitate 
a S-M.T. Viziru. care penă spre 
sfîrșitul săpîâminîi treane aj 
executat prașila întâi mecarti- 
că pe întreaga suprafață de 
2 090 de hectare eu Ocarea- 
soacelui și pe
suprafața de 8 500 hectare eu 
porumb; prașila inti- manua
lă pe 2 000 hectare cu fkanea- 
soarelui și 3 900 hectare ec 
porumb.

Mai sînt însă gNpodfaS co
lective in care rituali Jacrăn- 
lor de întreținere cu se des
fășoară la nivelul fcrțeîor ș. 
posibilităților existente. Așa 
stau lucrurile la G-AjC- din 
Pitulați. Cotu-Lung. Cxera- 
Doicești, Țîbăneftî, Osman. 
In aceste unități r in aztece 
este necesară și posibilă inîen- 

v sificarea ritmului de desfâșu- 
fc rare a prașilelor mecanice fi 
' manuale. Consfliul agricol ra

ional a și luat in această di
recție o serie de măsuri prin
tre care aș aminti redistribui
rea mijloacelor mecanice în 
funcție de necest^țue fie
cărei gospodării colective și o 
îndrumare mai 
fiecărei unități, 
ceea ce privește 
muncii.

lătate

operativă a 
îndeosebi în 
organizarea

obiectivPrincipalul 
al întrecerii — 

calitatea lucrărilor
\ Pe tovarășul Titus Șerban.
* inginerul agronom al gospo

dăriei colective din TichileștL 
1-am găsit pe cîmp la una din 
tarlalele gospodăriei colective.

— Ne-am concentrat majo
ritatea forțelor la prașila po
rumbului, dar acordăm a- 
ceeași atenție și celorlalte tre
buri urgente — ne-a spus

sădînsul. Important este 
„prinzi" timpul prielnic și, 
printr-o repartizare rațională 
a mijloacelor mecanice și a 
brațelor de muncă, să reali
zezi o viteză de lucru cît mai 
mare. Faptul că la cîteva 
zile după prima lucrare cu 
sapa rotativă am trecut Ia 
răritul manual și la prașila 
mecanică și manuală a florii- 
șoarclui, ne-a dat posibilitatea 
sa terminăm la timp această 
lucrare pe întreaga suprafață, 
iar acum, cind stadiul de dez
voltare a porumbului impune 
executarea primelor lucrări 
de întreținere. putem folosi la 
această lucrare toate cele 8 
prâșztcri mecanice r peste 
954 brațe de r-.urxă în feLL 
acera reahzâa o rseză 1S- 
rjcă de haeru de ana 338 de 

la saeoex s.
de 3M tectane la pris. o-

NICOLAE FATU

MASA ROTUNDĂ 
A „SCÎNTEII 

TINERETULUI"
PE TEMA:

O clipă de care ne vom aminti Întotdeauna

IAȘI. — Noi realizări sînt zil
nic raportate și de către colecti
vele întreprinderilor din regiunea 
Iași. Textiliștii ieșeni, de pildă, au 
obținut de la începutul anului, 
peste sarcina de plan, 10500 kg 
fire, realizînd astfel unul din an
gajamentele luate pînă la 23 
August.

In aceeași perioadă fabricile și 
uzinele din regiune au mai livrat

IȚI
MULȚUMIM, ȘCOALA 1

entru aproape 
40 000 de elevi din 
școlile țării — ab
solvenți ai clasei 
a XI-a — soneria 
școlilor, „clopoțe
lul" cel guraliv și

sunat pentru ulti-

zile as fost ca niș-

ACȚIUNI ÎNCHINATE
COMEMORĂRII
LUI EMINESCU

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru)

La căminele culturale și clu
burile din regiunea Suceava în 
serile acestor zile se organi
zează numeroase acțiuni închi
nate comemorării poetului Mi
hail Eminescu. Conferința „E- 
minescu, luceafărul poeziei ro- 
mînești" a fost expusă la nu
meroase cămine culturale din 
raioanele Botoșani, Dorohoi, Gu
ra Humorului. La biblioteci au 
loc seri de poezie Eminescu în 
cadrul cărora numeroși tineri 
recită poeziile îndrăgite ale 
poetului. De asemenea, la Ipo- 
teștl, locul de baștină al poe
tului, se pregătește pentru ziua 
de 14 iunie o serbare cîmpe- 
nească la care își vor aduce 
contribuția numeroase formații 
artistice, soliști, recitatori, re
pertoriul lor fiind inspirat de 
creația poetului.

STAȚII PENTRU
RETRANSMITEREA
PROGRAMELOR
DE TELEVIZIUNE

întreg peisaj, unui întreg uni
vers : școlii, profesorilor, băn
cilor în care s-au așezat acum 
cițiva ani — purtînd fundițe 
în cozi sau pantaloni scurți — 
și-n care au crescut oameni 
mari...

cădea peste-o clipă, ca o cor
tină la sfâ/rșitul unui act! Aici 
s-a jucat un act important, un 
act generos și plin de culoare, 
cu adinei implicații, cu bogate 
consecințe de viitor. Aici s-au 
născut, în febra anilor tineri,

Ultima sonerie, ultima oră 
de curs, ultima clipă...

Cui vom închina această ul
timă clipii

Imaginile pe care le notăm 
mai jos sînt citeva dintr-un

din ultima• Momente 
a Xl-a

• Flori pentru tovarășii
• 40 000 de băieți și

zi de școală a clasei

profesori 
fete se angajează: 

„Vom trăi și vom munci așa cum ne-a 
învățat școala**

ultimele ore de curs în adevă
rate ore de sărbătorire a șco
lii, a profesorilor. In toate cele 
8 clase au apărut, pe catedre, 
mari buchete de flori. Le adu
seseră elevii, le aduseseră nu
meroșii părinți care au luat 
parte la micile adunări orga
nizate de absolvenți.

Intr-una din aceste ore, Cor
nelia Floroiu, profesoară și di
riginta la clasa a Xl-a A, ci
tea catalogul. Era pentru ulti
ma oară in viața lor de elevi.

— Alecu Maria...
— Prezent.
— Buniș Rodico-,
— Prezent.

Specialiștii în radiotelevi- 
ziune, de la Institutul de cerce
tări pentru transporturi și tele
comunicații, au elaborat și con
struit în ultimul timp numeroa
se stații pentru retransmiterea 
programelor de televiziune. 
Asemenea instalații deservesc 
Craiova, Bîrlad, Victoria, Cîm- 
pulung-Muscel, Sibiu, Drăgă- 
șani, Slănic Moldova, Reșița, R. 
Vîlcea și alte localități împreu
nă cu împrejurimile lor. Majo
ritatea acestor stații funcțio
nează automat, fără personal 
de deservire. Aparatajul asigu
ră indici calitativi corespunză
tori normelor internaționale, 
redînd fidel imaginea recepțio
nată.

(Agerpres)

MATINEU POETIC
AL COMEDIEI FRANCEZE

SC Ciltd

CdtâlOQUl
Cei 271 de elevi, absolvenți 

ai clasei a Xl-a de la Școala 
medie nr. 4, au transformat

— Olaru Viorica^.
— Prezent.
-Viei un absent. Majori

tatea tint elevi fruntași la tn- 
rățâmrâ. Ana Bircâ. Sanda 
Chiț eseu, Maria Cornaciu, 
Roxana Frumosu sint doar 
citeva nume.

Felicitindu-i pentru succesul 
obținut, profesoara dirigintă 
le-a urat succes in viață, le-a 
dat îndrumări. In cuvinte cal
de, le-a recomandat să mun
cească și să trăiască la fel și 
in anii care vin.

Erau in sală și mulți părinți.
— La citirea pentru ultima 

a catalogului, dați-mită

ILIE PURCARU 
EUGEN FLORESCL 

ADRIAN VASELESCU

(Continuare în pag. a V-a)

In sala Comedia a Teatrului 
Național „1. L. Caragiale" a 
avut loc joi un matineu poe
tic prezentat de actori ai Co
mediei Franceze pentru actori 
bucureșteni $i studenți din în- 
vățâmintul artistic.

Programul matineului a cu
prins versuri și fragmente din 
opera lui Villon, La Fontaine. 
Voltaire, Victor Hugo, Alfred 
de Musset, Alfred de Vigny, 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 
Alphonse Daudet, Paul Eluard, 
lacques Prevert.

Șt-au dat concursul Jean 
Marchat, jean-Paul Roussillon, 
Francois Chamette, Bernard 
Dharan, Louis Eymond, Jean- 
Louis Jemma, Michel Au- 
mont, Jean-Claude Arnaud, 

' Rene Camoin, Michel Bemar- 
dy, Annie Ducaux, Use Dela- 

| mare, Denise Gence, Claude 
Winter, Catherine Sarnie, Mi
chele Andre.

(Agerpres) | 
___________________________ I

Prezentarea de condoleanțe
la ambasada Indiei

Ade\ cisel al tineretului — Căminul Grozăvești al Universității București, găzduiește peste 2 000 de student
Foto: AGERPRES

In paginile ziarului nostru, cu citeva luni în urmă, 
propunîndu-ne să răspundem la numeroasele între
bări primite de la studenți despre ,,Specialitate și 
cultură generală- am deschis o dezbatere pe acea
stă temă.

La invitația „Scînteii tineretului- au răspuns, par- 
ticipînd la o masă rotundă organizată recent la re
dacție, oameni de știință și cultură, aducînd im
portante contribuții la clarificarea și aprofunda
rea temei dezbaterii noa stre. Incepînd din numă
rul de azi la rubrica „Specialitate și cultură 
generală- vom da cuvin tul participanților la 
masa rotundă :

• Scriitorul Marcel BRESLAȘU • Prof. univ. 
Marcel BREÂZU • Acad. prof. Emil CON- 
DURACHI • Acad. prof. Stefan MILCU • 
Acad. prof. C. D. NENIȚESCU • Prof. univ. 
Edmond NICOLAU e Acad prof. Miron 
NICOLESCU • Acad. prof. Nicolae SĂLĂ- 

GEANU.
Citiți în pagina a IlI-a : primele participări la 

cuvînt.

Joi după-amiază, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Romine. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Miniștri. Ion Gheorghe 
Maurer. Gogu Rădulescu. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat. 
Corneliu Mănescu. ministrul 
afacerilor externe. Stefan Bă
lan. ministrul învățăm în tulul. 
Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor so
ciale. au exprimat condolean
țe însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al Indiei. R_ D. 
Ch akravarty. membrilor
Ambasadei. in legătură cu în
cetarea din viață a primului

ministru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru, și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

Conducătorii de stat au păs
trat un moment de reculegere 
in fața portretului lui 
J. Nehru.

La sediul Ambasadei au 
venit, de asemenea, pentru a 
prezenta condoleanțe, condu
cători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, a- 
rademicieni și alți oameni de 
știință și cultură.

Au mai prezentat condo
leanțe șefi ai misiunilor di- 
-.'.zmatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cursuri de ridicare a calificării
Conromîxmf cu pre

gătirea muncitorilor 
in școli profesionale, 
ministerele industriei 
metalurgice și indus
triei construcțiilor de 
mașini acordă o aten
ție deosebită ridicării 
nivelului de calificare 
si specializării cadre
lor, direct în între
prinderi. In acest scov

au fost organizate a- 
nul acesta cursuri de 
scurtă durată și alte 
forme de ridicare a 
nivelului tehnico-pro- 
fesional pentru mai 
mult de qri 500 de 
muncitori, tdmdeni 
și ingineri din aceste 
ramuri de producție. 
Numărul cadrelor ca
lificate numai prin

cursuri de scurtă du
rată a crescut în ulti
mii trei ani de a- 
proape 7 ori. Temati
ca cursurilor este axa
tă îndeosebi pe ulti
mele noutăți tehnice 
din industria metalur
gică $i constructoare 
de mașini.

(Agerpres)



Cu acad. G. OPRESCU 

despre:

■
rnrrnTliii

red că și cei care-1 cunosc îndeaproape pe pro
fesorul George Oprescu, ai cărui ani au fost de
dicați cu dăruire și generoase împliniri artei plas
tice, ca și cei care-1 cunosc mai puțin, sau cei 
mai mulți care-1 cunosc doar din lucrările scrise 
— toți realizează într-un portret-sinteză figura 
luminoasă a acestui erudit, sensibil și fin critic

și istoric de artă, autor al unor prestigioase lucrări în acest 
domeniu, apreciate în țară și peste hotare. întotdeauna con
vorbirile (despre probleme ale creației tinerilor artiști plastici, 
despre valorile numismatice aflate în muzeele noastre sau 
despre o expoziție recentă — ca să cităm la întâmplare) ofeTă 
interlocutorului numeroase și adînci satisfacții, îl îndeamnă 
și-l ajută să pătrundă în atît de subtilele și nuanțatele pro
bleme ale picturii și ale sculpturii. Cu o putere de creație ti
nerească, împărțindu-și generos timpul muncii zilnice, profe
sorul G. Oprescu, conducător al Institutului de istoria artei 
al Academiei R.P.R., este pentru tinerii cercetători și critici 
de artă un exemplu viu de perseverență și dăruire. L-am vi
zitat zilele trecute la sediul de lucru din Calea Victoriei unde 
se află institutul pe care-1 conduce, solicitîndu-i pentru citi
torii ziarului nostru aprecieri, impresii, cu privire la expoziția 
Ciucurencu. A răspuns solicitării noastre :

— Încerc o mare satisfacție, 
ne-a spus, să vorbesc despre 
creația acestui mare artist, des
pre care am scris nu de mult 
că „îi admir, îl stimez și-l iu
besc", că „opera lui mă incin
tă". II situez pe Ciucurencu 
pentru puternicul său talent și 
durabilele sale realizări artis
tice printre pictorii noștri de 
frunte, din toate timpurile. Pu
tem spera deci că avem, în 
momentul de fața, deschisă în 
sala Dalles, expoziția unuia 
dintre cei mai interesanți ar
tiști ai țării noastre. Alexan
dru Ciucurencu vine în această 
expoziție încărcat de laudele 
primite în numeroase țări unde 
a expus în ultimii ani cînd, din 
întîmplare, n-a mai expus la 
noi. Eram curioși să vedem 
cum a evoluat în acest interval 
și în ce fel s-a dezvoltat ma
niera sa. Constatarea pe care 
o facem este că el a continuat 
să aibă o atitudine care face 
din el, în același timp, un pic
tor modern, simțitor la ceea ce 
se petrece bun și folositor în 
vremea noastră, bazat însă și a- 
vînd legături foarte strînse cu 
tot trecutul nostru artistic. A- 
cest caz este deosebit de inte
resant, nu numai pentru publi
cul mare, dar, mai ales, pentru 
tinerii ar-tiști plastici cărora aș 
dori să le adresez în primul 
rînd aceste impresii.

Cum se face că Ciucurencu, 
rămînînd atașat tradiției, este 
totuși în toate privințele picto
rul vremii noastre, cel mai ta
lentat, aș spune, pictor al vre
mii noastre ? Știm cu toții că 
tendința pe care o urmărește 
arta romînească este de a ră- 
mîne o artă realistă, cu o sub
stanță nouă, particulară zilelor 
noastre, socialist-realistă. De 
vreme ce la Ciucurencu găsim 
o realizare atît de conformă cu 
idealul la care credem că tind 
artiștii noștri se pune Întreba
rea : ce putem face pentru a 
profita de învățătura pe care 
ne-o oferă opera acestui mare 
artist romîn, în momentul poa
te cel mai înalt al carierei sale?

Ciucurencu, ieșit dintr-o fa
milie foarte modestă, s-a dez
voltat treptat și logic în împre
jurări destul de grele. Conștient 
de menirea sa, cu o voință ca- 
re-i constituie una din trăsă
turile principale ale caracteru
lui, cu o sinceritate totală — 
care este o altă trăsătură tot a- 
tît de importantă —și cu bun 
gust, perseverînd armonios și 
conform cu instinctul său crea

tor, el a reușit să învingă toate 
dificultățile. Și așa, treptat- 
treptat, în opera lui găsim însu
șiri care pot fi de folos cînd 
sînt analizate și însușite de ar
tiștii tineri.

Cine a vizitat expoziția de a- 
cum a lui Ciucurencu a rămas 
cred convins că el nu amin

realizări excelente, din toate 
punctele de vedere. Chiar fe
lul în care poartă pensula — 
și de aici tinerii -artiști obser
vatori ar putea trage foarte u- 
tile concluzii pentru tehnica 
lor, este personal și atît de lo
gic jncît el se deosebește, am 
putea ziqe, dq la operă la io-, 
peră. Uneori are duetul pensu
lei, are fluiditatea acuarelei, 
atunci cînd ea, încărcată de cu
loare subțire, atinge numai he
lical suprafața suportului. Alte
ori artistul are nevoie de o 
substanță mai groasă, lăsînd 
urme vizibile, nițel relief, pe 
suportul operei. Dar totdeauna 
rezultatul este cel pe care și l-a 
dorit artistul, exprimînd în pri
mele tablouri grație, delicatețe, 
în cel de-al doilea forță, hotă- 
rîre. A practicat toate genurile 
cu o egală superioritate. De la 
cel istoric (și este deajuns sâ 
ne aducem aminte de compozi
ția, astăzi celebră, cu Ana Ipă- 
tescu, care rămîne cea mai 
reușită operă a sa de acest 
gen și poate, așa cum spu
neam și cu alt prilej cea mai 
reușită din arta noastră monu
mentală) pînă la ceea ce îi con

EXPOZIȚIA 
CIUCURENCU

tește de nici unul din maeștrii 
mari ai artei din trecut, într-o 
mâsurâ din care să putem trage 
concluzia că s-a lăsat inspirat 
sau, cum se mai întîmplă, co
pleșit de ei. Zic aceasta pentru 
că sînt alți pictori la care se 
simt sugestii evidente venite 
de la alți artiști romîni sau 
străini. La Ciucurencu n-am 
constatat astfel de sugestii, deși 
el a evoluat urmărind buna 
tradiție a școlii noastre romî- 
nești. Dacă n-ar fi decît să ne 
gîndim la talentul de colorist 
al lui Grigorescu, al lui Andre- 
escu și mai ales, al lui Luchian 
este evident că Ciucurencu, 
colorist mare, el însuși se des
prinde oarecum din familia lor, 
aduce însă ceva nou, modern, 
care-i este propriu, o prospe
țime îndrăzneață pe care poate 
marii artiști mai sus citați n-ar 
fi avut curajul s-o adopte în 
vremea lor.

Compoziția sa e întotdeauna 
armonioasă, contactul cu na
tura exact și sigur, armonia co
loritului niciodată dincolo de 
ceea ce ne dă impresia unei

stituie am spune aproape o 
specialitate; tablouri de natură 
moartă și peisajele radioase, 
cum sînt cele din expoziția de 
acum. Mai ales acestea ar tre
bui să constituie teme de ana
liză pentru tinerii artiști plas
tici.

De ce unele din aceste ta
blouri au un aspect radios, vă
zute sub o lumină subțire, care 
aproape estompează formele, 
iar altele au în componența 
lor siluete puternic subliniate ? 
Am încercat într-o cronică tre
cută, publicată în „Contempo
ranul", să explic de ce aceste 
peisaje au valoare deosebită, 
din punctul de vedere al ob
servației, făcută, cînd pe o vre
me luminoasă, cînd pe o vreme 
cu cerul puțin acoperit, care 
nu lasă să se strecoare decît o 
lumină slabă. Spuneam atunci 
că „artiștii adevărați, între alte 
daruri, au și pe acela că ne fac 
să vedem natura, nu cu alți 
ochi, dar cu altă înțelegere". 
Rezultatul unei analize și al 
unei observații atît de profunde 
cum reușește să facă Ciucuren
cu, realizările atît de adevă-

rate, sînt și din punct de vedere 
educativ pentru tinerii artiști 
ceea ce le-aș recomanda în
deosebi să analizeze în expo
ziția din acest an.

Desenul iui Ciucurencu nu 
este niciodată agresiv, el se 
ascunde șub culoare, dar nu 
este nici mai puțin precis, nici 
mai puțin sigur decît al picto
rilor noștri care s-au remarcat 
mai ales prin desen. Și acest 
tel de a ascunde sau, mai exact 
vorbind, de a împerechea ar
monios desenul cu culoarea — 
calitate particulară unor mari 
pictori coloriști — este ceea ce 
tinerii artiști ar trebui sa în
vețe de la camaradul lor mai 
în vîrstă. Tot așa și din teh
nica execuției și înțelegerii 
portretelor, toate văzute monu
mental, conți ni nil un ansamblu 
admirabil, atit ai trăsăturilor 
fizice, cit și al celor de carac
ter și chiar de mediu social 
(Vezi, spre exemplu, portretul 
desenatorului Ross) ar putea o- 
feri numeroase prilejuri oe me
ditație și învățătură tinerilor.

Cam acestea sini sugestiile 
pe care aș dori să le fac tine
rilor artiști. Am încercat în 
iîndurile de față să realizez o 
cît de sumară monografie te
matică a expoziției recente. Și 
în alegerea subiectelor, a com
pozițiilor, a peisagii lor, a por
tretelor sînt multe lucruri care 
pot fi utile și educatoare. Căci 
evident Ciucurencu ca orice ar
tist legat prin fibre adînci de 
poporul căruia li aparține nu 
și-a ales la întîmplare temele.

lată, ca să rezumez, un pic
tor romîn — suficient de mo
dern, a cărui operă solidă, im
pregnată de specific național, 
avînd totodată valoare de uni
versalitate — care poate servi 
de lecție pentru dezvoltarea 
viitoare a tinerilor artiști plas
tici I

Rîndurile de mai sus, după 
cum se vede, sînt mai ales a- 
dresate tinerilor pictori. N-aș 
vrea să creadă însă ceilalți ci
titori ai „Scînteil tineretului", 
foarte numeroși după cite știu, 
că i-am pierdut din vedere. 
Cele spuse aici au un caracter 
destul de general pentru ca 
să-i intereseze și să folosească 
și celor care iubesc arta — 
pictura, în cazul de față —■ 
dar n-o practică.

Aș adăuga că ieșind de la 
expoziția Ciucurencu am avut 
foarte neted impresia să ceea 
ce văzusem plasează pe acest 
artist nu numai printre pictorii 
noștri de seamă de azi și nici 
numai în rîndul celor care con
stituie gloria țării noastre dar, 
ca mînuitor al culorii, poate și 
printre pictorii mari ai jumă
tății noastre de secol.

Concert al orchestrei Filarmonice din Iași
Foto: AGERPRES

Al

■
 e la o vreme pre

sa de specialitate 
se ocupă de stilul 
criticii literare în- 
cercînd să meargă 
la problema de 
fond. O interesan

tă discuție la masa rotundă 
inițiată de „Luceafărul" și 
publicată în paginile revistei, 
a adus după sine articolul lui 
Alex. Piru „Limbajul critic" 
(„Contemporanul", 21 februa
rie) în care, comentîndu-se 
chiar limbajul acestui schimb 
de opinii, se făceau obiecții în
temeiate de fond.

Un articol al lui N. Mano- 
lescu (Puncte de vedere : sti
lul criticii literare, „Gazeta li
terară" 16 aprilie) și un altul,

cui „stil"?

ORIZONT
CliilIIRAl

Microavancroiiicâ
După Festivalul Brahms di

rijat de George Georgescu, 
Filarmonica a programt pen
tru această aăptămînă un in
teresant concert dirijat de tî- 
ndrul șeț de orchestră Mir
cea Cristescu. în program — 
Uvertura „Rosamunda- a Iui 
Schubert, cei de-al doilea 
•oncert pentru pian (solist — 
pianistul italian Rodolfo Ca
porali, titularul catedrei de 
pian a Conservatorului „Sania 
Cecili^'), suita din baletul 
„Pasărea de foc" de Igor 
Strawinskl și piesa talentatu
lui tînăr creator clujean Cor
nel Țăranu — Trei lieduri pen
tru tenor și orchestră (solist 
Ion Pisoi.
Piesa așteptată cu cel mai 

mult interes este, desigur, pri
ma audiție bucure? t cană a 
liedurilor Iul Cornel Țăranu. 
Cele trei lieduri — „Dragoste
le noastre", „Am iubit" și 
„Dor", — sînt scrise în 1959 
pe versurile lui Nicolae Labiș. 
In aceeași perioadă, volumul 
lui Labiș, „Lupta cu inerția?, 
i-a mai inspirat tînărului com
pozitor „Cantata unui ev 
aprins").

Liedurile se caracterizează 
printr-un profund conținut li
ric, liniile melodice degajînd 
un autentic parfum folcloric 
romînesc.

Contribuții 
la cunoașterea 

vieții și operei 
lui Eminescu

„Anul Eminescu" proclamat cu 
ocazia împlinirii a 75 de ani de 
la moartea poetului se dovedește 
rodnic pentru aprofundarea stu
diului vieții și creației luceafăru
lui poeziei noastre, prilejuind re
capitulări și sinteze competente, 
cuprinzătoare. Jși aduc contribu
ția atit exegefi cunoscuți cit și 
dintre cei mai tineri. S-a retipărit 
astfel o contribuție fundamentală 
— „Viața lui Mihai Eminescu" de 
G. Călinescu —, a apărut un vo
lum cu tematică inedită „Emi
nescu și teatrul" de Ion Masoff. 
Eugen Simian și Flora Șuteu au 
repus în circulație într-un tiraj 
de masă „Proza literară” a lui 
Eminescu, iar Gheorghe Bulgăr 
s-a ocupat de contribuția lui 
Eminescu în probleme ale limbii 
literare. Editurile anunță studii 
interesante semnate de George 
Călinescu, Perpessicius, Al. Dima, 
George Munteanu, Matei Căli
nescu etc. Presa a răspuns și ea 
într-o diversitate de articole foar
te variate ca întindere și preocu
pări care angajează atît cercetă
tori mai vechi ca Al. Philippide, 
Augustin Z. N. Pop și alții mai 
tineri ca Mihai Drăgan, Toma Pa
vel. Se impun atenției prin serio
zitatea tratării articole ale lui 
George Munteanu („In legătură 
cu studierea lui Eminescu — Preo
cupări metodologice" — „Contem
poranul" nr. 5—6 1964) și cele a- 
supra lui „Eminescu și Shakespea
re" de Matei Călinescu („Gazeta 
Literară" nr. 21, 22 1964). Studii 
documentate de mai mare întin
dere publică și „Tribuna" (Emi
nescu și literatura populară" de 
Octav Păun) sau „Luceafărul* 
care a deschis o suită de articole, 
(„Eminescu în exegeza lui George 
Călinescu" de Marin Bucur, „Emi
nescu în exegeza lui Tudor Vianu 
de Al. Dima, „Perpessicius, editor 
și exeget al lui Eminescu" de So
rin Alexandrescu, „Eminescu și 
literatura veche" de Dan Zamfi- 
rescu, etc.). Sînt de notat, de ase
menea, contribuțiile documentare 
ale lui G. C. Nicolescu, Gheorghe 
Bulgăr, Mircea Anghelescu, Ion N. 
Chifu, Eugen Speranția etc. Nu ne 
îndoim că acțiunea de populariza
re și aprofundare a operei poetu
lui va continua în același ritm și 
cu aceeași exigență și răspundere 
în presa noastră literară.

CĂLCĂTOREASA

mai recent, al lui N. Mihăescu 
(Stilul criticii literare. O pri
mejdie, verbozitatea; „Gazeta 
literară" 21 mai) reactualizea
ză chestiunea.

în ultimă instanță ceea ce 
se susține este că o exprimare 
săracă ascunde o gîndire să
racă, după cum o exprimare 
șablon ascunde o gîndire plină 
de dogme și de prejudecăți.

Ca lingvist, N. Mihăescu re
duce problema la vocabular: 
exprimarea depinde de selec
ția cuvintelor, zice el, pledînd 
pentru exprimarea simplă, ner 
căutată, opusă verbozității.

Mai la obiect apare artico
lul pomenit al lui N. Mano- 
lescu, care își ia sarcina să 
dezbată carențe de amploare 
ale criticii noastre literare. E 
de o mare importanță stilul, 
modul cum expui lucrurile, ni 
se aduce la cunoștință. A te

NOTĂ

FEMEIA CU GHITARA
(Din expoziția retrospectivă CIUCURENCU)

exprima apelînd la metaforă 
nu înseamnă o derogare de la 
aspectul științific al criticii li
terare, ci un ciștig. Se cere de 
fapt un raport direct propor
țional intre intenție și reali
zare. Cînd în trecerea de la 
un stadiu la altul raportul e 
deficitar se poate vorbi chiar 
de lipsa de vocație a criticu
lui. Nu poți avea nimic de zis 
împotriva reluării acestor 
principii cu o circulație mai 
veche și a căror justețe a fost 
confirmată, între alții, și de 
George Călinescu.

Dacă enunțul este exact, de
monstrația rămîne însă defici
tară, pentru că argumentele 
folosite sînt ilustrate prin ci
tate (atenție !) din : Constan- 
dina Breazu, Alexandra In- 
drieș, Mihai Drăgan, Leonard 
Gavriliu, Dan Zamfirescu, 
Constantin Cubleșan, H. Zalis, 
Ion Lungu, M. Bucur, și H. 
Bratu, adică în majoritate — 
cu excepția a doi-trei — 
abia începători în ale criticii 
ca să spunem așa. Aducînd 
argumente din afara sferei 
despre care vorbește, N. Ma- 
nolescu și-a minat singur teza, 
diminuînd-o printr-o tratare

nepotrivită cu importanța ei, 
într-un articol care cere toc
mai un exact raport între in
tenții și realizarea actului cri
tic. N. Mihăescu procedează la 
fel citând pe Ion Nerej și Va- 
sile Sandu.

Citatele sînt bine alese dar 
asta nu salvează intenția. Or, 
problema este de o reală im
portanță, și argumentele (ci
tatele) se scot din protagoniș
tii criticii noastre literare, ori 
este restrînsă la o categorie, 
și problema trebuie să fie pusă 
atunci în termeni proprii (vezi 
exactitatea stilului) adică : 
„Carența în stilul criticii ti
nere" ori ceva asemănător.

Desigur, analiza unor erori 
în exprimare, în stil, chiar a 
începătorilor este bine venită 
și utilă. Dar nu se pot gene
raliza și discuta asemenea la
cune ca „fenomene" pe baza 
articolelor care presupun, în 
genere, o timidă afirmare, ca
re nu dau și nu pot da tonul 
în ce privește stilul criticii, li
terare. Nu cumva temeinicile 
opinii teoretice ocolesc prac
tic problema ? Sau nu există 
asemenea deficiențe stilistice 
în lucrările criticilor reputați 
și atunci problema în discuție 
merită o altă pondere și alt 
ton ?

Oare această deficiență „sti
listică" a criticii literare nu se 
resimte și-n scrisul unor cri
tici de mai mare circulație ? 
Și dacă, așa, cum se spunea 
într-unul din articole „mai de
grabă lipsa de stil (înțeles 
mai larg) vine dintr-o gîn
dire critică insuficientă, 
cînd nu, pur și simplu 
din lipsa de vocație", de ce 
(ținînd seama de necesitatea 
invocată a concordanței din
tre fond și formă) să nu tra
tăm problema în fond, adică 
deschis, fără titluri eschivan- 
te, cu citate din critici care 
să nu aibă o circulație res
trînsă. Așa cum stau lucruri
le pînă acum postura inițială 
de dezbatere profundă, fron
tală se pulverizează într-o 
discuție periferică — în mare 
măsură — fără eficiență, iar 
intenția, de al cărei spirit po
zitiv nimeni nu se poate îndoi, 
se pierde pe drum.

la Universitatea 
de cultură muzicală 

studențească
La încheierea ciclurilor de 

audiții inițiate ele Studioul 
Conservatorului bucureștean, 
Universitatea de cultură muzi
cală de pe lingă Casa do cul
tură a studenților din Capi
tală a inițiat „continuarea" 
acestei lăudabile acțiuni prin 
organizarea în cursul acestor 
săptămîni a două inedite ma
nifestări pe tema : „Jazzul — 
muzică ușoară ?u și „Muzica 
modernă și valorile ei majore"

In prima audiție au putut fi 
ascultate o serie de piese in
terpretate de „Modern Jazi 

1 Quartet" iar In cadrul celei 
• de a doua audiții au putut ii 
! ascultate lucrări de Eneșcu. 

Bartok, Schonberg, Bera. 
Webern, Strawinski, Messia
en. Șastakovlci, Nono, Va
rese, Britten, Stockhausen.

Prezentatorul audițiilor — 
lectorul George Bălan

„Portativ"
In ultimul timp „Tribuna" 

înserează In pagina dedicată 
problemelor muzicale sub ti
tlul „Portativ" o interesantă 
rubrică de informații, note. în
semnări despre viata artistică 
a Clujului și a altor centre 
muzicale.

Continua lărgire a ariei de 
investigație și reflectare a 
fenomenului muzical național 
si international, publicarea 
mal frecventă a unor not? 
critice asupra unor limite 
carențe a unor manifestări 
muzicale, va transforma „Por
tativul" „Tribunei" intr-o rubri
că tot mai interesantă de in
formare și de educație es
tetică.

____________________MIHAI UNGHEANU

Cra nic a. ii te ra rd.
u rareori poezia ti
nerilor este redusă 
la candoarea emo
ției, la uimirile ex
perienței minime, ge
neroasă însă, se zi
ce, prin puterea de a

acumula. Dar biografia poetică nu 
este o sumă de senzații, oricît de 
inedite ar fi ele și oricît de plas
tic ar fi exprimate. Există în toa
te acestea un coeficient de cunoaș
tere, de reală îmbogățire spiritua
lă pe care, dacă ne-am mulțumi 
cu prospețimea imaginilor, rezul
tat al ingenuității poetului auten
tic, ar fi greu s-o deslușim 
Poetă înzestrată cu deosebită for
ță de a deschide emoției lirice va
lori generale, Ana Blandiana este 
mai puțin preocupată de a-și fixa 
stări intime, reacții și senzații 
prea personale și izbutește să 
vorbească în numele unor idealuri 
6cumpe tuturor într-un chip ori
ginal. Mîndria de a rosti, demn, 
asemenea precepte morale : „Nu 
mi-am făcut anii limpezi să sune 
/ Zvînturîndu-i ciudat prin păcat / 
Nu mi-e rușine de nimeni, — 
N-am nimic de uitat", departe de 
a afecta orgoliul puritan, este po
sibilă, și specifică, doar climatului 
6ocial-politic al epocii noastre. A- 
cestei atitudini, înalt civice, îi co
respunde acordarea timbrului vocii 
cu acela obștesc, al „imnului co
lectiv și luminos", proiectând con
tinuu trăsături proprii în spiritul 
unei angajări ferme, al unui ata
șament major la nobile idealuri 
etice.

Privite din această perspectivă.

emoțiile poetei au cu adevărat și 
valoare de cunoaștere, îmbogățesc 
substanțial o experiență spirituală 
și chiar mirările, atît de des sus
pendate la alți poeți, depășesc un 
stadiu primar, de înregistrare ob
sesivă a ineditului sufletesc, și re
prezintă argumente ale unui au
tentic proces de cunoaștere. Obser
vația, esențială pentru stadiul ex
perienței poetice al Anei Blandia
na, a făcut-o I. D. Bălan în cro
nica sa din „Luceafărul" și nu 
este în contradicție cu ceea ce 
spune și N. Manolescu în prefața

gajare etică. Lucrul e, pentru poe
zia Anei Blandiana, cu totul re
marcabil dacă-1 raportăm la alta 
imagine, a universului liricii ti
nere minat uneori de o viziune 
copilăroasă asupra realității.

Ar fi, desigur, o eroare, cum 
observa cineva, să confundăm 
nota de senzualitate ce străbate 
multe poezii ale Anei Blandiana 
cu sensul, mai ales biologic, al a- 
celeiași note specifice unei etape 
inițiale din poezia Măriei Banuș. 
Tînăra poetă abordează într-ade- 
văr patetic obiectul liricii sale dar

infantilei) candori cu valoarea u- 
nei stări grave, resimțită nu nu
mai în plan senzorial dar și sub 
raportul aprecierii lucide (la ea 
candoarea e ca un rid, ceea ce 
anulează ideea unei purități prea 
senine, prea inconștientă de sine). 
Altă coordonare a acestei răspun
deri este afirmarea unică „neîn
treruptă" (în spiritul aforismului 
lui N. Velea) a personalității, o a- 
firmare ce nu cunoaște tragicul 
„hiat al îndoielii". Se polemizează, 
apoi, cu „nuferii negri” ai nopților, 
cu „curcubeul trezirii codite' și 
cu, în genere, o întreagă recuzită a 
stărilor lascive, impure, petrecute 
în aburi groși de cafea. Dintr-o 
atare dispoziție polemică — o in
tuiție a verbului polemic, mușcă
tor și o manieră categorică de a

e doar formală de universul imei 
poete ca Șina Dănciulescu) — 
este bîntuit de senzații crude, de 
o frenetică — dar simbolică ?n 
plan etic — continuare în de
mente (așa e simbolizată nu vaga 
descoperire a universului dt a vi
talității unui anume peisaj uman).

Natura intră în aceste versuri 
cu marile ei simboluri de vitali
tate, poeta alege numai acele ele
mente ori stări naturale care a- 
trag imediat după sine analogii 
cu noua structura umană, cu 
pulsul, dinamic, fremătător, al 
contemporaneității. Elemente tra
diționale de pastel — ploaie, cea
ță, foșnetul alb al fulgilor de nea 
etc. — intri direct în corespon
dențe umane, în portrete, in nuan
țarea mișcărilor sufletești. Aceasta

reu, zidu-mi țîșnește mereu pa
ralel, / Ca într-un vas comunicant 
lichidul geamăn; / O mie de zi
duri vibrară în mine la fel, / O 
mie de trupuri, toate-ale mele, 
fără seamăn". Poeta dezvoltă aici 
o idee excelentă (poate prea pu
țin elevată artistic) imaginînd 
creșterea imensă a constructorului 
prin prelungirea infinită, repetată, 
a actului său creator. în raport cu 
unicitatea, tragică, a efortului 
sublim din „Balada meșterului 
Manele", libertatea de creație a 
meșterului contemporan este o 
manifestare generoasă, plină de 
optimism.

Versurile dedicate constructori
lor — „Portret", „Elegie despre 
schele', „Plecarea constructorilor" 
și, mai ales, „Cîntec de miner ti-

ANA BLANDIANA:
volumului. Surprinzătoare și con
tradictorie e, în schimb, scurta 
descărcare polemică a cronicarului 
revistei „Luceafărul", care-1 acu
ză pe N. Manolescu, nici mai mult 
nici mai puțin, de „miopie criti
că" și „snobism intelectual". De
asupra unor atari nelegitime acu
zații (nu văd de ce a greșit pre
fațatorul afirmînd, truistic dar nu 
mai puțin adevărat, că starea su
fletească dominantă a poetei este 
„jubilația intensă a descoperirii 
lumii"), este faptul că amîndoi 
criticii sînt de acord să observe 
că universul poetei cunoaște emu
lația descoperirilor și că, lucru 
important, Ana Blandiana dove
dește o prețioasă virtute de a 
converti vibrația lirică într-o an-

îndată acest patetism exprimă in
tensitatea unei angajări, a unei 
confesii etice, adesea tulburătoare: 
„Lăsați ploaia să mă îmbrățișeze 
și destrame-mă vîntul, / Iubiți-mi 
liberul dans fluturat peste voi — 
/ Genunchii mei n-au sărutat nici
odată pămîntul, / Părul meu nu 
s-a zbătut niciodată-n noroi" sau 
„Lăsați cerul să se scurgă prin 
mine ca să-l încerc / Să-i ard bu
ruienile fulgerelor strînse mă
nunchi, / De-i otrăvit să-l trec 
prin trup ca printr-un cerc, / Să-i 
string veninul la mine-n piept și 
să-l înjunghii".

Poeta modifică simțitor noțiuni 
sau stări reduse adesea la un sens 
minim. O notă personală aduce, 
astfel, încărcarea adolescentei (sau

„Persoana întîia pluraB
vesteji vestigii crepusculare nu e, 
aci, străină unei rodnice filiații 
beniucienc — izvorăsc, mi se pare, 
cele mai izbutite versuri. Atitudi
nea lirică este prin excelență con
fesională — niciodată, aproape, 
descriptivă, și de aceea tonul a- 
cestei poezii fură, uneori, efectele 
notației pătrunzătoare, ca în acel, 
parțial izbutit, „Eseu la Hunedoa
ra" — lucru ce acordă exclama
ției lirice valorile unei meditații 
spontane, adesea neorganizată, 
caldă, neaforistică. Peisajul liricii 
Anei Blandiana — iarba plesnind 
de sevă, cu paroxismul așteptării 
acesteia, cerul fluid și amar, soa
rele orbitor cu raze ghimpi și, cu 
deosebire, bicele șuierătoare ale 
ploilor de primăvară (apropierea

poate da impresia de bruscare a 
universului transfigurat — și u- 
neori chiar așa se petrece — dar 
creează un reconfortant sentiment 
de plenitudine, de trăire intensă, 
ceea ce nu-i puțin.

Nota de mare actualitate a poe
ziei Anei Blandiana o dau, apoi, 
versurile închinate constructorilor, 
oțelarilor, minerilor. Nu este vor
ba aici doar de actualitate tema
tică. Aproape toate piesele, din ci
clul al doilea, au un nucleu epic 
convertit în viziune lirică. Senti
mentul construcției cotidiene 
(„Blocul cer", „Nu vreau să nin
gă") este ridicat într-un plan fi
lozofic polemizîndu-se, indirect, 
cu condiția sacrificiului, conținută 
în vechea legendă : „Eu cresc me-

năr“ încheagă o adevărată viziune 
de lauda muncii. Am spus viziune 
pentru că cele mai bune versuri 
deși înscrise, tematic, unei preocu
pări largi a poeților noștri, nu 
părăsesc timbrul propriu vîrstei 
poetei, lucru îmbucurător și nu 
numai la ea. Esențială ni se pare 
nu abordarea unor teme genera
le, tratate însă în cadențe neutre, 
ci acordarea lirei cu aceste teme, 
ceea ce nu este totuna. Sigur că 
aspectul concret al construcției — 
fie șantier, fie locuințe sau noi 
obiective industriale — va entu
ziasma pe oricare poet, dar mai 
ales la cei tineri viziunea declan
șată are o pronunțată notă de 
exuberanță înfloritoare, de unde și 
vin unele „ciudățenii", aparente

desigur. Nichita Stănescu imagi
nează un vast șantier unde exu
beranța, cu nimic condamnabilă, 
plantează statui feminine („Am- 
fion, constructorul") — și aceas
ta este starea sufletească a poetu
lui care, fără să cadă în desuetu
dine, diafanizează universul, con
știent de farmecul metaforei sale. 
La Ana Blandiana mijloacele sînt 
altele, dar emoția e aceeași. Tînă- 
rul miner a plutit „pe ape mari 
albastre" și s-a gîndit „pe ape la 
inimile noastre", îmbinînd astfel 
universul concret al îndeletnicirii 
cu suava declarație de dragoste. 
Elogiul muncii este și al iubirii : 
„Azi m-am pierdut, iubito, prin 
straturi mari de timp, / De pe 0- 
braz tu șterge-mi, iubito, anii, 
bine, / Mi se părea-n milenii cu 
tine că mă plimb / Dar m-ai stri
gat — și glasul ți-ajunse greu la 
mine". Interferența planurilor 
creează aici sugestia unei uimitoa
re și elevate, armonii spirituale. 
Există, așadar, tendința întru to
tul justificată, de a privi cu alți 
ochi aceleași teme, cu ochii unui 
erou line tinăr, liber să-și ma
nifeste aspirații de o puritate re
marcabilă. Fără îndoială că acest 
prim volum al Anei Blandiana nu 
este scutit de stângăcii, de false 
meditații sau de un anume mime
tism al propriului patetism lucid. 
Am vrut însă, mai presus de a- 
ceste inconsecvențe, să subliniem 
un efort, mereu vizibil, de a ri
dica consemnarea lirică a unor 
peisaje ori evenimente la presti
giul durabil al confesiei emoțio
nante despre idealurile etice ale 
epocii noastre.

C. STĂNESCU



IMasa rotundă
Scinteii

tineretului"
pe tema:

nteresul arzător 
manifestat de ti- 
năra generație a 
țării noastre pen
tru cultură ne a- 
pare dialectic sub 
dubla înfățișare 
și de cauză. El 

de o parte unul 
dintre efectele revoluției cul
turale desfășurate sub con
ducerea partidului, care a 
dinamizat energiile uriașe ale 
tinereții, a ridicat barajele ce 
zăgăzuiau cunoașterea, a dat 
străvechei sete de a ști posi
bilitatea realizării practice 
în rețeaua vastă a învăță- 
mîntului de toate gradele, în 
circuitul așezămintelor cul
turale de toate tipurile. Tot
odată, același interes arzător 
pentru cultură este, pe de 
altă parte, și cauza a nume
roase și importante proble
me care frămîntă tineretul, 
dornic să știe în ce măsură 
depinde de metodele de stu
diu pe care le vor alege, de 
justa echilibrare a preocupă
rilor sale, de raționala gos
podărire a timpului său — 
să se formeze ca generație de 
larg orizont, cu o conștiință 
socială de mare responsabili
tate.

în acest context, elucida
rea raportului dintre cultura 
de specialitate 
și cultura ge
nerală apare ca 
o necesitate 
evidentă. Răs
punzând justi
ficatei dorințe a 
cititorilor, * în 
ultima vreme 
„Scânteia tine
retului" și-a 
pus coloanele 
la dispoziția u- 
nor eminenți 
oameni de ști
ință din țara 
noastră, care, 
cu o înalta 

competență, 
și-au afirmat 
punctele de ve
dere în această 

problemă, 
unor nume 
acelea ale 
profesori Gr. Moisil, A. Moga, 
Eugen Pora și Emil Petrovici, 
a academicienilor E. Nyarady 
și Eugen Macovschi, a profe
sorului universitar Valeriu 
Bologa au apărut articole cu 
substanțiale contribuții la 
clarificarea chestiunii în dis
cuție. Cum era și firesc în a- 
cest caz, experiența persona
lă a servit drept solid suport 
pentru argumentele cu va
loare teoretică. Privind re
trospectiv anii maximei re
ceptivități în studiu, semna
tarii articolelor au fixat im
portante 
pentru 
noastre, 
spre o 
într-un anumit domeniu ca și 
spre o cunoaștere largă a tot 
ce-1 înconjoară. Dar au mai 
rămas, firește, multe de spus, 
dezbaterea continuă.

La invitația „Scinteii tine
retului" au răspuns, partici
pând la o masă rotundă, or
ganizată la redacție, oameni 
de știință și artă, precum și 
studenți. Au răspuns invita
ției noastre scriitorul Marcel 
BRESLAȘU, prof. univ. Mar
cel BREAZU, acad. prof. E- 
mil CONDURACHI, acad, 
prof. Ștefan MILCU, acad. 
prof.C. D. NENIȚESCU, prof, 
univ. Edmond NICOLAU, 
acad. prof. Miron NICOLES
CU, acad. prof. Nicolae SĂ
LĂGEANU.

Este evident: prezența la 
dezbaterea noastră a unor 
cadre științifice și artistice de 
cea mai înaltă 
fost — o dată 
semnificativă 
atenție de care este înconju
rat la noi tineretul, o nouă 
dovadă pentru solicitudinea

de viito- 
vîrfurile 

de astăzi.

excepțională găsită 
ri> specialiști la 
științei românești 
Reportajul acestei întâlniri ar 
putea semnala faptul că, in
versând rolurile consacrate 
de mii și milioane de exame
ne, de astădată cei care au a- 
dresat întrebările au fost stu
denții, iar cei care au dat 
răspunsuri — venerații lor 
dascăli. Bineînțeles, „exami
narea" aceasta a fost pur și 
simplu cadrul inedit, dispu
nând de elasticitatea și atrac- 
tivitatea necesară unei dez
bateri profunde. Rezultatele 
sînt de o valoare incontesta
bilă.

Cu o maturitate de gîndire 
relevată cu satisfacție în toa
te răspunsurile, studenții au 
formulat o impunătoare se
rie de întrebări capitale pen
tru dezvoltarea lor ca specia
liști și oameni de cultură. 
Erau întrebări îndelung dos
pite în conștiința lor, însoți
te, cele mai adesea, de un punct 
de vedere personal, verificat 
de practica învățăturii și a 
vieții, dar solicitînd totuși 
confirmări și confruntări. 
Viitorii ingineri și medici, 
chimiști și profesori, agro
nomi și artiști și-au alăturat
experiențele dobîndite în ’ mil“. 
studiu, cu dorința ca potecile nu și-ar mai face

acad. prof. ȘTEFAN MILCU prof. univ. MARCEL BREAZU

tul noțiunilor de specialitate 
și cultură generală ? Cum 
spunea Florin Traian Moca- 
nu anul V Construcții civile 
astăzi, -„în epoca revoluției 
tehnico-științifice, cînd co
piii de cinci ani visează la 
sputnici, macarale și autobas
culante, interesîndu-se de vi
tezele și plafoanele de zbor 
ale avioanelor supersonice, a 
nu avea elementare cunoștin
țe despre realizările de bază 
ale tehnicii pare neverosi- 

Intrebările ulterioare 
loc dacă,

defoarte depărtat
cern zootehnia, atunci se naș
te întrebarea : există o spe
cificitate a culturii generale 
în funcție de profesiune? 
Dacă da, atunci care anume ? 
Unde — întreba Anca Iones- 
cu, anul 
hotarele 
noștințe 
gente ?
despre specialitate și cultura 
generală ca despre două lu
cruri separate în fond ? Oare 
specialitatea nu 
adîncire a unei

II arhitectură — sînt 
între strictele cu- 

necesare și cele tan- 
Putem oare vorbi

este tocmai o 
anumite părți

și indestructibilă, a cărei for
mă ideală n-ar putea fi decît 
imaginea unei sfere, simboli- 
zînd tendința de eliminare a 
oricăror asperități, disconti
nuități și asimetrii. Alți stu- 
denți prezenți la dezbatere, 
însă, abordînd mai concret 
chestiunea, au remarcat im
posibilitatea practică de a ști 
totul, într-o epocă în care 
fiecare zi aduce mii de nou
tăți ; ei au pus problema se
lecției, au reclamat criteriile 
alegerii. Oare selecția în for
marea culturii noastre gene-

Sub semnătura 
prestigioase, ca 
academicienilor

elemente de reper 
tînărul din zilele 
tinzînd permanent 
specializare adîncă

calificare, a 
mai mult — 

pentru marea

had. prof.

multiple, răzlețe, pe care 
le-au cercetat pînă acum fie
care în parte, să fie în viitor 
jalonate într-un mod mai ri
guros, evitînd ocolurile și e- 
ventualele rătăciri. In felul 
de a participa la discuție 
erau deja vizibile diferenție
rile inerent marcate de pro
fesiunile îmbrățișate, în pri
mul rînd pe cele trei ramuri 
mari — știință, tehnică, artă 
și chiar nuanțările în cadrul 
fiecărei ramuri în parte. Nu
mitorul comun era însă fap
tul că toți scrutau cu încor
dare în propriul viitor, în 
viitorul întregii lor generații 
sub lumina puternică a epocii 
desăvîrșirii socialismului.

Care este, așadar, conținu-

adevăr 
impu-

imediat după acest 
incontestabil, nu s-ar 
ne grabnice delimitări. Căci, 
remarca același student, dacă 
toată lumea cunoaște esenția
lul despre automobil, chiar 
dacă n-a văzut niciodată 
cum funcționează un motor 
(pentru cultura generală fiind 
poate suficient a ști că auto
mobilul e un vechicul cu 
tracțiune mecanică) pe ni
meni n-ar putea mulțumi cu
noștințele de cultură genera
lă ale unuia care despre 
doveanu nu poate spune 
cît: un scriitor. Dacă se 
plică la aceasta că omul 
cauză este un foarte bun spe
cialist într-un‘ domeniu fără 
contacte cu literatura, sau

Sa- 
de- 
re- 
în

acad. prof. MIRON NICOLESCU

Emil Condurachi

scriitorul MARCEL BRESLAȘU

frunzărirea mai mult sau mai 
puțin întîmplătoare a opere
lor beletristice. în schimb, 
„care va fi în viitor ponderea 
matematicii, acest limbaj u- 
niversal modern, acest factor 
de legătură între diversele 
domenii de activitate" aceas
ta a fost întrebarea colegului 
său Corneliu Dragomirescu, 
din anul V Medicină !

Sînt numai cîteva exemple 
elocvente pentru preocupările 
tinerilor participanți la dez
batere.

Timpul și limitele lui obiec-

din tezaurul omenirii al că
rui receptacol este însăși cul
tura generală ?

Adresînd întrebarea dacă 
azi „în epoca socialismului 
care pretinde fiecărui mem
bru al societății un aport cît 
mai calificat, putem oare 
concepe oameni în același 
timp foarte culți și specialiști 
de valoare îndoielnică, adică 
nespecialiști", Mihai Izbă- 
șescu, anul V Electronică, a 
deschis cîmp larg dezbaterii 
despre concordanța și echili
brul laturilor în discuție.

Costin Miereanu, anul IV” 
Compoziție, accentuînd ca
racterul inseparabil al celor 
două noțiuni, vorbea despre 
„o unitate organică omogenă

rale n-ar trebui să aibă la 
bază criteriul utilității pentru 
specialitatea noastră ? — în
treabă George Banu, anul III, 
Institutul de teatru. Ce tre
buie să cunoască neapărat un 
om de artă din științele teh
nice contemporane, care e ni
velul minim de cultură teh
nică de care are nevoie ? în
trebau Ilinca Tomoroveanu, 
anul IV Institutul de teatru, 
Ileana Vîntu, anul IV Romî
nă, Ion 
stitutul 
vreme 
secțiile 
pildă, 
matematică își punea între
barea dacă viitorul om de 
știință se poate mulțumi cu

Truică, anul IV în
de arte plastice ; în 
ce colegii lor de la 
" științifice — ca de 
loan Beju, anul IV

prof. univ. EDMOND NICOLAU

Vîntu — anul IV Romînă) ; 
igienic, de odihnă 

activă, adus de alternanța de

sau creșterea are loc în pa
ralel și continuu (întrebarea aspectul 
Olgăi Panea, anul III Chimie).
Deosebit de interesantă și preocupări (Iulian Beju, anul 
deschizătoare de perspective 
este problema pusă de stu
dentul Mocanu: „ținînd sea
ma de uriașa prolificitate a 
materialului bibliografic 
care ni-1 prezintă știința 
cultura contemporană,’ 
poate presupune că tehnica 
ne va veni în ajutor în viitor, 
pentru a selecta acest mate
rial ?“

Lista întrebărilor

pe 
Și 
se

nu s-a e-

IV Matematică); etc. etc. — 
înțelegem că la masa rotun
dă studenții au venit cu tolba 
plină, au venit cu elanurile 
unei tinereți fertilizată de o 
gîndire matură, responsabilă, 
demnă de anii noștri.

La toate aceste 
studenții prezențl 
răspunsuri sintetice, 
de, caracterizate de

I
I

unor preo- 
la „sacri- 
cineva — 
a revenit

tive, necesitatea de a recur
ge la eliminarea 
cupări secundare, 
ficii“ cum spunea 
iată o temă care
nu de puține ori în discuțiile 
la masa rotundă. Vrem să a- 
similăm cît mai mult, dar 
rama fixă a timpului de care 
dispunem impune adoptarea 
unei metode. Cum se evită 
risipa de timp ? Cum se or
donează creșterea în adînci- 
me și în lărgime a cunoștin
țelor noastre ? Oare școala 
medie și facultatea își împart 
în mod strict atribuțiile în 
dezvoltarea culturii generale 
și a celei de specialitate?

oExistă
de 

eșalonare pe ani —

Dacă am

întrebări 
au găsit 
profun- 

o înaltă
responsabilita
te, de o impre
sionantă com
petență, rod al 
unei îndelunga
te și bogate ex
periențe de via
ță personale, în 
cuvîntul oame
nilor de știin
ță și cultură pe 
care-1 publi
căm cu înce
pere din nu
mărul de azi al 
ziarului. Bine
înțeles, aseme
nea răspunsuri 
izvorâte dintr-o 
răspundere exi
gentă ca și din
tr-o

puizat cu aceasta.
mai cita numai, dintre nume
roase altele: problema ra
portului între cunoștințele 
practice și baza lor teoretică 
pentru dezvoltarea unui in
giner (Elena Fințescu, anul
III Tehnologia construcțiilor 
de mașini) ; rolul și însemnă
tatea limbilor străine pentru 
lărgirea orizontului nostru 
cultural (Șerban Vasile, anul
IV Agronomie); ponderea la
turii de selectare în procesul 
asimilării cunoștințelor de 
cultură generală (Mihai Iz- 
bășescu, anul V Electronică) ; 
specializarea și subspecializa- 
rea impusă de ritmul actual 
al dezvoltării științei (Ileana

dragoste 
părintească pentru studenții 
facultăților noastre sînt în 
egală măsură sfaturi de 
neprețuit pentru fiecare stu
dent. E un cuvînt pe care 
îl socotim plin de o admira
bilă tinerețe a spiritului, un 
cuvînt viu, cald, potențat de 
înțelepciune, plin de învăță
minte. Un cuvînt pentru oare, 
în numele cititorilor noștri 
le mulțumim încă o dată e- 
minenților noștri prieteni 
mai vîrstnici. Să-1 urmărim 
în ordinea în care a fost 
exprimat în ■ cadrul dezbaterii' <' 
noastre.

$i să-1 urmăm.
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I
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I
I
I
I
I
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I
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I
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acad, prot. NICOLAE SĂLĂGEANU

gata, digerate de alții. S-a pus, de aseme
nea, problema de a alege între metoda de 
a recurge direct la operă sau a folosi de 
predilecție rezumatul, compilația, lucrarea 
de popularizare. După opinia mea, condiția 
esențială a trăiniciei unei culturi este să 
mergi direct la operă .și nu la rezumate. 
Îmi aduc aminte de un coleg foarte deștept 
și (poate ar trebui să completez) cu imagi
nație proprie. Dar și imaginația și deștep- 
tăciunea lui, nealimeritate cu cunoștințe 
solide, cîștigate direct de la sursă îi. ju
cau feste. Cum rulau pe atunci diferite 
ecranizări după opere literare de mare 
prestigiu, colegul meu se mulțumea să 
„acopere" în două ceasuri, din fotoliul său 
de spectator, numeroasele zile dăruite de 
alții lecturii capodoperelor respective. A- 
ceasta nu putea să nu apară limpede unui 
profesor de literatură. Și efectiv, cu toată 
imaginația, colegul meu căpăta note foarte 
proaste.

Este de preferat să-citești o singură o- 
peră pînă la capăt și să meditezi asupra ei, 
decît să frunzărești rezumate. Din neferi
cire, dat fiind și enorma cantitate de lu
crări bune sau rele, foarte mulți oameni 
se duc repede la rezumat. Aceasta este o 
profundă eroare, cu consecințe serioase- 
Este ca și cum o glandă în loc să funcțio
neze continuu și prin mijloacele organice 
proprii, ar activa numai mulțumită unor

eluînd discuția cu privire la 
raportul dintre cultura gene
rală și cultura strict profesio
nală, aș vrea să încep mai 
întîi cu o mărturisire : dacă 
ar trebui să trec din nou, as
tăzi» examenul de maturitate

(de bacalaureat spuneam noi altădată), nu 
garantez că aș face față cu succes la unele 
discipline din domeniul științelor exacte 
(fizică sau chimie etc.) dar aș trece cu mai 
mare succes Ia disciplinele de cultură ge
nerală. Cred că în liceu se începe prea re
pede o anumită specializare, în dauna cul
turii generale. Aceste mărturisiri le fac ca 
președinte al unor comisii de examene de 
maturitate.

Consider, de asemenea, că s-a pus foar
te just întrebarea cu privire la momentul 
formării culturii generale. Momentul for
mării culturii generale mi se pare esențial 
și acela nu poate fi decît învățămîntul me
diu ; aș mai adăuga : și școala de 8 ani- 
Îmi amintesc de colegi de-ai mei din liceu, 
care învățau după anumite preferințe a- 
preciind că unele discipline puteau fi tre
cute cu vederea. Eu însumi trebuie să re
cunosc că am fost un elev nu îndeajuns de 
preocupat de studiul matematicii și fizicii. 
Mai tîrziu mi-am dat seama de greșeală 
și cam în aceeași perioadă am descoperit 
irumusețea acestor materii. Trebuie neapă
rat să ne gîndim că o armonioasă formare medicamente administrate din cînd în 
de cultură generală se poate obține numai 
prin reunirea unor izvoare bogate și mul
tilaterale ; deși nimeni nu o poate nega, 
mintea fiecăruia face o anumită selecție, 
după sensibilitatea și înclinațiile proprii.

S-a pus o întrebare asupra raportului 
dintre televiziune, cinema pe de o parte 
și bibliotecă pe de altă parte. Sistemul de 
a acumula exclusiv prin receptarea vizu
ală în dauna cunoașterii active, prin lec
tură, este o gravă primejdie : el duce la 
comoditate în gîndire, la superficialitate, 
la deprinderea de a primi cunoștințe de-a

cînd. Este clar că trebuie să mergem la 
propria funcționare, bine călăuzită la în
ceput, iar după aceea, înarmată cu sufi
ciente metode de selecție, cultura genera
lă va fi permanent gata să sporească cu
noștințele realmente necesare.

Aș vrea să spun cîteva cuvinte despre 
raportul dintre cultura umanistică, cultura 
tehnico-științifică înaltă și profesiunea pe 
care o îmbrățișăm. în Italia, unde mi-am 
făcut o parte din studii, cei mai buni ma
tematicieni pe care îi cunoscusem nu erau 
cei care făcuseră liceul real, ci cel clasic,

și care știau foarte bine latinește. Gama 
de sensibilitate a minții omenești îmbrăți
șează deopotrivă geometria gramaticii și 
construcția logică a matematicii. Cel care 
știe mai multe limbi are mai multe șanse 
să devină un specialist, decît cel care nu 
exercită această gimnastică a minții. Poate 
mai. important decît orice mi se pare a fi 
completarea tuturor compartimentelor. Îm
preună, ele duc la o formare armonioasă 
a culturii. După cum o subliniau și cei 
vechi, prin cunoscutul dicton „Dacă ai o 
măsură in toate lucrurile, scopul va ii cu 
siguranță atins". Rolul profesorului în 
cursul școlii medii, cît și în facultate este 
să ajute tinerilor să dobîndeascâ elemente 
complimentare, dispuse într-un mod armo
nios.

Literatura este poate cea mai suscepti
bilă de a contribui la formarea cultura ge
nerale în prima etapă. Literatura, prin în
săși varietatea cimpului de investigație, 
prin bogăția observațiilor asupra vieții mi 
se pare că prezintă o foarte mare gamă de 
posibilități de iormare a culturii generale 
a viitorului specialist, în indiierent ce do
meniu. Mi se pare absolut evident faptul 
că cultura generală potențează enorm ca
pacitatea de iormare a viitorului specialist 
Un arheolog devine arheolog după ce ter
mină iacultatea. pînă atunci insă trebuie 
să fie un cunoscător al valorilor iilo2oiiei. 
literaturii, artei. La cursurile mele le spun 
studenților mei să fie atenți Ia ceea ce se 
petrece în jurul lor, la prefacerile care c- 
ting în egală măsură viața oamenilor «i a 
naturii; sâ-și dezvolte se.ns.i.âfa.'ea re- 
ceptind frumosul sub toate îiMt^ările iui: 
să caute și să iasă în intimpinarea noului 
— în variatele si uneori secretele mde ma
nifestări ; și numai astfel vor putea ajunge 
cîndva buni arheologL Căci speâafitatea 
nu este o parcelă izolată, fără legături cu 
imensul cîmp al observație:, cunoașterii și 
creației.

C. D. Nenițescu
ș dori să încerc a defini sau, 
mai exact, delimita conținu
tul noțiunii de cultură, ata- 
cînd astfel chiar fondul pro
blemei. Asupra cărei culturi 
trebuie să insistăm mai 
mult ? Această întrebare

revine cu insistență în dezbaterea noas
tră.

Am impresia că există o anumită con
fuzie între ceea ce înseamnă noțiunile : 
cultură fundamentală, cultură de specia
litate și cultură generală. Cultura gene
rală reprezintă — sau trebuie să repre
zinte pentru noi — cunoașterea și însu
șirea cercetărilor altora. Școala care este 
destinată formării unei culturi generale 
este școala medie. Sarcina ei este de a 
da tinerilor esențialele rezultate ale 
muncii de cercetare și creație la care au 
ajuns alții. In cultura de specialitate în
să, este vorba să ne însușim o metodă : 
o metodă cu care noi înșine să putem 
păși în probleme pe care de multe ori 
alții nu le-au rezolvat sau nici măcar nu 
le-au atacat. Am impresia că aceste două 
noțiuni esențiale, fundamentale, sînt ne
glijate uneori de not Se cere, de pildă, 
la clasa a IX-a. la fizică, să învețe o se
rie de probleme de metodică necesare 
doar acelora care lucrează cu calorime- 
trul. Intr-un adevărat noian de formule 
care nu sînt fundamentale se pierde fon
dul problemei. Se trece astfel de la ceea 
ce înțeleg prin cultura generală și ce tre
buie să se realizeze in școala medie in 
domeniul culturii de specialitate care 
presupune intr-adevăr cu totul altceva 
dar într-o nouă etapă a studiului și a 
vîrstet

In ultimul timp s-a adunat atâta ma
terial ști în ți fir incit este imposibil de 
presupus că există cineva care să-1 poa
tă cuprinde in întregime. Nici măcar in
tr-un domeniu mai restrâns: este de ne
crezut ca cineva sâ poată cunoaște chi
mia organică în toate detaliile ei. Ce este 
de făcut ?

Tindem ca. ’n anii studenției, tînărul 
să se deprindă cu însușirea metod-i fun
damentale din specialitatea respectivă, 
și paraieL să efectueze lucrări personale, 
să desfășoare o activitate creatoare. Aici 
un rol de mare însemnătate îl are profe
sorul Profesorului i se cere mai mult 
decît să dea de la catedră un bagaj de 
fapte, date, formule (dintre care unele 
totuși vor fi inevitabil uitate); i se cere 
să formeze pasiunea căutărilor creatoare, 
să învețe studenții a trece toate infor
mațiile științifice prin filtru! propriei 
gindiri. Studenții trebuie îndemnați să 
lucreze singuri. Foarte mulți știu ecuația 
lui x sau legea lui v, dar sînt și unii 
care, in fața unei probleme simple se

pierd, nu mai știu sa aplice ecuația la 
problemă, nu știu să o rezolve. Nu ne 
putem socoti mulțumiți dacă ne-am ținut 
de programa analitică și cu asta să ter
minăm. în știință intervine mereu ceva 
nou ; chiar in cei 4—5 ani pe care tînărul 
îi petrece în facultate, știința pe care o 
studiază depășește cadrul fix al progra
mei analitice. Ca viitorii specialiști să 
poată ține pasul, mai tîrziu, cu progre
sele științei, e imperios necesar să le dez
voltăm interesul cel mai viu pentru nou
tate in domeniul muncii sale — și nu 
numai în acel domeniu.

Aceasta pretinde desigur, o muncă sus
ținută. Condiția este s-o faci cu plăcere, 
altminteri rezultatele vor fi sub aștep
tări. Dacă ceea ce facem reprezintă un 
chin, mai bine să căutăm altceva, să gă
sim un domeniu de activitate în care 
ceea ce facem să nu ne apară ca un 
efort. Dacă matematica este un efort, 
dacă studiul ei nu ne produce nici o sa
tisfacție. mai bine să nu o mai facem.

Despre cultura generală se spune că 
reprezintă ceea ce ți-a rămas după ce ai 
uitat tot ce ai învățat. Din păcate unii 
aplică definiția și la cultura de speciali
tate ! Eu am fost vreo 25 de ani preșe
dinte în comisiile pentru examenul de 
stat și am multă practică. Mai există 

ți — tot mai puțini, din fericire — 
care, la examene, aplică o „tehnologie" 
specială : învață în 2—3 săptămîni toată 
materia, uitind-o apoi tot așa de repede. 
Poate chiar și mai repede. Așa nu se face 
treabă. Materia trebuie însușită pentru 
viață, nu pentru examene. In sîîrșit, am 
impresia că va fi nevoie de o înmănun- 
ehere mult mai amplă de experiențe 
pentru a da — nu soluții — rețete, ci 
doar răspunsuri la aceste pasionante în
trebări care ne arată cît de mari și 
multilaterale sînt preocupările studenți
lor noștri.



Răspund la sesizările
„Ștafetei constructorilor
Uzina

Uzina „Vulcan" produce uti
laje destinate marilor combi
nate industriale de la Turnu 
Măgurele, Călărași, Craiova, 
Galați, Hunedoara și altele. 
Livrarea la timp și de bună 
calitate a utilajelor a consti
tuit preocuparea centrală a 
colectivului nostru. Pentru 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Turnu Măgurele, 
de pildă, părțile specifice pen
tru cazane, ca și utilajul chi
mic au fost livrate înainte de 
termenele contractuale. Acest 
Lucru a fost posibil, datorită 
unei mai bune organizări a 
producției, a analizării perio
dice a felului în care se res
pectă termenele de livrare. în 
toate sectoarele execuția și li
vrarea utilajelor pentru marile 
șantiere se desfășoară acum 
după grafice stabilite cu bene
ficiarii.

Cu toate acestea, uzina noa
stră a avut unele întîrzieri în 
livrarea utilajelor ceea ce a 
afectat desfășurarea unei acti
vități ritmice pe cîteva dintre 
șantiere în special la Craiova, 
Călărași și chiar Turnu Măgu
rele. Unele dintre cauze pro
vin din faptul că atît condu
cerea tehnico-administrativă a 
întreprinderii cît și celelalte 
cadre tehnice din sectoare nu 
au urmărit întotdeauna, cu ri
gurozitate modul în care se 
respectă termenele contractua
le. Aceasta s-a întîmplat și 
atunci cînd am avut rolul de 
uzină coordonatoare pentru li
vrarea unor categorii de utila
je. îngrijindu-ne să îndeplinim 
ceea ce revenea de executat 
uzinei noastre — în cazul li
vrării cazanelor pentru șantie
rul din Călărași — am negli
jat să urmărim cum își res
pectă sarcinile contractuale și 
celelalte întreprinderi care, în 
cazul de față, ne erau subor
donate.

Trebuie arătat, totodată, că 
livrarea cu întîrziere a utila
jelor pe unele din marile șan
tiere s-a datorat și unor greu
tăți care nu țin de uzină. Tre
buie amintit în această ordine 
de idei, faptul că unele co
menzi și documentații sosesc 
în uzina noastră cu mari întîr
zieri și neclarificate, cum a 
fost documentația pentru coșul 
de fum al centralei termice 
Tr. Măgurele. Faptul că docu
mentația primită de uzină su
feră pe parcurs numeroase 
modificări (afectînd uneori 
peste 50 la sută din volumul 
ei) duce de asemenea la întir 
zieri în livrarea utilajelor.

Vom face tot ce depinde 
de noi pentru ca marile șan
tiere să intre în funcțiune la 
termenele stabilite.

Ing. ENE LACHE 
director tehnic — Uzina

„Vulcan"-Bucur  ești

Vă recomandăm 
aceste profesii

@ Tehnician agronom
Tehnicianul agronom participă efectiv la procesul de pro

ducție din unitatea agricolă în care îți desfășoară activita
tea. El este ajutorul inginerului agronom, ia parte la în
tocmirea planului de producție și defalcarea lui pe brigăzi, 
dă indicații mecanicilor agricoli șl supraveghează executarea 
lucrărilor de pregătire a terenului în vederea semănatului și 
de administrare a îngrășămintelor organice și minerale ; su
praveghează și dă indicații asupra lucrărilor de întreținere a 
culturilor și organizează lucrările de recoltare în funcție de 
parcul de mașini existent. Pe sistemele irigate, tehnicianul 
agronom urmărește efectuarea corectă a udărilor în funcție 
de regimul de irigație al diferitelor culturi, stabilește durata 
de funcționare a canalelor sau agregatelor de aspersiune 
(ploaia artificială), în funcție de normele de udare.

O Tehnician horticultor
Tehnicianul horticultor participă, sub îndrumarea ingine

rului horticultor, la întocmirea și aplicarea planului de pro
ducție pentru vii, livezi de pomi sau grădini de legume ; 
organizează și supraveghează desfășurarea lucrărilor în sec
torul respectiv, ținînd seama de calendarul muncilor agri
cole ; stabilește necesarul de material săditor și suprave
ghează producerea acestuia în răsadnițe pentru suprafețele 
destinate diferitelor culturi timpurii, semitimpurii și tîrzii; 
în școala de vițe îndrumă și supraveghează producerea ma
terialului săditor, operațiile de altoire, iar în pepiniera de 
pomi îndrumă și supraveghează pregătirea materialului să
ditor, ne specii și vîrste.

In plantațiile de vii și pomi, precum și în gradina de le
gume, îndrumă și urmărește aplicarea tuturor lucrărilor, or
ganizează lucrările de recoltare, sortare și păstrare a pro
duselor, precum și procesul de vinificație.

• Tehnician veterinar
Tehnicianul veterinar participă, alături de medicul veteri

nar, la organizarea producției în fermele de animale prin 
supravegherea dezvoltării șeptelului pe specii, la întocmirea 
corectă a rațiilor de alimentație ; participă efectiv la opera
țiile de prevenire și combate re a bolilor la animale ; ține 
evidența producțiilor pe specii de animale.

• Mecanic agricol
Mecanicul agricol conduce (și întreține) tractoarele sau 

alte mașini și instalații agricole, agregate, stații de pompare 
sau instalații de irigare prin ploaie artificială, cunoscînd ca
racteristicile tehnice și modul de funcționare al acestora, 
participă la mecanizarea cît mai largă a lucrărilor agricole. 
In atelierele de reparații, mecanicul agricol face îngrijirile 
tehnice și execută toate categoriile de reparații ale tractoa
relor, mașinilor și instalațiilor agricole.

Prin activitatea desfășurată, mecanicul agricol poate con
tribui din plin la obținerea unor recolte bogate, la continua 
întărire economico-organizatorică a unităților agricole socia
liste.

Comitetul raional 
U. T. M.-Tg. Jit?

In urma articolului „Pe 
șantierul Fabricii de ciment, 
din Tîrgu-Jiu“, apărut în 
„Scînteia tineretului" nr. 
4595, biroul Comitetului raio
nal U.T.M. Tg. Jiu dezbătind 
cele semnalate, și-a însușit 
obiecțiile critice formulate de 
brigada ziarului. Ne-am dat 
seama că nu am reușit sa 
dăm un sprijin mai calificat 
organizațiilor U.T.M. din ca
drul șantierului Fabricii de 
ciment — pentru a desfășura 
o activitate culturală rodnică 
— și am trecut la măsuri care 
să învioreze această activi
tate.

Un secretar al comitetului 
raional U.T.M. s-a deplasat la 
acest obiectiv important, spri
jinind comitetul U.T.M. pen
tru ca, împreună cu comite
tul sindical, să-și întocmească 
un plan comun al activități
lor cultural-artistice și spor
tive ce se desfășoară pe șan
tier.

S-a întocmit un program 
săptămînal de activitate a 
clubului, pe baza căruia, în 
prezent, se organizează cu re
gularitate manifestări ca: în
treceri sportive, conferințe și 
recenzii, joi ale tineretului 
etc. Toate acestea au făcut ca 
sălile clubului să cunoască, 
în fiecare seară, un freamăt 
neobișnuit. De asemenea, s-a 
acordat o grijă deosebită pre
gătirii formațiilor artistice 
care au participat la faza in
ter.întreprinderi și raională a 
celui de-al VII-lea concurs al 
echipelor artistice de amatori, 
reușind să ocupe locuri frun
tașe. Au fost luate măsuri ca 
un număr dt mai mare de ti
neri de pe acest șantier să 
participe la Spartachiada Re
publicană, sa treacă probele 
pentru a obține insigna de 
polisportiv.

In același timp s-au luat 
măsuri pentru a se crea acti
vității cultural-educative de 
masă cadrul material potrivit. 
A fost amenajată o scenă per
manentă, pe care se desfă
șoară săptămînal programe 
ale formațiilor artistice, con
ferințe etc.

Articolul „Pe șantierul Fa
bricii de ciment din Tîrgu- 
Jiu" publicat în ziarul „Scîn
teia tineretului", ne.a. fost de 
un real folos, deoarece a avut 
menirea să ne îndrepte aten
ția spre o verigă mai slabă 
a muncii noastre.

Biroul Comitetului raional 
U.T.M. Tg. Jiu

Comitetul U.T.M. 
al Hidrocentralei 
„16 Februarie"-

In ședința comitetului U.T.M. 
al Hidrocentralei „16 Februa- 
rie“-Argeș, s-a discutat pe 
marginea articolului apărut în 
nr. 46^8 al „Scînteii tineretu
lui'4.

Comitetul U.T.M. și-a însu

a
șit criticile aduse și a stabilit, 
în același timp, măsuri me
nite să îmbunătățească activi
tatea pe linie de U.T.M. pe 
șantierul nostru.

Comitetul U.T.M. a stabilit 
organizarea unor ședințe cu 
tinerii noi angajați pe șantier, 
la care să fie invitați munci
tori cu vechime, ingineri, 
maiștri cu experiență, care să 
vorbească acestor tineri, îm- 
părtășindu-le din experiența 
lor. Se vor continua expunerile 
pe tema „Să ne cunoaștem 
șantierul", în care se va ex
plica tinerilor construcția și 
importanța Hidrocentralei.

S-a stabilit ca pentru spriji
nirea și urmărirea îndeaproa
pe a participării tinerilor la 
cursurile de calificare, mem
brii comitetului U.T.M. să fie 
repartizați să răspundă de cîte 
unul din cursuri. Pentru a face 
din acțiunea de difuzare a 
cărții în rîndul tineretului o 
acțiune de masă — comitetul 
U.T.M. și-a propus, și parțial a 
și rezolvat, să procure manuale 
de specialitate tuturor cursan- 
ților de la cursurile de califi
care. Tot în direcția ridicării 
calificării, comitetul U.T.M. a 
inițiat organizarea de con
cursuri pe meserii gen „Cine 
știe, răspunde", pentru me
seriile de dulgheri, mineri, be- 
toniști, electricieni etc.

In cadrul activității sportive, 
comitetele organizațiilor de 
bază au fost ajutate ca în.co
laborare cu grupele sportive 
să organizeze concursuri în 
cadrul Spartachiadei Republi
cane și pentru trecerea norme
lor pentru obținerea insignei 
de polisportiv.

De asemenea, ne-am propus 
organizarea unor excursii edu
cative în afara șantierului, la 
obiective industriale din re
giune (C.I.L. Pitești, ______
Colibași, Uzina de aluminiu 
din Slatina și altele).

Comitetul U.T.M. al 
Grupului de șantiere al 

Hidrocentralei „16 Februa
rie"-Argeș

Uzinele

★

P.S. Invităm pe cititorii an
cestor rînduri să desprindă, 
din colecția „Scînteii tinere
tului", ziarul nr. 4628 — în
care a apărut reportajul „Pe 
șantierul Hidrocentralei de la 
Argeș" — și să confrunte tex
tul reportajului cu răspunsul 
comitetului U.T.M. Se va ob
serva că la problemele impor
tante ridicate în cadrul arti
colului, comitetul U.T.M. al 
Hidrocentralei nu ne dă nici 
un răspuns. Și dacă, totuși, co
mitetul U.T.M. s-a achitat, 
deși într-o măsură insuficien
tă, de obligația redactării unui 
răspuns la semnalele presei, 
nu se poate spune același lu
cru despre conducerea tehni- 
co-administrativă a șantieru
lui, în fața căreia articolul 
nostru a ridicat o seamă de 
probleme acute. Pe cînd răs
punsul ce se impune ?

REGIUNEA ARGEȘ

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Costești — Raio
nul Costești
— mecanic agrico1

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Drăgășani — 
Raionul Drăgășani

— mecanic agricol
Școala profesională de pe 

lingă S.M.T. Greci — Raionul 
Găești
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Radomirești — 
Raionul Drăgănești-Olt
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Miroși — Raio
nul Costești
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Recea-Slatina
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Teiu — Raionul 
Costești
— mecanic agricol

Școala profesională de pe

Slănicul Moldovei își așteaptă oaspeții

Vitamina C viaadccâ râitâie
pe animale de către oamenii de știință 
de medicină din Voronej, au arătat că 

acidului ascorbic în organism are o

Experiențele efectuate 
sovietici de la Institutul 
modificarea concentrației 
puternică influență asupra procesului de regenerare a țesutu
rilor vii.

în lipsa vitaminei C regenerarea este încetinită. In reacțiile 
complexe care au loc în organism sub acțiunea hormonilor, aci
dul ascorbic apare ca o verigă finală. Dar cantitatea acestuia 
în țesuturi scade brusc sub influența unor factori externi.

Pe oamenii de știință i-a interesat legătura dintre concentrația 
acidului ascorbic în organism și viteza de vindecare a leziunilor 
externe. S-a dovedit că creșterea cantității acidului ascorbic în 
țesuturi peste limita obișnuită provoacă creșterea vertiginoasă 
a celulelor și acoperirea porțiunilor lezate cu celule sănătoase. 
In afară de aceasta, acidul ascorbic diminuează influența unor 
substanțe nocive. Leziunile externe se vindecă rapid.

Noua metodă de accelerare a vindecării leziunilor externe are 
o mare însemnătate practică.

Cauza cutremurelor
Dr. Hugo-Belioff de 

la Laboratorul seis
mologie al Institutu
lui tehnologic din 
California este de pă
rere ca cutremurele au 
loc în urma topirii 
unor blocuri uriașe de 
rocă sub acțiunea căl
durii din nucleul glo-

Majoritatea catre- 
formeazâ

l

tensionării superfi
ciale a scoarței Pă- 
mîntului, ceea ce le-a 
permis să prezică lo
curile eventualelor cu
tremure. Ei consideră 
că pe viitor vor reuși 

să preîntîmpine cutre
murele prin efectua
rea de explozii in 
locurile de concentrare

a nu le fcgitfai tâe- 
tingâ limite pericu
loase.

Recent s-au găsit 
procedee de înregistra
re a șocurilor la o a-

murelor se
în stratul gros de 20 
de mile care acoperă 
Pămîntul. Oamenii de 
știință au găsit pro
cedee de măsurare a

UNDE MERGEM S i iNVA ȚĂM ?
Din rețeaua

lingă S.M.T. Vlaici — Raionul 
Vedea
— mecanic agricol

Centrul școlar de pe lingă
G.A.S. Găești

a) Școala profesională:
— mecanic agricol.

b) Școala tehnică:
— tehnician veterinar.

Școala tehnică Curtea de 
Argeș, str. Republicii nr. 17, 
de pe lingă stațiunea I.C.C.A. 
Ștefănești
— tehnician horticultor; teh
nician veterinar

Școala tehnică — Slatina, 
str. Strihareți nr. 150, de pe 
lingă G.A.S. Curtlșoara
— tehnician agronom
— tehnician veterinar

Grupul școlar de pe lin
gă stațiunea experimentală 
I.C.C.A. — Drăgășani

a) Școala profesională:
— preparator în industria ali

mentară — vinificație și 
băuturi spirtoase.
b) Școala tehnică:
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dîncime de 
mile. Aceste 
remarca dh 
sînt formate, 
în urma topirii 
stantanee a unor uri
așe blocuri de rocă.

Probabil, în urma a- 
cestei topiri se formea
ză tensiuni în scoarța 
Pămîntul ui care, ulte
rior, pot provoca -cu
tremure. O astfel de 
topire, după toate 
probabilitățile, se pro
duce la o adîncime de 
400 de mile.

400 de 
șocuri, 
Belioff 
posibil, 

in-

școlilor Consiliului Superior al
— tehnician horticultor; con

tabil agricol.
Școala tehnică Bradu de pe 

lingă stațiunea I.C.C.A. — 
Ștefănești — Raionul Pitești
— contabil agricol.

Școala tehnică de pe lingă 
G.A.S. Dobrogostea — Raio
nul Pitești
— tehnician veterinar

REGIUNEA BACAU
Școala profesională de pe 

lingă S.M.T. Podul Turcului
— Raionul Adjud
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Tirgu Neamț
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Hemeiuș — Raio
nul Bacău
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Adjud — Raio
nul Adjud
— mecanic agricol

Școala profesională de pe

In ultimul timp în domeniul 
construcțiilor și-au făcut loc 
o serie de noi procedee meni
te să asigure un ritm rapid a- 
cestui important compartiment 
de dezvoltare a tehnicii zile
lor noastre.

Sistemele noi, prin ingenio
zitatea lor, fie perfecționea
ză sistemele clasice de con
strucții folosite pînă nu de 
mult, fie introduc elemente 
noi sau materiale noi, scurtînd 
durata de execuție sau iefti
nind costul construcțiilor.

Mașina de
construit case

con-
finisată în 24complet 

cu o e- 
de 14
Aceas-

planșeul infe-

Unul din aceste sisteme, a- 
plicat foarte recent a produs 
senzație prin ritmul realizat.

„Mașina de construit case"' 
produce cca. 90 mp de 
strucție ................. "
de ore, 
chipă 
oameni.
tă mașină este 
alcătuită de 
fapt dintr-un 
cofraj al pere
ților laterali și 
al planșeului 
care înaintează 
în lungul clă
dirii pe șine 
montate peste 
rior. Asemenea mașini s-au 
mai folosit și în trecut însă 
ele montau de regulă elemen
te de construcții prefabricate. 
Mașina din cazul de față folo
sește procedeele tradiționale 
de lucru, realizînd însă o 
productivitate mult sporită.

Dimensiunile mașinii (recent 
folosită pe unul din șantierele 
din Franța) sînt variabile în 
funcție de dimensiunile con
strucției ce o realizează, dar de 
regulă lățimea ei este de 
10—15 m., lungimea de 6—20 
m., iar înălțimea de 4 m.

Cum lucrează o asemenea 
mașină ? Pentru realizarea 
construcției, se montează în 
primul rînd conductele încor
porate în planșee, precum și 
elementele de tîmplărie. Apoi 
începe turnarea betonului în 
cofrajul mașinii care se vi
brează. Uscarea se face prin 
intermediul unor plăci absor
bante. După care se face fini
sarea suprafețelor turnate. A 
doua zi, după aceste operații 
se trece la decifrarea porțiu
nilor turnate, iar mașina îna-

Mecanizatorii de la G.A.S. 
Rusănești, raionul Caracal 
paralel cu lucrările de între
ținere a culturilor, acordă o 
mare atenție pregătirii uti

lajului pentru seceriș 

lingă G.A.S. Răcăciuni — 
Raionul Bacău
— mecanic agricol

Școala tehnică Trifești — 
Roman, de pe lingă stațiunea 
experimentală I.C.C.A. Ro
man
— tehnician agronom ; tehni

cian horticultor ; tehnician 
veterinar
Grupul școlar de pe lingă 

S.M.T. Roman, str. Alexandru 
cel Bun nr. 2

a) Școala profesională:
— mecanic agricol.

b) Școala tehnică:
— contabil agricol

REGIUNEA BANAT

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Biled — Raionul 
Sînnicolau Mare
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Ciacova — Raio
nul Deta
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Lugoj
— mecanic agricol 

intează cu ajutorul instalații
lor complexe cu care este 
utilată.

Aplicarea acestui sistem este 
recomandabilă cu precădere 
la construcții cu ziduri longi
tudinale.

Ajutorul 
principal - 

cablurile
Un alt sistem de execuție 

construcțiilor cu mijloace 
metode moderne folosește

al 
Și 

, o 
mașină alcătuită dintr-o cutie 
de beton armat cu pereți 
groși, goală pe dinăuntru care 
înaintează pe verticală prin 
intermediul unor prese foarte 
puternice. Mașina montează 
planșee prefabricate cu ajuto
rul unor cabluri. Aceste plan- 

Metode noi
în construcții

șee prefabricate se montează 
pe părțile laterale ale cutiei.

Cablurile au un capăt fixat 
în sol, iar celălalt capăt este 
fixat pe cutia de beton armat. 
Pe aceste cabluri sînt înșirate 
planșeele prefabricate care se 
solidarizează cu cablul prin 
intermediul unor cîrlige pu
ternice înglobate în planșee.

Fiecărui planșeu îi este a- 
tribuită o porțiune de cablu 
corespunzătoare înălțimii eta
jului respectiv. Pe măsură ce 
cutia de beton începe să se ri
dice, planșeele prefabricate 
care sînt așezate unul peste 
celălalt, încep să alunece pe 
verticală. In momentul în care 
cutia de beton a ajuns în 
punctul cel mai înalt al con
strucției, întreaga porțiune de 
cablu s-a întins și fiecare 
planșeu s-a așezat la înălți
mea dorită.

Capătul cablului fixat în sol 
se va desfășura și va fi an
corat în masivul de beton al 
fundației. Cutia de beton va 
rămîne în vîrful construcției, 
iar presele hidraulice care au 
ridicat-o pînă în acel punct 
se vor retrage.

,, Saltele 
de plumb“

Eforturile constructorilor 
s-au îndreptat și în direcția

Agriculturii
Școala profesională de pe 

lingă S.M.T. Ortișoara — 
Raionul Arad
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Pecica — Raio
nul Arad
— mecanic agricol

Școala profesională, de pe 
lingă S.M.T. Peciul Nou — 
Raionul Timișoara
— mecanic agricol

Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Oravita
— mecanic agricol

■Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Săcălaz — Raio
nul Timișoara
— mecanic agricol

Grupul școlar de pe lingă 
G.A.S. Jimbolia

a) Școala profesională:
— mecanic agricol.

b) Școala tehnică:
— tehnician veterinar

Grupul școlar de pe lingă 
G.A.S. Ceacova — Raionul 
Ceacova

a) Școala profesională:
— mecanic agricol.

Sesiune
a cercurilor 

tehnice
CLUJ (de la corespondentul 

nostru)
La Grupul școlar de con

strucții — Școala tehnică de 
personal tehnic din Cluj — 
s-a desfășurat prima sesiune 
de comunicări a cercurilor 
tehnice de elevi. La sesiune 
au participat cercurile de 
construcții și arhitectură, e- 
lectronică, instalații, topogra
fie, geotehnică și fundații, 
drumuri și poduri care au 
prezentat 12 referate susținu
te de 61evi din anii II și III. 
în cadrul referatelor au fost 
abordate probleme legate de 
metode și materiale noi folo
site în construcții. Așa de 
pildă, în referatul „Folosirea 
cofrajelor glisante" s-a vor
bit despre noua metodă fo
losită în construcții cu refe
riri la rezultatele practice 
obținute pe șantierele unde 
elevii își efectuează practica 
în producție. De un interes 
deosebit s-au mai bucurat 
referatele: „Stadiul, proiec
tarea și executarea unui a- 
mortizor de zgomot cu plăci 
pentru instalațiile de venti
lație", „Redresori cu siliciu 
utilizați ca redresori de mare 
putere în tracțiunea electri
că" etc.

asigurării unui grad mai ri
dicat de confort al clădirilor.

In acest sens, problema a- 
mortizării zgomotelor și vi
brațiilor la clădirile de lo
cuit, a căpătat o importanță 
deosebită. De aceea și intere
sul manifestat pentru înlătu
rarea lor a crescut foarte mult 
Posibilitățile de soluționare a 
izolării construcțiilor contra 
zgomotelor sînt diferite, însă 
un interes deosebit îl reprezin
tă în momentul de față folo
sirea saltelelor de plumb.

Aceste saltele sînt alcătuite 
din 3 foi de plumb în grosime 
de 2 mm fiecare, înglobînd în
tre ele cîte un strat de pîslă 
de 10 mm grosime. La mon
tare, aceste saltele se vor aco
peri cu cîte un strat de hîrtie 
bituminată.

In cazul pereților despărți
tori se poate folosi chiar o 

simplă placă 
de plumb d'e 
1 sau 1,5 mm 
montată pe a- 
cest perete cu 
ajutorul diblu- 
rilcc.

Prin folosi
rea plăcilor de 
plumb interca
late între dife
rite straturi de 

carton fibros sau pîsle mine
rale se pot obține izolări con
tra zgomotelor la planșee și 
la uși.

Camere 
,,surde“

Procedee asemănătoare s-au 
folosit în ultimul timp la con
struirea așa-ziselor camere 
„surde". Camerele surde se 
folosesc în electroacustică — 
știință care se ocupă cu stu
diul transformării energiei e- 
lectrice în energie acustică, 
studiu deosebit de important 
și care , a căpătat o largă răs- 
pîndire în ultimul timp.

Aceste camere surde, în care 
se fac experiențe de laborator 
nu trebuie să fie influențate 
deloc de zgomotele din exte
rior. Izolarea lor se face la 
fundații de asemenea cu plăci 
de plumb intercalate cu pîslă 
minerală sau carton fibros. 
Pereții camerei ca și planșeul 
sînt alcătuiți din cîte 3 stra
turi de beton cu goluri de aer 
intermediare, iar suprafața lor 
interioară se plachează cu e- 
iemente absorbante de diferite 
forme alcătuite din vată de 
sticlă.

Ing. A. VALENTIN
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b) Școala tehnică ••
— tehnician veterinar

Școala tehnică de pe lingă 
G.A.S. Lipova
— contabil agricol

Școala tehnică de pe lingă 
G.A.S. Lugoj, str. Timisoara, 
nr. 126
— tehnician agronom ; tehni

cian veterinar; contabil 
agricol
Școala tehnică de pe lingă 

G.A.S. Sînnicolau Mare
— tehnician agronom ; tehni

cian veterinar
Grupul școlar de pe lingă 

G.A.S. Arad.
a) Școala profesională:

— mecanic agricol
b) Școala tehnică:

— tehnician veterinar ; con
tabil agricol
Școala tehnică de pe lin

gă stațiunea experimentală 
I.C.C.A. Miniș — Raionul Li
pova
— tehnician horticol

Continuăm într-unul din 
numerele viitoare publicarea 
rețelei școlilor Consiliului Su
perior al Agriculturii din alte 
regiuni.



— Și totuși, de ce-ai venit 
în Deltă

Zîmbește, nițel încurcată, a- 
poi încearcă să scape de în
trebare cu o glumă:

— Știu eu ? '.... Poate pentru 
că mi-a plăcut apa... Delta, cu 
milioanele ei de păsări, pesca
rii care se-ntorc în amurg cu 
mahunele doldora de pește, a- 
pusuri și răsărituri pe care ni
căieri nu le poți vedea atît de 
frumoase ca aici la noi... Ti
nerețe, romantism... Și devia
ză discuția pe un „teren* 
mai... prozaic, teren pe care 
se simte pe deplin stăpină :

— ...Noi sintem stuf ari; oa
meni care recoltăm stufu’- 
Mulți cred că treaba asta « 
simplă ca bună-ziua. Dar nu-i 
tocmai așa. Și la noi, proMf 
ma calității stufului recoltat se 
pune în mod deosebit ca 
în oricare alt sector de pro
ducție... Și intră in niște ex
plicații foarte detaliate, âe- 
monstrîndu-mi matematic da 
e de importantă stabilirea e- 
pocii „optime" de recoltare a 
stufului (treabă care se face 
prin minuțioaae anabzn de 
laborator menite să deterwme 
procentajul de eeiulote azv- 
tent în banala rresne de bal
tă), de ce se di la ri .
în eampanule de reetexere, ea 
fiecare seiear*) să tete Ftafed 
cit mai de la rădăcuu 
fiind câ spre rădăcna 
e concentrat cei mai m 
cent de calidaed— Trece 
la alt eabieet, i fiertefte 
reținută mtedne cam 
cese „b&iețti Tzșzrg", 
du-mi nume de etemMS» fresa- 
tași, faptele lor— teetc. te- 
cet, povestirea ei creecte 
imaginea maneu 
incept nd din octombrie pteâ te 
aprtâie, tnfnuUfad peren-t 
și Cri Bățul turbat al temdL 
Uneori ei rămtn Utxari 
și săptâmtni (n te
stuf de pe grindurile tecieș- 
:ate de Dunărea tegtefteft. 
îmi povestește despre ees ds» 
schimbul doi, care transfor
mau nopțile in zile 'pe ge
ruri de minus douăzeci de gra
de, biciuiți de viscole; ten ec 
cremenea și nete/rteți, hotărî:-, 
să folosească fiecare ore 
„prielnică^ pentru recoltare (ft 
condițtâle „prielnice' de pro
ducție pentru ei, smfaru. steX 
tocmai zilele ciad tetei te- 
gheață, cind șenilele tractoa
relor nu se mei impy'" tZezc 
in mocirla bălții, cind pUi* 
firavi nu mei preri^x. ^mo
lul surpării sub gr.z.zzzez 
tractorului).

...Epecia'.iiaiez ei e areea de 
tehnician tthnz'xg, iar U »- 
nitatea Șontea de e^piootert 
a stufului îndeplinește fu-.c*-x 
de controlor de calitate. Cs-e 
calitate ? A stufului recoltat, 
bineînțeles, stuf care ia dru
mul Combinatului de la Brăi
la, unde e transformat în ce
luloză. Ca muncă obștească, a 
fost aleasă în comitetul orga
nizației U.T.M. a unității Șon
tea — responsabilă cu pro
ducția și calificarea tineretu
lui. In campaniile de recolta
re, sarcina ei e să meargă Ifl 
coloanele care recoltează stu
ful, să controleze calitatea 
muncii seicarilor, U zecile de 
depozite pentru a recepționa 
stuful recoltat șt — concomi
tent cu asta — să țină ședin;? 
cu utemiștii, si prezinte re
cenzii în fața tinerilor, indem- 
nîndu-i să petreacă ceasurue 
de răgaz în tovărășia anei 
cărți, să expună lecții și con-

*) Mecanicul care manipu
lează agregatul de recoltare a 
stufului.

ÎTI
1

(Urmare din pas. I)

voie, tovarășă profesoară — a 
spus, luînd cuvintul, și tatU 
elevei Ana Stroie, — dați-mi 
voie să vă mulțumesc fi cu, 
ca părinte. Dumneat'oartră, ca 
și altor tovarăși profesor., noi 
vă sintem datori pentru În
vățătura pe care aji dat-o 
copiilor noștri. Mulțumim, 
prin dumneavoastră, tutu
ror celor ce le-au creat copii
lor condiții atit de bune de 
învățătură, partidului ți sta. 
tului nostru ii mulțumim. 
I-am adus aici de mină, țăcind 
primii păți spre abecedar, și 
ni-i dați oameni eu carte, in- 
vățați. Eu sînt muncitor cefe
rist, grivițean, și știu să prețu
iesc ceea ce ați
mulțumesc din
asta...

Adevărul este 
familiilor, al părinților, cola
borarea 
nizația 
mult la 
acum.

271 de elevi absolvenți la o 
singură școală medie.

Tot atâția tineri de nădejde, 
tot atâtea familii fericite.

făcut și vă
inimă pentru

că și ajutorul

lor cu școala, cu orga- 
U.T.M. a contribuit 
bucuria generală de

o zi
cârc nu st uită
...Festivitatea se terminase. 

Tovarășa Ana Nicolau, di
riginta clasei a XI-a D de 
la Școala medie 28, se 
întorsese în cancelarie. Am 
găsit-o vibrînd încă de emoția 
momentelor pe care le trăise, 
momente create de foștii săi 
elevi, de care se despărțea cu 
părere de rău, dar și cu bucu
ria de a-i vedea crescînd, în-

ferințe la cercurile pouiice 
U.T.M., să- Dar cite lacrari 
nu sînt de făcut! „Tereaal" ei 
de activitate, ca geo
grafică, se intrude pe întreaga 
suprafață de ouă șt mii da 
hectare de pe cere unitatea 
recoltează stuful; pentru o e- 
dificare mai ezBOi» rrebuu 
precizat câ e impir-
țiti tn colocse și ci *&mai o 
coloana de retoăxre zepemea- 
zâ ve un de 2 QCO—
2 i» de hccwe. Deci anca 
ei e să fie meres pe drssu Si 
dmul e pe epi. Had epeU 
Duniru jzurg", szn eu heH- 
copteml — cW ape e

esta fefrxxe fieuU*pe pipăie, 
pe Wat, r. D*eon rre-
buae să r ic • conokkc r 
■Sxeets «d b te

— Ct« e tresă* pe
re • tec. 9 

CĂTRE CEI UNSPREZECE

aceasta e nevoie, 
mill ca oricind, să

Elevi ai Școlii poligrafice „Dimitrie Marinescu" în vizită la Muzeul de istorie a orașului 
București.

PamptLu Ma

n * * f

FANUȘ NEAGU

. t i f

(Agerpres)

Intre gospodăriile agricole 
colective din Cazasu, Chiscani, 
Osmanu și Pitulați pe de o 
parte și cele amintite mai sus,

MULȚUMIM,
vâțind, intrind în viață. Tova
rășa Ana Ntcolau. profesoară 
de latină, este o femeie cu pi
rul complet alb.

— Ziua de ari, ne-a spus 
dînsa, e dintre cele care nu 
se uită. Să-i fi văzut, tovară
șă dragă, pe elevii care au luat 
cuvintul la ultima ori... au 
spus vorbe gingașe, care dove
desc că am crescut copii cu 
suflete curate...

Era bucuria, marea bucurie 
a unui profesor. A dat țării, 
vieții noastre, oameni în
aripați de idealuri înalte. 
La cine șe gîndea ? La 
Cristina Grand, la Sanda Po
pescu, la Marilena Vulpe sau 
la cele două surori, Maria și 
Florentina Florea ?

— La toți 37, a precizat 
dînsa.

Profesoară cu experiență, 
dedicase ultima oră de diri- 
genție unei meditații colective 
asupra anilor de școală. Discu
taseră mult, cu aprindere, cu 
emoție... și dînsa crezuse că 
atîta e destul. La ultima oră de 
latină însă, deschizînd ușa, a 
rămas în prag, surprinsă: cu 
buchete de flori, cei 37 de e- 
levi o așteptau ridicați în pi
cioare. Imediat, un coleg a dat 
tonul și întreaga clasă a în
ceput cunoscutul cîntec stu
dențesc „Gaudeamus igitur". 
Acum n-o mai mirau nici flo
rile, nici purtarea lor. Cît a 
ascultat cîntecul (pînă la ur
mă a cîntat și dînsa !) se tot 
întreba cine i-a învățat. Nu-l 
învățaseră la clasă. Cu atât 
mai emoționată a fost cînd a 
aflat că, dorind să-i facă o 
surpriză, elevii făcuseră apel 
la ajutorul unui tovarăș profe
sor de muzică, că repetaseră 
cîntecul fără știrea dînsei nu
mai pentru a-l putea cînta co
rect, în limba care-i învăța, la 
ultima oră.

Ridicarea Ia rang 
de ambasadă 
reprezentanțelor 

diplomatice din Tokio 
ți București

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne și guvernul Japo
niei au convenit ca reprezen
tanțele lor diplomatice la 
Tokio și București să fie ridi
cate la rang de ambasade cu 
începere de la 1 iunie 1964.

---- •-----

INFORMAȚII
In sala mică a Palatului 

R-P. Romîne au început joi 
lucrările celui de al XI-lea 
Congres național de chirurgie, 
care are ca tematică proble
mele actuale ale chirurgiei 
: _.o-vasculare, hemoragiile 
digestive superioare și insufi- 
rirnțB renală acută în chirur
gie. Participă numeroși acade- 
midani, profesori, medici din 
izzresga țară, precum și re
prezentanți de seamă ai chi
rurgiei sosiți din 19 țări.

„Sâ-I duceți 
mui departe..."

La sfîrșitul orelor, cei a- 
proape 200 de absolvenți ai 
clasei a XI-a de la Școala me
die 28 s-au adunat in sala de 
festivități. Au fost invitați aci 
toate cadrele didactice, pă
rinți, elevi de la clasele mai 
mici, conducerea școlii. Mo
mentele de emoție s-au succe
dat unul după altul.

în ziua aceea, elevii clase
lor a XI-a ceruseră să facă ei 
— pentru ultima oară — de 
sennciu în școală. Și toate 
clasele i-au ascultat (nici nu 
se putea altfel!) pe „veterani". 
Tot ei, care au creat în școală 
un cineclub și un cerc de ama
tori foto, au pregătit și lăsat 
în „arhiva de filme a școlii" 
un film al ultimelor ore de 
curs. Angajîndu-se în fața 
profesorilor să muncească 
bine, să învețe mult, să se 
comporte în viață ca oameni 
de nădejde, ei s-au angajat 
totodată ca peste 10 ani să re
vină la școală, să comunice 
profesorilor ceea ce au reali
zat. Atunci, filmul acesta fă
cut de ei le va fi de mare fo
los !

Dar, poate cel mai emoțio
nant dintre toate, a fost mo
mentul predării steagului de 
fruntași pe școală elevilor ce
lor mai mici ai școlii. La în
ceputul anului elevii claselor 
a XI-a au împărțit celor de la 
ciclul elementar cărțile gra
tuite acordate de stat. De a- 
tunci prietenia dintre „vete
rani" și „boboci" s-a menținut 
foarte strînsă. Iată de ce, cîș- 
tigînd drapelul de clase frun
tașe pe școală, clasele a XI-a

Peste trei zile» la 
Sofia, selecționata 
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ȘCOALA!
1

A APĂRUT

Lupta de clasă

drapel anei eleve din— clasa 
doua elementară.

Cel iiiui irumos 
succes

In bilanțul . clasei a XI-a

Cu brațele 
flori și ini- 
emoție, au in-

In bilanțul , clasei a XI-a J 
de la Școala medie nr. 1 „Ni- 
colae Bălcescu" — încheiat la 
sfîrșitul anilor de școală — 
sînt înscrise multe succese. 
Dar, fără îndoială, cel mai în
semnat dintre ele este forma
rea unui colectiv închegat — 
căruia i se datoresc, de fapt, 
toate celelalte succese.

Era firesc, deci, ca și în mo
mentul solemn al despărțirii 
de școală, de tovarășii profe
sori, elevii clasei a XI-a J să 
dovedească spiritul lor colec
tiv. La ora 6,30 dimineața 
și-au dat întâlnire cu toții, un
deva, în afara școlii. N-a întâr
ziat nimeni, 
încărcate de 
mile pline de 
trat pe poarta școlii cu un 
sfert de oră înainte ca sunetul 
clopoțelului să anunțe începu
tul primei ore de curs 
tima zi de școală. I-au întâm
pinat tovarășii profesori, cole
gii din clasele mai mici...

Surprizele s-au ținut lanț în 
ultima zi de școală. In timpul 
orelor au fost făcute instanta
nee fotografice : fără ca să știe 
tovarășii' profesori erau foto- 
grafiați în timp ce predau lec
țiile... Apoi, în laboratorul 
școlii, foto-amatorii au reali
zat în grabă tablouri pe ver- 
so-ul cărora au fost caligra
fiate numele tuturor elevilor 
clasei. Aceste tablouri au fost 
dăruite tovarășilor profesori 
împreună cu... promisiunea:

sunetul

din ul-

cut ieri o vizită de cîteva cea
suri, completat și întărit, se 
află in bună dispoziție, dorință 
și încredere în calificare. Ulti
mul antrenament, în compania 
primei garnituri a Petrolului 
(formula de echipă e cunoscută 
din presă) a fost făcut cu sco
pul de a se adinei ideea jocu
lui ce va fi aplicat la Sofia.

S-a înțeles — și asta va fi în 
chip sigur hotăritor la Sofia — 
că pentru a ne califica, trebuie 
sâ acționăm calm, gîndit. în 
eonănui mișcare, din primul și 
pnd-B aîfiBHil minut. Formu
la catâ-joe (adică minge în 
CMt, tregav* de timp, minge în 
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T’ent.l’i,’. a fon eliminată din 
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fu r.tc aceea. :ova*âșa pro- 
«eeoard Georpeta Nicolor, dt- 
riginte clasei, nu area oră cu 
ei. Ărind insă ori la clasa a
X- a A. incinte cu 2 minute de 
sjirșitul orei a primit vizita 
elevilor săi din clasa a XI-a J. 
In prezența colegilor lor mai 
miei, aceștia dăruit diri
gintei flori. De asemenea, din 
partea întregului colectiv al 
clasei i-a fost dăruit un coș cu 
flori și o insignă colorată pe 
care erau desenate un compas 
și un echer și înscrise datele: 
1964—1974. Pe verso, toți cei 
36 de absolvenți ai clasei a
XI- a J (n-a rămas nici un co
rijent în această clasă) s-au 
iscălit în formă de spirală, 
așa cum e traiectoria unei păr
ticele de ciclotron (tovarășa 
Georgeta Nicolov este profe
soară de fizică).

Elevii clasei a XI-a J au 
mulțumit dirigintei, celorlalți 
tovarăși profesori, pentru tot 
ce i-au învățat în anii de școa
lă. Cu toții au promis că se vor 
strădui — în toate împrejură
rile — să muncească și să se 
comporte astfel incit profeso
rii școlii sa fie minări de foștii 
lor elevi.

★
V-am înfățișat, în rîndurile 

de mai sus, cîteva scene, cîteva 
secvențe din filmul ultimei zile 
de școală. Cei aproape 40 000 
de absolvenți ai școlii medii, 
care intră, în aceste zile, în 
viață — și-au manifestat mul
țumirea față de profesorii lor, 
care timp de 11 ani le-au con
dus pașii spre cunoașterea și 
înțelegerea celor mai adinei 
taine ale naturii și societății, 
i-au pregătit pentru viață.

Solemn și sărbătoresc, îm
pletind emoția despărțirilor cu 
bucuria noilor orizonturi, eve
nimentul constituie, pentru toți, 
un ceas important, un ceas al 
răspunderilor.

40 000 de tineri pășesc pe 
drumurile vieții, deschise larg 
înainte-le... 

acum și calitățile și defectele 
adversarului) mai mult, să ia 
și să păstreze inițiativa cea 
mai mare parte din timp. Zic : 
putem, pentru că, așa cum s-a 
impus oricui a asistat la me
ciul de la București, valoarea 
formației noastre este evident 
mai săltată decît a bulgarilor. 
Nu e cazul aici să facem o 
comparație pe oameni sau com
partimente cu adversarii de 
duminică, cert este că superio
ritatea noastră — chiar dacă la 
3 mai s-a manifestat timid, 
printr-o diferență de un gol — 
trebuie menționată, și la Sofia 
o dorim explozivă.

Rîndurile acestea sînt pentru 
voi, cei unsprezece, care la 
Sofia veți lupta să apărați cu
lorile sportive ale țării. în
demn și stimulent să vă fie 
dragostea cu care sutele de mii 
de suporteri venițl duminică 
de duminică să vă vadă șl să 
se incinte, vă înconjoară în 
permanență. Ei cred în voi, în 
Talentul vostru și tn dorința 
voastră de victorie. Stnteți da
tori să-i răsplătiți cu aceeași 
dragoste așa cum de multe ori 
sți «ud făcut-o. La Sofia pu-

1 demonstra din plin talen- 
ssa pe care o dețineți

C/NEMA TOGRAFE
CAUZE DREPTE — cinema

scop — rulează U Piu-.* 
orele 9 ; 1130; 14; 16J0; 19; 
21,15, București orele 9: 1L15’. 
13,30; 16,30; 18.45; 21. MelocLa 
orele : 10; 12.15 ; 1430 ; 16.45 ; 
19; 21, grădina Doina ora:
20, înfrățirea intra popoare
orele: 10; 15,45; 18; 3X15.
CEI PATRU CĂLUGĂRI ru
lează Ia Republica orele 6.45; 
10,45; 12,45; 14.45; 16,45; 16.45:
21, Stadionul Dinamo oca 20.
Capitol orele : 930; 11.45; 14; 
16,15; 18.45; 21, grădină ora
20, Gri vița orele : 9; 11; 13; 
15,15; 17,15; 19.15; 21.15.Tomis 
orele : 9; 11; 13; 15,15; 1715; 
19,15; 21,15, Aurora orele 9: 11: 
13; 15,15; 17,15; 19.45; 21,15: 
grădină ora 20, Modern orele: 
9,30; 11,45; 14; 16.15: 1830;
21,15 grădină ora 20.30, Fero
viar orele : 10; 12; 14,15; 16,15, 
Arenele Libertății 20: grădina 
Tomis — 20. TIN ARUL DE
PE VASUL COLUMB — ci
nemascop — rulează la Car- 
pați orele: 10; 12; 14; 16;
ora 19, Seara prietenilor fil
mului. IMBLINZITORII DE 
BICICLETE 
— rulează la Festival 
9; 11; 13; 15; 
grădină ora 20, 
rele: 16; 18,15;
TIMPURI rulează la Victoria 
orele: 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21, Excelsior orele : 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30. KALO- 
IAN rulează la Central orele : 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45, Viitorul orele 16; 18; 
20, Pacea orele . 16; 18.15;
20,30. DIVORȚ ITALIAN ru
lează la Lumina orele : 9,45;

cinemascop 
orele 

17: 19; 21,
Floreasca o- 
20,30. ANO-

Cronică de campanie
(Urmare din pag. I)

unor lucrări d'e bună calitate. 
Tractoriștii Mihai Paraschiv 
și Emil Burcuță din brigada 
lui Gheorghe Buia s-au evi
dențiat încă de la începutul 
campaniei prin grija deosebi
tă pe care o acordă calității 
lucrărilor și efectuării lor în 
timpul optim.

Aceeași preocupare din 
partea tinerilor pentru execu
tarea în condiții optime a lu
crărilor de întreținere am în- 
tîlnit și la gospodăriile colec
tive din comunele Tudor VJa- 
dimirescu, Gropeni, Tufești, 
Scorțaru Vechi, însurăței și 
Mihai Bravu, unde organiza
țiile U.T.M. antrenează zilnic 
atîția tineri cîți e nevoie pen
tru fiecare lucrare.

în aceleași condiții 
de climă ți sol

fructificați învățămintele și 
sfaturile antrenorilor voștri.

Greul jocului se cere dus de 
fiecare echipier și de toți la un 
loc. Atragem insă atenția liniei 
de atac că de felul cum va ști 
sa păstreze mingea cit mai 
mult în zona adversarului de
pinde în bună măsură rezulta
tul final. Vigoare, calm, joc re
laxat și, ceea ce nu trebuie cu 
niciun chip să uitați: pase pe 
jos (la București, duielurile 
aeriene cîștigate de noi le poți 
număra pe degete) și deschi
derea în adîncime a extreme
lor. Iar apărătorii, să evite, 
absolut totdeauna, driblingul 
în careu și deposedarea prin a- 
lunecare, pasibilă, mai ales în 
deplasare, la penalizări cu totul 
de nedorit.

Astăzi, lotul nostru părăsește 
țara pornind spre Sofia. Fie
care iubitor al fotbalului îi în
soțește pe băieți numai cu gîn- 
duri bune.

E, repetăm, poate cel mai 
greu meci din ultima vreme. 
Dar noi toți, cei de acasă și 
cei care vom fi în tribună, sîn- 
tem siguri că jucătorii noștri 
vor face totul pentru victorie. 
E un dar pe care-l așteptăm 
cu inima deschisă.

Succes. Și să fie călătoria la 
Sofia începutul drumului spre 
Tokio.

Vitan ora 20. NU 
rulează la Cultural 

16; 18,15; 20,30. UN

15,30;
STĂM 

la Da- 
13; 15;

CUM 
rulează 
9; 11;

19: 21, TAXIUL MOR

II; H; 18J0; 20,45. TO
TUL DESPRE EV A rulează la 
Uuioo orele: 1430; 17,30;

Cos-ws orele: 16; 19. NU 
SE POATE FĂRĂ DRAGOSTE 
rulează la Doina orele: 1130; 
1430; 1630; 1830; 20,30, (pro
gram pentru copii ora 10). 
FRAȚII CORSICANI — ci
nemascop — rulează la Giu- 
le«ti orele 10; 12; 15,30 18;
2030, Criagași orele : 11, 14,30; 
17; 1930. CAVALERUL PAR- 
DAILLAN — cinemascop — 
Munca orele 15; 17; 19; 21, 
grădina 
PLECA 
orele: ____ ____
OM CARE NU EXISTĂ ru
lează la Feroviar orele : 18,30; 
20.30, Adesgo orele: 
18; 20,15. ------
TINERE ? 
cia orele:
17;
TH rulează la Buzețti orele : 
16; 18,15; 20,30, grădină ora 20. 
AVENTURILE UNUI TlNAR 
— cinemascop — rulează la 
Bucegi orele 10; 13; 16; 19, 
grădină ora 20,15, Miorița 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Arta 
orele : 14,15; 16,30; 18,45; 21,
grădină ora 20. Volga orele 
9; 12: 15; 18; 21, Flamura 
orele 9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. 
Grădina Moșilor ora 20. UN 
SURIS IN PLINA VARĂ ru
lează la Unirea orele: 16; 
18.15, grădină ora 20.30. ANA
CONDA rulează la Flacăra 
orele: 14; 16; 18.15; 20.30. Co- 
lentina orele : 14.15; 16,30;
18,45; 21. grădină ora 20, Lira 
orele : 15; 17; 19, grădină ora: 
21. 

nu există diferențe de climă 
și sol. Și aici, ca și în G.A.C. 
a căror experiență bună am 
prezentat-o, plantele s-au dez
voltat bine, uniform. Dar rit
mul de desfășurare a lucrări
lor de întreținere e nesatisfă
cător.

Aceste rămîneri în urmă se 
datoresc în cele mai multe 
cazuri repartizării nejudicioa- 
se a brațelor de muncă a 
mijloacelor mecanice. Așa, de 
pildă, la Cazasu, unde terenul 
zvîntat oferea toate condițiile 
pentru trecerea la executarea 
praștiei manuale la porumb, 
o întreagă brigadă de cîmp a 
fost repartizată să prășească 
cele cîteva rînduri de fasole 
din apropierea grajdurilor 
gospodăriei, irosindu-se astfel 
forțele la q treabă de impor
tanță mai mică. La Pitulați, 
deși porumbul se află într-un 
stadiu de vegetație care cere 
executarea urgent'ă a primei 
prașile manuale, nu s-a trecut 
la lucru cu toate forțele. Din 
această cauză, pînă în pre* 
zent, din cele 647 hectare cu 
porumb n-au fost prășite de
cît vreo sută de hectare.

Analizînd situația existentă, 
Consiliul agricol raional Brăi. 

la a organizat, în timpul ne
prielnic lucrărilor în cîmp, la 
gospodăriile colective „23 Au
gust" și „V. I. Lenin“ din 
Viziru, fruntașe la întreține
rea culturilor, un schimb de 
experiență la nivelul raionu
lui, schimb în cadrul căruia 
participanții — președinți^ 
ingineri și brigadieri din 
G.A.C. — au avut posibilitatea 
să cunoască îndeaproape me
todele folosite de colectiviștii 
de aici. Aplicarea în prac
tică a învățămintelor desprin
se de la acest schimb de ex
periență va putea duce, fără 
îndoială, la urgentarea pravi
lelor și răritului în toate gos
podăriile agricole colective 
din raion.

Sesiune
republicană de chimie

I

Joi au început la Iași lucră
rile Sesiunii științifice repu
blicane de chimie la care par
ticipă reprezentanți ai Aca
demiei R.P. Romîne, ai unor 
ministere și institute de cer
cetări, reprezentanți ai indus
triei chimice, cadre didactice 
de specialitate din unitățile de 
învățămînt superior din țară. 
Sînt, de asemenea, prezenți 
oaspeți de peste hotare. Lu
crările sesiunii au fost deschi
se de acad. Cristofor Simio- 
nescu, președintele filialei din 
Iași a Academiei R.P. Romîne,

Acad. Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei R.P. Ro
mîne, a vorbit despre princi
palele realizări obținute d'e 
țara noastră în dezvoltarea 
industriei chimice și a cerce
tărilor științifice din acest do
meniu.

în numele Comitetului re- 
gionalnlași aî? P;MlRoși al Sfa
tului popular regional, parti- 
cipanții la sesiune au fost sa
lutați de tov. Virgil Cazacu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Iasi al P.M.R.

în continuare, Atanase Dia- 
conescu, adjunct al ministru
lui industriei petrolului și chi
miei, a vorbit despre proble
mele actuale ale dezvoltării 
industriei chimice în R. P. 
Romină, iar acad. prof. C. D. 
Nenițescu, președintele Secți
ei de științe chimice a Acade
miei R. P. Romîne, a confe
rențiat despre hidrocarburi 
pseudoaromatice.

Lucrările sesiunii continuă.

Organ teoretic și politic al
CC. al P.M.R.
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— Din partea catedrei de socia
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tria slrmei" din Clnipia Târzii , 
Universitatea muncitorească de pe 
lingă Fabrica de pielărie și încăl
țăminte din orașul Cluj ; ing. Paul 
Varga de la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea.



MOSCOVA 28. — Corespon
dentul „Scînteii", A. Mun- 
teanu, transmite: Joi diminea- 
ța delegația de activiști ai 
P.M.R., condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, a făcut o vizită 
la Comitetul orășenesc Mos
cova al P.C.U.S. Oaspeții ro- 
mîni au fost însoțiți de P. N. 
Demicev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. S. Frolov, șef de 
secție și A. I, Gorceakov, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S.

Delegația a fost întimpinată 
de N. G. Egorîcev, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
de partid, de membri ai Bi
roului și șefi de secții ale Co
mitetului orășenesc. N. G 
Egorîcev a împărtășit mem
brilor delegației din expe
riența Comitetului orășenesc 
în conducerea industriei 
pitalei sovietice.

de activiști ai P.M.R
Vizita in U.R.S.S. a delegației

*

ede

lin plin, 
or, tere- 
care dis-

La Comitetul de stat pentru 
coordonarea lucrărilor de cer
cetări științifice al U.RS.S. 
Comitetul de Sta: pentru con
strucții de aparate, rtijjoare 
de automatizare și sisteze de 
comandă și Comitetul de 
pentru industria de preîacn- 
re a petrolului și ixafu 
petrochimică de pe 
mitetul de stat al 
din UJLS-S.. delezau. aa 
cut cunoștință cu probTe-i 
conducerii de etat ia do 
niul științei, tHatirri șt ocro
tirii indiirtriri

Oaspeții roca 
miți de rond 
comitete, K_ X. Budzer. no- 
președirte al 
Miniștri. V. S. Feocorsr 
V. V KartfMc.

Delegația Sfatului Popular

a! orașului Constanta in Finlanda

r*

HELSINKI 28 (Agerpres). — 
Delegația Sfatului Popular ut 
orașului Constanța, care vizi
tează orașul Turku din FnrisB- 
da, în cadrul acțiunii de MMk 
țire a celor două orașe, a Mcxtf 
marii o vizită oficiali la pnai- 
ria orașului, unde a tout pâuă- 
tă de Vaino Leino, 
orașului Turku.

După masă, delegatta c mă- 
lat la deschiderea oBdadU a 
expoziției de artă grafie* con
temporană romineasc*. £xgaD> 
ția a fost deschisă de Veisa 
Leino, care a varbtt dope 
continua dezvoltare a rel^fitar 
existente intre Finlanda și 
mînia. Vorbitorul și-a exfdturd 
convingerea că acțiunea de la* 
frățire a orașelor Conzt-zn.:3 n 
Turku, precum și srhimbut re
ciproc de expoziții care c 
loc cu această ocazie, ■ 
tribul la dezvoltarea reiz: . z- 
prietenești dintre poporul ro- 
mîn și poporul finlar.der-

Pieședinieie Sfatului Popu-er

•e

CC

cr

cerii.

Din viata tineretului lumii

iiîiiglK

FX *

bziA

ddegapa o- 
■ vizitat șan- 
: igf «i por-

Greva studenților

din Ecuador
Fostul de radio Quito a anunțat 

că 9 ooo de studenți de la ana 
universități de stat din Ecuador 
au declarat grevă pe termen ne
determinat. Greviștii revendică 
abrogarea legii cu privire la în- 
vățămîntul general, promulgată de 
junta militară.

Conform acestei legi este lichi
dată autonomia universitară, se li
mitează admiterea tineretului în 
universități, se interzice orice ac
tivitate a organizațiilor studen
țești. De fapt, odată cu lovitura 
militară de acum io luni si cu 
instaurarea juntei au fost suspen
date cele mai elementare drepturi 
cetățenești prevăzute în constitu
ția ecuadoriariă.

Organizațiile democratice sînt 
supuse unor puternice represiuni, 
cele care s-au pronunțat pentru 
reintroducerea drepturilor constitu
ționale fiind desființate. Cu o 
lună în urmă au fost arestați li
deri ai Federației studenților uni
versitari din Ecuador și a fost de
clarată ilegală organizația stu
dențească. în ultimele zile junta 
militară a procedat la dizolvarea 
organizațiilor juriștilor. Un mare 
număr de juriști au fost arestați 
sau obligați să părăsească tara. 
Multora li s-a interzis să-și con
tinue activitatea. Confederația oa
menilor muncii din Ecuador — 
C.T.E. și ea ilegală — a propus 
un program de luptă împotriva 
dictaturii militare instalate în vara 
anului trecut. „O minoritate de 
privilegiați latifundiari, indus
triași, bancheri, mari comercianți. 
împreună cu companiile străine 
realizează profituri astronomice în 
timp ce poporului nu-i rămîne de- 
cît foametea, boala, ignoranța și 
moartea** se arăta într-un comu
nicat difuzat în mod clandestin de 
C.T.F.

Economia țării stagnează, mari 
perturbării au loc în agricultură 

’.de domină relații semifeudale. 
La aceasta trebuie adăugat faptul 
că 76 la sută din suprafața ara
bilă nu se cultivă, din care cauză 
foametea face deseori ravagii.

Ziarul ,,PUEBLO" comentînd
noile împrumuturi interne lansate 
nentru a se face față situației e- 
conomice sublinia că junta mili
ară ..intenționează să-i oblige pe 
zctuțeni să dea banii lor, întrucît 

adică juntei) nu-i mai ajung 
’’r.rrumuturile contractate în străi
nătate**.

Situația economică a țării se 
reflectă și în balanța de plăți ex- 
eme. In perioada anilor 1948— 
06valoarea totală a împrumu

turilor externe a ajuns la aproxi
mativ 30 milioane dolari, în timp

. im

4. Școa- 
ibliana 
de vo-

Proiectul sovietic
dr mesaj cu privire

la Laos
MOSCOVA 28 (Agerpres).

— Dspâ cum anunță agenția
- ASS, la Ministerul Afaceri-

Externe al U.RS.S. a fost 
iimixat ambasadorului Marii 
BntaruL H. Trevelyan, proiec
tul sovietic de mesaj comun 
al copreședinților Conferinței 
de la Geneva pentru Laos că
tre toate țările participante la 
acordurile de la Geneva pen
tru Laos.

Proiectul sovietic atrage a- 
tenția asupra faptului că 
avioanele militare ale S.U.A. 
au început la 21 mai zboruri 
de recunoaștere deasupra te
ritoriului Laosului. Aceste ac
țiuni violează suveranitatea 
Laosului și reprezintă o încăl
care a acordurilor de la Ge-

ln proiect se apreciază că 
emu-.; de acest fel creează 
noi piediâ ta calea reglemen
tării pașnice în Laos, duc la 
i-cordarea situației nu numai 
ir. această țară, ci și in întrea
ga regiune a Asiei de Sud-Est.

Copreședinții — se spune în 
proiectul sovietic — cheamă 
gucemL S-UJL și guvernele 
tu:-jiror zărilor participante la 
acordurile de la Geneva să 

sxrerazitatea și neu. 
-z.zzxteu Lacsulșă și speră că 

tLe re vor c'r^ze de la acțiuni 
cs-r cr pxxes duce la submi- 

aordarilor de la Ce
ia reînceperea râzbo- 

xl ct Leat.

SOFIA 28 — Corespondentul 
Agerpres C. Linte, transmite : 
Intre 25 și 27 mai s-au desfă
șurat, la Sofia, lucrările întîl
nirii internaționale a repre
zentanților Uniunilor scriito
rilor din țările balcanice, con
vocată din inițiativa Uniunii 
scriitorilor bulgari și a Uniu
nii scriitorilor din R. P. Romî
nă.

La primul punct de pe ordi
nea de zi „Literatura țărilor 
balcanice și problemele uma
nismului" — au prezentat re
ferate Dimităr Dimov, pre
ședintele Uniunii scriitorilor 
bulgari, Dimitris Fotiadis, vi
cepreședintele Uniunii scrii
torilor greci, Fatmir Giata, 
conducătorul delegației Uniu
nii scriitorilor și a oamenilor 
de artă din R. P. Albania, 
Leon Kukulas, președintele 
Uniunii scriitorilor greci, Me- 
lih Djevdet Andai, conducă
torul delegației din Turcia, 
Dobrița Ciosici și Matei Ma- 
tevski, membri ai conducerii 
Uniunii scriitorilor iugoslavi.

Din partea Uniunii scriito
rilor din R. P. Romînă a pre
zentat un referat criticul lite
rar Ov. S. Crohmălniceanu.

La punctul doi de pe ordi
nea de zi, privind probleme 
organizatorice și practice în 
ceea ce privește colaborarea 
scriitorilor din țările balcani
ce, a luat cuvîntul Marcel

Breslașu, membru al Biroului 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă.

Prima întîlnire a reprezen
tanților scriitorilor din țările 
balcanice a adoptat, în unani
mitate, un apel adresat scrii
torilor din țările balcanice și 
scriitorilor din întreaga lume. 
In apel se spune :

„Noi, reprezentanții unor 
literaturi cu tradiții atît de 
bogate, considerăm că scriito
rii din țările balcanice trebuie 
să contribuie la o cunoaștere 
reciprocă mai bună, la dezvol
tarea relațiilor în spiritul bu
nei vecinătăți și a grij ei pen
tru menținerea păcii. Litera
tura balcanică face parte in
tegrantă din literatura uni
versală și noi, participanții 
întîlnirii de la Sofia, chemăm 
pe scriitorii din întreaga lume 
să depună toate eforturile în 
lupta împotriva a tot ceea ce 
constituie o stavilă în calea 
păcii și a progresului".

Participanții au căzut de a- 
cord să se creeze un Consiliu 
permanent al reprezentanților 
conducerilor uniunilor scriito
rilor din toate țările balcanice.

în seara zilei de 27 mai, 
Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, a oferit o re
cepție în cinstea participanți- 
lor la întîlnire.

Funeraliile
lui Jawaharlal Nehru

DELHI 28 (Agerpres). — La 
28 mai, în capitala îndoliată 
a Indiei, au avut loc funera
liile eminentului om de stat 
al Indiei, fostul prim-minis- 
tru Jawaharlal Nehru, 
primele ore ale dimineții, 
sute de mii de oameni au tre
cut prin fața catafalcului, 
pentru *a aduce un ultim 
omagiu ilustrului dispărut.

Spre prînz, corpul neînsu
flețit al lui Nehru, acoperit 
cu drapelul național al Indiei, 
a fost așezat pe un afet de 
tun tras de soldați ai armatei 
indiene. Cortegiul funebru a 
pornit apoi de la reședința 
fostului prim-ministru spre 
rîul Jumna. Sute de mii 
de oameni erau masați de-a 
lungul celor zece kilometri pe 
care i-a parcurs cortegiul 
funebru. Printre ei se aflau 
reprezentanți ai tuturor state
lor Indiei. După cîteva ore. 
cortegiul funebru a ajuns pe 
malul rîului Jumna, unde cu 
16 ani în urmă a fost incine
rat conducătorul luptei de

în

a poporului indian, 
Gandhi.
neînsuflețit al lui 

a fost așezat pe un 
lemn de santal.

Congresul
de la Ierusalim

IERUSALIM. — în sectorul 
iordanian al Ierusalimului s-a 
deschis joi un congres care 
reunește pe reprezentanții re- 
fugiaților arabi palestinieni. 
După cum se știe, după împăr
țirea Palestinei un număr în
semnat de arabi din Israel 
s-au refugiat în țările arabe, 
iar locuitorii părții arabe a 
Palestinei, inclusă fie în com
ponența Iordaniei, fie în cea a 
R.A.U., au devenit cetățeni ai 
celor două țări. O tentativă de 
constituire a unei așa-numite 
„entități palestiniene" a fost 
făcută și în 1948, dar fără 
succes. Actualul congres este 
menit să realizeze acest obiec
tiv.

La congres, ale cărui lucrări 
au fost deschise de regele 
Hussein al Iordaniei, participă 
și reprezentanți ai mai multor 
țări arabe. Aceste țări adoptă, 
însă, poziții diferite în unele 
probleme dezbătute de con
gres. Arabia Saudită a anun
țat că nu-și trimite reprezen
tanți la congres, considerîn- 
du-l nereprezentativ. Nici re
prezentanții refugiaților pales
tinieni care locuiesc pe terito
riul Arabiei Saudite nu au fost 
autorizați să participe la con
gres.

eliberare 
Mahatma

Corpul 
J. Nehru 
rug din
Sanjay Gandhi, în vîrstă de 
16 ani, nepotul fostului prim- 
ministru, a aprins cu o torță 
rugul. în acest moment o 
ploaie de petale de flori a 
căzut deasupra rugului, iar o 
gardă de onoare a tras salve 
de arme în memoria eminen
tului fiu al poporului indian.

La funeralii au participat 
delegații guvernamentale din 
numeroase țări ale lumii. 
Delegația R. P. Romîne este 
condusă de prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Apostol.

Delegația Republicii Popu
lare Romîne condusă de prim- 
vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apos
tol, a semnat în cartea 
de condoleanțe de la reședința 
defunctului Jawaharlal Nehru 
și în cartea de condoleanțe de 
la reședința președintelui Re
publicii India, dr. Sarvapalli 
Radhakrishnan.

Delegația a fost primită de 
Indira Gandhi, fiica defunctu
lui, căreia i-a transmis con
doleanțe pentru pierderea 
grea suferită prin încetarea 
din viață a eminentului om de 
stat al Indiei.

Delegația a fost însoțită de 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești, K. R. F. Khilnani, pre
cum și de membri ai Ambasa
dei R. P. Romîne la Delhi.

Guvernul indian și pre
ședintele Republicii India 
continuă să primească mesaje 
și telegrame de condoleanțe 
din numeroase capitale ale lu
mii. Șefi de state și guverne 
își exprima profundul regret 
în legătură cu încetarea din 
viață a lui Jawaharlal Nehru, 
eminent fiu al poporului in
dian, personalitate marcantă 
a vieții internaționale con
temporane.

★

La Palatul Națiunilor a avut 
loc la 28 mai o ședință plenară 
extraordinară a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare, consacrată me
moriei lui Jawaharlal Nehru. 
Cei 1 500 de delegați la confe
rință, reprezentând 120 de țări, 
au păstrat un minut de recule
gere în memoria eminentului 
om de stat al Indiei și luptător 
pentru menținerea păcii în lu
mea întreagă.

La ședința de doliu au luat 
cuvîntul Kaissouny (R.A.U.), 
președintele conferinței, repre
zentanți ai țărilor Africii, Asiei, 
Americii Latine, Europei occir 
dentale și țărilor socialiste.

★

DELHI 28 (Agerpres). — în
tr-un comunicat oficial se a- 
nunță că Gulzarilal Nanda, 
primul ministru ad-interim al 
Indiei, va deține și funcțiile 
de ministru al afacerilor ex
terne, ministru al afacerilor 
interne și ministru pentru e- 
nergia atomică.

Conducerea partidului Con
gresul național indian se în
trunește vineri pentru a alege 
pe noul lider al partidului.

In legătură cu situația
din Cipru

as-

I

la: - SD*a ev.ii

Sofia : Cocteil Ia 
Ambasada R. P. Romine

Irak : Revizuirea 
proceselor împotriva 

kurzii oj

BAGDAD 
tă o comis 
vizuirea iuti

ziarele 
clarații ale partidei 
dical, conservator șr a 
sodal-creștine în care 
că „este nespirsî isc 
jură să se reinstareze gcsxc.-t 
constituționale".

Greva studenților se încadrează 
în marile acțiuni întreprinse de 
forțele democratice din Ecuador.

IOAN TLMOFTE

ce eie- 
i a 1> ror.-

-CâEEA DE SUD. Mii de studenți din Seul și din alte orașe sud-coreene au organizat re- 
ir: demonstrații antiguvernamentale in cursul cărora au cerut lichidarea corupției, pedep- 

2.rea polițiștilor care au atacat pe studenți în timpul recentelor manifestații și eliberarea 
celor arestați. în fotografie: aspect din timpul unei demonstra ții

a-LCNDRA — La Londra s-a 
cixxl că la Începutul anu- 

oa Angliei, EI Isabe
lla Etiopia și R. F.SOFIA. — Joi seara însăr

cinatul cu afaceri ad-interim, 
C. Ionescu Tira, a oferit în 
saloanele Ambasadei R. P. 
Romîne la Sofia un cocteil în
cinstea delegației Uniunii zia
riștilor bulgari, condusă de 
Ilia Kiulovschi, vicepreședinte 
al Uniunii ziariștilor bulgari 
și redactor-șef al ziarului 
„Otecestven Front", care va 
vizita țara noastră la invitația 
Uniunii ziariștilor din R. P. 
Romînă.

Au participat Gheorghi Bo
kov, președintele Uniunii zia
riștilor bulgari, redactor-șef al 
ziarului „Rabotnicesko Delo" 
Haralambi Traikov, vicepre
ședinte al Uniunii ziariștilor 
și redactor-șef al ziarului 
„Zemedelsko Zname", Ilia 
Ignatov, secretar al Uniunii 
ziariștilor, Dimităr Kalev, re
dactor-șef al ziarului „Trud", 
ziariști bulgari care au vizitat 
recent țara noastră, reprezen
tanți ai Direcției presei din 
Ministerul Afacerilor Externe 
din R. P. Bulgaria.

NEW YORK — La organizația 
Națiunilor Unite s-a anunțat că șe-

cărora celăței 
kurdă au iost 
tre Tribunalele 
soare sau alte 
prezent au fos 
menea procese. Concluziile 
date publicității în curs--, 
nunii viitoare.

Rașid Mohsen, șeful sign 
adresat tuturor organelor oăiaisuv- 
trative din țară o circulară, la cave 
le ordonă reinstalarea în vechile 
lor funcții a persoanelor destina :e 
„în timpul evenimentelor din nor
dul țării", fără vreo aprobare prea
labilă a conducerii siguranței.

BONN — Comisia pentru aface
rile externe a Bundestagului vest- 
german a aprobat miercuri proiec
tul de lege privind ratificarea Tra
tatului de la Moscova asupra înce
tării experiențelor nucleare în at
mosferă, spațiul cosmic și sub apă.

într-un comunicat 
fui pentru relațiile cu 
tthui și pentru colonii 

se anunță că la 
va deschide la Londra 
pentru Tritonii consti- 
Federat:e: Arabia de

Recomandare
a partidului E.D.A.

cum relatează 
■ri seara par- 

a depcs la prezidiul 
grec o recomandare 

• adresată 
si rninis- 

teme. prin 
ecomandi să se accepte 

Central al 
CooEunxst Grec pentru 

Ti sa s pesmu repatrierea 
-zi:.i:. Îl

După tragicele 
evenimente de la Lima

cele evenimente petrecute dumini
că pe stadionul național. Cercetă
rile continuă.

Comitetul național al sporturilor 
din Perii a anunțat suspendarea 
zînzării pe viitor a sticlelor 
băuturi pe stadion. Comitetul 
făcut cunoscut, de asemenea, 
pagubele pricinuite instalațiilor 
pe stadion se ridică la suma 
37 500 dolari.

de

că 
de 
de

Descoperiri arheologice 
în Iordania

AMMAN — Un grup de arheo
logi care au făcut săpături în lo
calitatea Dothan, situată la circa 
60 de mile nord de Ierusalim, a 
descoperit aici un mormint datînd 
de aproximativ 3 000 de ani, unde 
au găsit aproape 2 400 de obiecte, 
a declarat directorul . general al 
departamentului de antichități al 
Iordaniei.

Orașul Dothan 
timpul epocii de 
aproape 2 000 ani
nea, arheologii au descoperit aici 
ruinele unor^așezăminte arabe, de
desubtul cărora au fost găsite ră
mășițe ale unor cons trudii bizan
tine.

sele expediției lui Magellan 
din secolul al XVI-lea, au 
fost descoperite în apele fili
pineze, relatează ziarul „Ma
nila Times".

Se știe că Magellan a des
coperit insulele filipineze în 
1521. El a fost ucis într-o 
luptă cu băștinașii, dar o 
parte din vasele expediției 
au reușit st» t.e reîntoarcă în 
Europa. Ancorele descoperite 
ar fi, potrivit ziarului, ale va
sului „Concepcion“, unul din 
cele cinci vase ale expediției, 
care a fost abandonat în ape
le filipineze.

Arestări în Brazilia

datează de pe 
bronz, adică de 
î.e.n. De aseme-

MANILA. — Două ancore 
incrustate cu corali care, 
după cum se crede, ar putea 
să fi aparținut unuia din. re

RIO DE JANEIRO. — După 
cum relatează corespondentul 
din Rio de Janeiro al agenției 
Prensa Latina, în statul Santa 
Catarina au fost arestate pes
te 100 de personalități politice 
care au deținut diferite func
ții în timpul președinției lui 
Goulart, iar în statul Rio 
Grande do Sul, un numeros 
grup de muncitori și funcțio
nari de la compania petrolie
ră de stat „Petrobraz“ au fost 
concediați. Potrivit aceluiași

NICOSIA 28 (Agerpres). — 
întrrun bilanț asupra situa
ției din Cipru pe ultimele 
două luni, comandantul -forțe
lor O.N.U. din insulă, genera
lul Gyani, arată că sub supra
vegherea trupelor Națiunilor 
Unite, incidentele dintre cele 
două comunități au scăzut în 
intensitate. în bilanț se arată 
că forțele O.N.U. au reușit să 
elibereze principalele șosele 
ale țării pe care le-au redat 
traficului și că în prezent 
membrii celor două comunități 
participă în condiții destul de 
propice la lucrările agricole de 
primăvară.

Potrivit bilanțului „unul din 
cele mai mari obstacole căro
ra trebuie să le facă față forța 
internațională din Cipru este 
prezența în rîndul celor două

comunități a unor persoane 
înarmate, iresponsabile, care 
provoacă dezordini". Atîta 
timp cit acestea nu vor fi de
zarmate și puse sub suprave
ghere, subliniază comandantul 
forțelor O.N.U., „lipsa de secu
ritate va continua să preva
leze*1. Gyani face un apel că
tre liderii celor două comuni
tăți să uzeze de influența lor 
pentru a preîntâmpina dezlăn
țuirea de noi incidente în 
insulă.

In același timp, se anunță 
că Crucea roșie internațională 
a informat pe genaralul Gyani 
că 27 de ciprioți turci dați dis
păruți au fost regăsiți în sate
le lor de către membrii aces
tui organism, sosiți în Cipru 
pentru a participa la căutarea 
persoanelor dispărute.

BERLIN 28 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
A.D.N., Walter Ulbricht pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D.G.. a adresat la 26 mai 
lui Ludwig Erhard, cancelarul 
R. F. Germane, un mesaj în 
care face o serie de propuneri 
pentru asigurarea de relații 
pașnice, de înțelegere și apro
piere între cele două state 
germane, în vederea rezolvării 
problemei germane.

Walter Ulbricht propune ca 
atît guvernul R.D.G. cît și gu
vernul R.F.G. să dea publici
tății cite o declarație prin care 
să-și asume obligația de a nu

produce, achiziționa sau primi, 
direct sau indirect, arma nu
cleară sau documentația știin
țifică necesară, de a nu ur
mări pe nici o cale obținerea 
dreptului de folosire a armei 
nucleare, de a nu participa la 
experiențe cu arma nucleară, 
de a nu admite staționarea sau 
folosirea direct sau indirect, a 
armei nucleare pe propriul te
ritoriu.

în mesajul său, Walter Ul
bricht subliniază că „fără o 
destindere a relațiilor dintre 
cele două state germane, fără 
realizarea unei înțelegeri în
tre ele, care presupune tra
tative pe baza egalității în 
drepturi, în problema germană 
nu se pot obține progrese, nici 
în prezent, nici în viitor".

corespondent, din ordinul au
torităților militare, de la 
Universitatea din capitala 
Braziliei au fost înlăturați 16 
profesori.

Corespondentul arată că 
ministrul muncii din Brazilia, 
Suzerini, a ordonat să se insti
tuie un control sever asupra 
activității a 53 de organizații 
sindicale din statul Guana- 
bara.

NEW YORK. — Un creier 
electronic ușurează într-o mă
sură considerabilă munca 
avocaților new-yorkezi. în- 
trucît pronunțarea sentințe
lor la tribunalele americane 
se face în cea mai mare parte 
pe baza jurisprudențelor din 
cazuri asemănătoare, avocații 
cercetează uneori săptămîni 
întregi literatura juridică 
pentru a găsi jurisprudențele 
care îi interesează. Acum ei 
au la dispoziție un creier 
electronic care le pune la dis
poziție un milion de sentințe 
judecătorești. Contra sumei 
de 20 de dolari de întrebare 
creierul electronic scutește pe 
avocați de orice muncă. i

IN COMITETUL

NEW YORK. — Comitetul 
Special al O.N.U. însărcinat cu 
cercetarea politicii de apart
heid a guvernului Republicii 
Sud-Africane a publicat un 
raport conținînd o serie de re
comandări adresate Consiliului 
de Securitate.

Astfel, Comitetul Special re
comandă Consiliului de Secu
ritate să declare că situația 
din R.S.A. constituie o ame
nințare la adresa păcii și secu
rității internaționale și să 
ceară tuturor statelor și orga
nizațiilor internaționale să u- 
tilizeze influența lor pentru a 
asigura îndeplinirea hotarîri- 
lor adoptate pînă în prezent 
de Comitetul Special.

Comitetul Special al O.N.U. 
recomandă totodată Consiliu
lui de Securitate să hotărască 
aplicarea de sancțiuni econo
mice atîta timp cît R.S.A. con. 
tinuă să violeze obligațiile săli 
ca membră a Națiunilor Unite.
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