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La mina Uricani, înainte de intrarea în șut
Foto: AGERPRES

□
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia

„Două cîmpuri 
de cărbune pe aripă 

și schimb" în
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Noi produse 

electrotehnice
Industria electro

tehnică a pregătit 
pentru anul viitor noi 
bunuri de larg con
sum. Printre acestea 
se numără aparate de 
televiziune cu ecran 
de 47 cm, după o 
schemă complet nouă, 
cu un grad mai ridi
cat de automatizare 
a reglajelor și o sta
bilitate superioară a 
imaginii, față de tipu
rile fabricate pînă a- 
cum de către Uzina 
„Electronica1. Tot în 
această întreprindere 
va începe producția 
unor aparate de radio 
tranzistorizate, sta
ționare și portabile, 
prevăzute cu unde 
lungi, medii și ultra
scurte, precum și va
riante îmbunătățite 
ale aparatelor de ra

dio „Carmen11. „Se
lect" și „Darclee". 
La Uzina „Electro
motor" s-au produs, 
de asemenea, varian
te perfecționate ale 
aspiratorului „Re
cord". Noile produse, 
avînd un aspect mai 
plăcut, au fost simpli
ficate din punct de 
vedere al construcției. 
Aproape 20 de sorti
mente noi: plafonie- 
re-vestibul, candela
bre fluorescente, can
delabre cu incandes
cență, lampadare, 
lămpi de birou, faruri 
de ceață pentru au
tomobile etc. au rea
lizat și Uzinele „Elec- 
trobanat".

Plite de încălzit, 
mai practice, mai si
gure în funcționare și 
cu durabilitate spori

tă, plite electrice cu 
două ochiuri, încălzi
toare electrice de apă 
sînt noile produse 
care se vor fabrica în 
serie anul viitor la 
Uzinele „Electromu- 
reș“. De asemenea, 
la Întreprinderea „E- 
lectroaparataj" ur
mează în curînd să 
înceapă fabricația de 
serie a unor noi în
trerupătoare și comu
tatoare care pot fi 
montate pe tencuială.

Cu acestea, între
prinderile industriei 
electrotehnice din 
țara noastră vor fabri
ca în serie toate pro
dusele prezentate la 
Expoziția realizărilor 
economiei naționale 
a R. P. Romîne.

(Agerpres}

abatajele cameră
POATE FI
EXTINSA
ACEASTĂ

INIȚIATIVĂ ?

• In toate abatajele cameră se aplică inițiativa
• Aici s-a realizat cea mai înaltă productivitate

• CLUJ (de la coresponden
tul nostru). — Colectivul de 
muncă de Ia întreprinderea de 
produse refractare din Dej a 
realizat planul de producție pe 
anul 1964 cu 50 de zile mai 
devreme. în acest an, colecti
vul de muncă a dat peste plan 
însemnate cantități de cără
midă magnezitică și cromo- 
magnezitică, iar prin reduce
rea consumului de energie e- 
lectrieă, materie primă, com
bustibil a obținut economii de 
aproape 1,5 milioane lei peste 
plan. Beneficiile suplimentare 
sînt de 3100 000 lei. Aceste 
succese se datoresc folosirii 
intensive a agregatelor. In 10 
luni indicele de utilizare a ma
șinilor a sporit cu peste 20 la 
sută.

Cu planul 
îndeplinit

• Numărul întreprinderilor 
din regiunea Brașov care au 
îndeplinit pînă acum planul 
pe 11 luni a ajuns la 30. Re
cent, au anunțat acest succes 
și constructorii de tractoare. 
Realizările marii uzine brașo
vene se datoresc, printre al
tele, îmbunătățirii continue a 
indicilor de utilizare a agrega
telor, mecanizării și automa
tizării unor procese de pro
ducție și altor măsuri. Ca și 
în aiți ani, constructorii de 
tractoare au obținut mai bine 
de trei sferturi din sporul 
producției pe seama creșterii 
productivității muncii.

----- •-----

Excursie 
documentară
IAȘI (de la corespondentul 

nostru)
Autocarul s-a așternut la 

drum; lașul a rămas în urmă. 
Cei 40 de membri ai cenaclu
lui literar „Mihail Emine scu“ 
de la Casa tineretului ascul
tau explicațiile ghidului. Po
pasuri : la Hanul Ancuței, la 
Pașcani, la Muzeul raional din 
Fălticeni și, în sfîrșit, la Casa 
memorială „Nicolae Labiș" de 
la Mălin. Aici, tinerii ie
șeni — muncitori, studenți, 
elevi — și-au dat sea
ma de sîrguința cu care stu
dia Nicolae Labiș, de munca 
lui migăloasă pe manuscris. 
Tatăl poetului a povestit ti
nerilor din Iași despre co
pilăria lui Labiș, deapre preo
cupările lui multiple (cînta la 
vioară, desena, colinda pădu
rile și munții), precum și des
pre pasiunea lui pentru lectu
ră. Aflînd cum studia și lucra 
Nicolae Labiș, tinerii ie
șeni au înțeles mai bine 
că în activitatea lor de 
creație se cere o permanentă 
muncă, pasiune și seriozitate.

4oooooo de vizitatori ai Expoziției
realizărilor economiei naționale

Duminică, 22 noiembrie a.c., 
Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R. P. Romîne își în
chide porțile. Potrivit unor cal
cule estimative, în trei luni, ex
poziția a fost vizitată .de peste 4 
milioane de cetățeni de diferite 
categorii — muncitori, ingineri, 
tehnicieni, colectiviști, pensionari, 
studenți, elevi etc. din toate re
giunile țării.

Menită să oglindească ăvîntul 
deosebit al economiei naționale 
și principalele înfăptuiri din cei 
20 de ani de la eliberarea țării

î uzisem ceva Pr*n“
I tre mecanizatorii
/ I' gospodăriei, dar 

I lucrul aproape era 
jig I să-mi treacă ne- 

fmlIIIWH II observat, dacă nu 
l-am fi întîlnit pe 

flăcăul acela stind în margi
nea șoselei, așteptînd la poar
ta gospodăriei. Pentru că nu
mai cu cîteva minute mai 
înainte fusese vorba despre el, 
inginerul îl observă acolo în 
marginea șoselei; am oprit 
și l-am luat cu noi în mașină 
și apoi am stat o jumătate de 
oră de neuitat în biroul ingi
nerului șef, la gospodăria de 
stat Sabaru-Bragadiru. Aco
lo am fost martorul unor cli
pe, pe cît de liniștite, pe 
cît de discrete și stînga- 
ce — pe atît de emoțio
nante. Stăteau la același birou, 
într-o încăpere modestă, de-o 
parte inginerul șef și șeful 
serviciului cadre al gospodă
riei — iar de cealaltă parte a 
biroului, pe un scaun, stătea 
el, flăcăul, puternic și timid.

I Și inginerul șef avu ideea :

din Valea Jiului: 1 150

Iată, concentrate, în cîteva 
cifre sintetice, argumente de 
netăgăduit în favoarea aplică
rii și extinderii inițiativei 
,.Două cîmpuri de cărbune pe 
aripă și schimb

Mina Uricani se află în 
fruntea întrecarii socialiste 
dintre exploatările carbonife
re ale Văii Jiului și — după 
cum ne-au declarat-o înșiși 
minerii de la Uricani — între 
acest fapt și aplicarea inițiati
vei există o corelație strînsă.

Și iată acum cîteva detalii.

de sub jugul fascist, expoziția a 
facilitat vizitatorilor o cunoaște
re mai temeinică a roadelor po
liticii partidului nostru de in
dustrializare socialistă a țării, de 
dezvoltare armonioasă, proporțio
nală a tuturor ramuriler econo
miei.

în cele trei luni, expoziția a 
fost vizitată de o serie de dele
gații guvernamentale și parla
mentare, precum și de circa 
20 000 de oameni de afaceri, in
dustriași, turiști și ziariști din 
zeci de țări printre care Anglia,

— Ia, spune-mi și mie poe
zia aceea — am auzit de ea, 
dar eu n-o știu. O ții minte 
pe dinafară ? Spune-o...

Am așteptat în tăcere. Și 
flăcăul a încercat cu mîna 
dreaptă să caute prin buzu
nare poezia aceea, dar n-o 
avea acolo și atunci, cu glas 
liniștit a recitat și am ascul

MUNTELE
tat-o cu toții simțind cum a- 
supra noastră se lasă încet o 
greutate uriașă ;

Mîna stîngă-a fost tăiată 
De cuțitele combir.ei
Și-a rămas plină de singe 
Jos, în pulberea țărînei.

Optsprezece ani am vîrsta 
Am în față tinerețea
Pot munci numai cu-o mină 
Pînă vine bătrînețea.

kg. de cărbune pe post

„Secretele** 
randamentelor 

noastre
Tovarășul inginer Nicolae 

Teslici, directorul minei Uri
cani, ne relata că, minerii, 
descoperindu-și resurse noi, 
și-au sporit angajamentul de 
la 22 000 tone la 30 000 tone de 
cărbune peste plan, adică a- 
proape o treime din angaja
mentul întregului bazin. Cum 
a fost posibil acest lucru?

Este vorba de punerea 
de acord, de la o etapă la 
alta, a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă ou po
sibilitățile mari, nebănuite pe 
care le-a scos la iveală apli
carea inițiativei o dată cu per
fecționarea și extinderea ei.

— ...Așa am ajuns — ne ex
plică tovarășul director — să 
realizăm randamente de 1600 
kg pe^ post în luna septembrie. 
Asta înseamnă că, începîjjd de 
la această dată, noi lucrăm cu 
randamentele planificate pen
tru anul viitor. Aceste ran
damente s-au obținut pe 
seama îmbunătățirii continue 
a organizării muncii. Am cău
tat pe toate căile să reducem 
posturile neproductive. Am 
căutat să îmbunătățim condi
țiile de lucru la locurile de 
muncă, condițiile de apr^vi-

Pe scenă, solistul școlii

Foto: N. STELORIAN

Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. Chineză, Congo, 
Danemarca, Elveția, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germană, 
Grecia, Guineea, India, Italia, 
Iugoslavia, Japonia, Olanda, Po
lonia, R.A.U., S.U.A., Turcia,
Ungaria, U.R.S.S., Uruguay etc.

Expoziția a constituit pentru 
acești vizitatori o bună ocazie 
de a căpăta o imagine sintetică, 
de ansamblu, a progreselor de 
seamă făcute de țara noastră pe 
tărîmul creșterii și diversificării j 
potențialului ei economic.

Nu recita strofe dintr-o tra
gedie antică sau dintr-o mare 
baladă populară ; nu era vor
ba de repetiția unei poezii pe 
care băiatul trebuia să o spu
nă la o serbare. Flăcăul din 
fața noastră, utemistul Iones- 
cu Dumitru, muncitor la 
G.A.S. Sabaru-Bragadiru era 
el însuși eroul liric al poeziei

— el scrisese poezia, despre el 
era vorba, el era cu brațul 
sting tăiat. A spus poezia fără 
să se miște de pe scaun, parcă 
ar fi fost turnat în piatră, iar 
inginerul șef și șeful serviciu
lui cadre — doi oameni tineri, 
pasionați în munca lor, au as
cultat palizi de emoție această 
poezie și cîteva minute am ră
mas cu toții pe ginduri. pri- 
vindu-1 pe băiat

• Angajamentul anual — 25 000 tone de cărbune 
peste plan

• Realizat la 16 noiembrie 1964 : 27 741 tone

zionare și organizare a trans
porturilor. Inițiativa „Două 
cîmpuri de cărbune pe aripă 
și schimb41 a fost aplicată în 
toată Valea Jiului dar să știți, 
în special aici, la Uricani. A- 
plicarea inițiativei a dus la 
obținerea unor viteze mari de 
avans — de 130 — 160 m.l. pe 
lună.

Dacă în 70 la sută din 
abatajele cameră — adică ab
solut în toate abatajele care 
au condiții prielnice — se a- 
plică inițiativa, asta confirmă

ei cit și preocu
parea care există aici pentru 
însușirea acesteia de către mi
neri.

Brigada celor 
4 frați

Pînă acum cîțiva ani, cele 
mai mari randamente de căr
buni din exploatările Văii Ji
ului le obțineau frații So- 
rescu. Amîndoi lucrau în 
aceeași brigadă și amîndoi 
erau mineri buni. „Recordul", 
ca toate recordurile Văii Jiu
lui, nu a rezistat mult timp. 
L-au bătut patru frați: frații 
Cîrciumaru. Cei patru frați lu
crează în aceeași brigadă — 
îndeplinind munci de la vago
netar pînă la șef de brigadă.

De la o vreme, brigada con
dusă de Victor Cîrciumaru,

Arături de toamnă pe tarlalele G.A.C. din comuna Cuza Vodă, regiunea Dobrogea 
Foto: AGERPRES

O asemenea flacără vie — 
un asemenea mesaj zburînd 
spre înălțimi din sufletul a- 
cestui tînăr muncitor, Iones- 
cu Dumitru, se ivește astăzi, 
ca un pescăruș desenat de 
un fulger, peste cîmpurile 
de la Sabaru. Cînd am a- 
uzit de un accident pe 
tractor, m-am întunecat.

DIN
Știu că acești zimbri de oțel 
pot strivi fără cruțare. Munca 
nu este ușoară; mașina trebuie 
condusă și cere atenție, supra
veghere, pregătire și încorda
re. Așteptam povestirea în- 
tîmplării rostită chiar de su
praviețuitor, după ce am ple
cat de la Sabaru. Povestitorul 
nu dădu însă nimic din ceea 
ce ar n putut să fie spectacu

deși cea mai tîhără pe exploa
tare, este prezentă mereu în 
lupta pentru obținerea celor 
mai bune randamente. „Noi — 
ne spune șeful brigăzii — am 
realizat în acest an viteze me
dii de avansare în abatajele 
cameră de pînă la 150 m.l. pe 
lună. Am extras de multe ori 
două cîmpuri de cărbune pe 
aripă și schimb".

„Ce-mi place la băieții a- 
ceștia, ne relatează șeful 
sectorului, este omogenitatea 
și disciplina care există 
în brigada lor. Dimineața, cînd 
vin la lucru se așteaptă unii 
pe alții în sala de pontaj. 
Pleacă cu toții, în grup com
pact, spre abataj. în drum — 
fac „din mers" aprovizionarea 
cu toate cele necesare. Cînd a 
început șutul — la ei treaba 
merge strună. „Alte „secrete" 
ni le dezvăluie însuși șeful 
brigăzii. „Noi am reușit să 
pușcăm și de trei ori pe 
schimb. Adică am, extras și 
mai mult de două cîmpuri de 
cărbune. Cum ? Am repartizat 
patru oameni pe schimb. 3 au 
lucrat permanent la post. Al 
patrulea s-a ocupat cu apro
vizionarea schimbului. Ne-a 
pregătit lemnul pentru armat.

MIHAI CARANFIL 
CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare în pag. a V-a)

los în toată întîmplarea. Totul 
se petrecuse necrezut de repe
de, liniștit, pînă să observe 
cei din jur — în fracțiuni de 
secundă. Era o zi ploioasă de 
vară și luCra pe o tocătoare 
de siloz; înaintau prin lanul 
cu porumb verde, înalt, stră
lucitor sub o ploaie caldă. Și 
într-o clipă de nefericită în-

NOI
tîmplare Ionescu Dumitru a 
alunecat de pe bara tractoru
lui în mers, a căzut între cuți
tele tocătorii care se . mișcau 
cu o mare viteză. Mașina i-a 
tăiat brațul stîng. S-a putut 
urca într-o remorcă, ajutat de 
tovarășii lui, apoi, pe șosea, 
au oprit o mașină a salvării 
și peste cîteva ceasuri s-a 
trezit într-un salon, la spita-

Folosiți
zilele prielnice 

pentru urgentarea 
arăturilor 1

upă ploile care au 
căzut, au venit 
zile neașteptat de 
frumoase. Cei 10 
mecanizatori din 
brigada condusă 
de Ion Vasilescu 

de la S.M.T. Stîlpu, raionul 
Buzău, au intrat cu toate trac
toarele în brazdă. Continuă să 
facă arături pe tarlalele gos
podăriei colective Lipia pe 
care o deservesc. Șeful brigă
zii ne spunea:

■— Vrem să recuperăm 
timpul .pierdut din cauza ploi
lor. într-o consfătuire pe care 
a organizat-o din inițiativa 
grupei U.T.M. din brigadă — 
la noi toți mecanizatorii sînt 
tineri — s-au stabilit cîteva 
măsuri precise: se ară din 
zori pînă la orele 9—10 seara, 
la lumina farurilor.

Urmărim graficul de produc
ție. Filele calendarului din ul

A ur-

încăpățî- 
să se

Și-apoi 
nat, ■ cu 
vindece, 
trezit din 
palid, cu 
gura arsă și 
Cînd cei din 
suferință au

lui, 
cu

lul Brîncovenesc. 
mat operația...

★
a așteptat 

răbdare, _
într-o noapte s-a 

amorțeala 
ochii mari, 
s-a uitat în jur. 
salon, vecinii de 
crezut că el va 

începe să urle de durere, de 
să se cutremure spitalul — 
flăcăul a deschis gura și a ce
rut în șoaptă, hîrtie și creion.. 
Oamenii au crezut că delirea
ză doborît de febră, dar i-au 
dat bucuroși și hîrtie și creion 
— iar el, în liniște deplină a 
așternut aceste strofe pe care 
după aceea le-a șlefuit și l«-a 
transcris mereu și le-a repe
tat mereu, vreme de două luni, 
ca pe un jurămînt, față de 
Viață 
toată 
toată

și față de el însuși. Din 
suferința lui, din 

drama lui, arsă liniș-

TRAIAN COȘOVEI

(Continuare în pag. a V-a)

timele 3—4 zile ale lunii în 
curs indică următoarele reali
zări : 15 noiembrie — 31 de 
hectare, 16 noiembrie — 38 
de hectare, 17 noiembrie 42 de 
hectare, 18 noiembrie — 47 de 
hectare. Așadar, măsurile sta
bilite dau roade bune. Viteza 
zilnică planificată — 30 de 
hectare — a fost cu regulari
tate depășită.

Cu același spirit de buni 
gospodari folosesc aceste zile 
frumoase de toamnă și meca
nizatorii care lucrează pe o- 
goarele gospodăriilor colective 
Gherăseni, Brădeanu, Cîndești 
și altele din raionul Buzău. La 
G.A.C. Smeeni, de exemplu, 
cei 15 mecanizatori care de
servesc gospodăria, în ultimele 
3 zile au sporit viteza de lu
cru de la 52 de hectare, la 
60—80 de hectare.

Dar nu peste tot am întîl
nit aceeași preocupare pentru 
urgentarea ritmului arături
lor. Iată un exemplu. La 
G.A.C. Scutelnici lucrează bri-
gada a 8-a de la S.M.T. Po
goanele. Din cele 12 tractoare 
însă, doar cîte 3—4 sînt zilnic 
în brazdă. Pe data de 15, no
iembrie (zi foarte prielnică 
pentru arături) situația era ur
mătoarea : trei tractoare erau 
la... ateliere, trei „așteptau" 
la brigadă pentru că mecani
zatorii întîrziaseră, iar la două 
se făceau reparații. Viteza de 
lucru ? Cam 18—20 de hectare 
pe zi în loc de 36—40. Rezul
tate asemănătoare înregistrea
ză și graficele brigăzilor de 
mecanizatori care deservesc 
gospodăriile colective Maxenu, 
Padina, Căldărăști. Așa se ex
plică decalajele mari care sînt 
la arături între unele gospo
dării. Iată, de pildă, cum stau 
lucrurile în două gospodării 
Colective vecine : Gherăseni și 
Maxenu. Cu posibilități ase
mănătoare, cu aceeași forță 
mecanică disponibilă pentru 
arături, s-au arat pînă la 18 
noiembrie la G.A.C. Gheră
seni 1214 hectare, iar la 
G.A.C. Maxenu 350 hectare.

★
Dintr-o situație existentă la 

Consiliul agricol raional Bu
zău, rezultă că mecanizatorii 
de la S.M.T. din raza raionu
lui mai au de efectuat arături 
pe mai bine de 25 000 de hec
tare. E un volum apreciabil 
de lucru care impune folosirea 
fiecărei zile prielnice muncii 
în cîmp și a întregii capaci
tăți de lucru a tractoarelor. 
Forță mecanică există : 400 de 
tractoare cu care se pot ara 
zilnic 1 200—1 500 de hectare. 
Experiența bună a brigăzilor 
de la G.A.C. Lipia, Smeeni, 
Brădeanu demonstrează că 
printr-o bună organizare a 
muncii viteza zilnică planifi
cată poate fi cu mult depășită. 
Grupele U.T.M. din brigăzile 
de tractoare, organizațiile 
U.T.M. din S.M.T. au datoria 
să-i antreneze pe toți tracto
riștii tineri să-și îndeplinească 
angajamentele luate în între
cerea socialistă — obiectivul 
principal fiind acum termina
rea în scurt timp a arăturilor 
adînci de toamnă pe toate su
prafețele planificate.

NICOLAE BARBtT 
ION TEOHARIDE
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Ancheta

noastră ■în rîndurile
unor

oameni

Una din direcțiile principale 
în care se manifestă progresul 
științific și tehnic contemporan 
este, fără îndoială, cibernetica, 
ce poate fi definită drept știința 
despre comanda automată diri
jată a sistemelor complexe. A- 
cest avînt al ciberneticii rezultă 
și din numărul mereu crescînd 
de calculatoare electronice func- 
ționînd în lume ; așa cum arată 
statisticile, numărul calculatoa
relor se dublează în mai puțin 
de doi ani, în momentul de față 
funcționînd, în întreaga lume, 
cîteva zeci de mii de calcula
toare electronice și alte cîteva 
mii fiind în construcție. Carac- 
terizîndu-se prin funcționare au
tomată, viteză de lucru și capa-. 
citate de prelucrate a informa
ției foarte mare, mașinile ciber
netice în general sînt chemate 
să ajute pe om în tot mai multe 
sectoare de activitate.

înainte de toate trebuie să 
amintim faptul că '.mașinile, elec-.... 
tronice rapide funcționează cu o 
viteză da două milioane operații 
pe secundă, înregistrează în me
moria lor zeci de milioane do 
date și au un program pe care 
chiar mașina îl adaptează mereu 
siîuațiilcr noi create. Datorită 
posibilităților mari pe care le au, 
calculatoarele se întrebuințează 
atît acolo unde se cere realizarea 
cu precizie foarte mare a unor 
serii mici de piese (eventual a 
unicatelor), cît și în marea pro
ducție industrială.

Prima direcție e ilustrată de 
comanda după program a mași- 
nilor-unelte.

E interesant de arătat că în 
comanda mașinilor-unelte cu 
calculatoare digitale, în interva
lul 1959-61, numărul tipurilor de 
mașini întrebuințate a crescut cu 
50 la sută, în intervalul 1961-63, 
numărul lor a crescut cu 300 la 
sută — cifră ce este atît de eloc
ventă încît ne scutește de orice 
comentarii.

în momentul de față s-au rea
lizat mașini care funcționează 
automat, fără muncitor de înaltă 
calificare, realizând curbe in fre- 
zăn cu două sau trei d»men^iupjt 
cu o precizie sub 5 microni și cu 
o productivitate a muncii mult 
mărită față de comanda ma
nuală.

Fără îndoială însă că realizări 
deosebit de spectaculoase se în
făptuiesc în industria chimică și 
cea a materialelor de construc
ție. Treptat, în tot mai multe 
fabrici apar calculatoare electro
nice care asigură desfășurarea în
tregului proces tehnologic în 
condiții optime. De curînd, la 
fabrica japoneză Tokuyama 
Seda Co, s-a pus în funcțiune 
uri calculator electronic care 
conduce două cuptoare de cilin
dri cu o producție de aproxima
tiv 30.000 tone pe lună pentru 
fiecare cuptor. Calculatorul a- 
sigură ca debitul de material, vi
teza de rotație a cuptorului și 
temperaturile de-a lungul cup
torului să fie cele optime. Calcu
latorul ține seama de diferitele 
perturbații și modifică relațiile 
existente între parametrii con
trolați. Acest sistem de condu
cere se extinde momentan și în 
alt© țări ale lumii.

; Prin introducerea calculatoa
relor în marea producție indu
strială se asigură o producție 
upiforină și de calitate superioa
ră. Iri aedași timp se reduce 
prețul de cost și se eliberează 
spte de operatori chimiști care 
în vechile condiții asigurau buna 
desfășurare a procesului tehno
logic.

. Domeniile de utilizare ale 
calculatoarelor electronice sînt

■ răim epoca celor mai mari cuceriri din istoria 
științei.

Zi de zi, prin noi și noi descoperiri, cunoaș
terea științifică depărtează granițele necunos
cutului.

în diverse domenii ale tehnicii, în medicină, 
în cosmologie și biologie, în toate comparti

mentele cercetării științifice, are loc în zilele noastre o vastă 
diferențiere a științelor, apar numeroase discipline limitrofe 
— sau ramuri de științe intermediare.

Revoluția tehnico-științifică contemporană, în plină des
fășurare, face să se simtă amplu și multilateral rolul știin
ței în viața socială. Se confirmă astfel previziunea lui 
K. Marx cu privire la faptul că știința devine tot mai mult 
o forță nemijlocită de producție, iar producția o aplicare 
tehnologică a științei moderne.

în nici 6 epocă știința și tehnica n-au ocupat un loc atît 
de important în viața societății, în producția materială ca 
în epoca noastră. „în lumea contemporană — spunea tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — se desfășoară o vastă re
voluție științifică-tehnică, care impune modernizarea 
continuă a aparatului de producție în pas cu progresul teh
nic mondial, aplicarea largă a celor mai înaintate cuceriri 
ale științei și tehnicii".

extrem de variate, în momentul 
de față ele putîndu-se întîlni în 
cele mai diferite domenii ale ac
tivității umane : construcția de 
mașini, administrație, companii 
de asigurare, transporturi, servi
cii comerciale, mine, agricultură, 
industria chimică, centrale elec
trice, servicii medicale etc. etc.

Mașinile cibernetice se între
buințează și în conducerea inter
vențiilor chirurgicale. Se știe ca 
pentru suprimarea durerii, cel 
operat este anesteziat, admini- 
strîndu-i-se narcotic. Dacă doza 
de narcotic este prea mică el se 
trezește, dacă este prea mare se

dezvoltare a mașinilor ciberne
tice.

Una din noile direcții ale ci
berneticii este aceea a măririi 
permanente a vitezei de lucru a 
mașinilor. De unde în 1944 ele 
efectuau doar cîteva mii de o- 
perații pe secundă, în 1954 s-a 
trecut la cîteva zeci de mii de o- 
perații, iar azi la milioane de o- 
perații pe secundă. Aceasta nu 
este o limită, existînd posibilita
tea certă de a se trece, într-un 
viitor nu tocmai îndepărtat, la 
miliarde de operații pe secundă.

în același timp, elementele u- 
tilizate devin tot mai mici. La

Resurse
cibernetice
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intoxică. Cibernetica a oferit în 
ultimele luni o soluție optimă. 
Cu o aparatură specială se ana
lizează activitatea electrică a cre
ierului, așa cum rezultă ea din 
analiza undelor cerebrale, culese 
și apoi amplificate de un elec- 
troencefalograf. Cînd omul e în 
stare de somn, undele sale cere
brale au altă formă, variază alt
fel în timp, în comparație cu 
variația din starea de veghe. Ma
șinile cibernetice analizează un
dele amplificate de electroen- 
cefalograf și dozează în așa mod 
narcoticul, încît în permanență, 
persoana sub narcoză să pri
mească doza optimă.

în cele mai diferite domenii 
cibernetica intervine astăzi Ia un 
nivel tot mai înalt. Primele auto
matizări au eliberat pe om de 
povara unor munci grele, ce ne
cesitau o calificare soperioaxi. 
Acest proces de automatizare a 
unor funcții tot ica ca*zkate se 
poate urmări si în alte sectoare, 
în laboratoarele de fizică și chi
mie, în învă’ămint etc. etc.

Recentele rezultate in sectorul 
activității intelectuale — tradu
cerile automate, programarea de
monstrațiilor matematice și chiar 
a creației matematice sînt su
biecte ce au mai fost abordate

Să încercăm scum să schi
țăm cîteva din noile direcții de

început calculatoarele utilizau 
tuburi de radio — cu două tu
buri fiind realizată celula de ba
ză a calculatorului, așa numitul 
circuit basculant bistabil. Astăzi, 
tehnica păturilor subțiri permite 
ca pe un singur centimetru pă
trat să fie dispuse patru mii de 
astfel de elemente bistabile.

Simultan cu mărirea vitezei 
de lucru a calculatorului se mă
rește și memoria sa — ceea ce 
face ca un calculator să poată 
rezolva probleme din ce în ce 
mai complexe — cum ar fi de 
exemplu dirijarea circulației tre
nurilor pe un vast teritoriu.

Dar aceste calculatoare mari, 
atunci cînd rezolvă anumite pro
bleme, nu au totdeauna în func
țiune toate elementele lor. Toc
mai de aceasta, o 
denia este aceea <i 
m.rarâ ca o singwf 

ce se traduce prin utâzzare* op- 
r_mă a mașinii. In noua etapă a 
ciberneticii, nu numai că se op- 
rimează alte procese, prin utili
zarea calculatoarelor, dar chiar 
și calculatoarele sînt optimizate.

Perspectivele deschise prin ci
bernetică sînt grandioase și nu 
pot fi încă pe deplin conturate. 
După părerea unor specialiști 
autorizați, cel mai esențial aport 
al ciberneticii este pătrunderea

Problemele complexe ale dezvoltării științei și tehnicii, 
ale aplicării celor mai recente cuceriri ale revoluției știin- 
țifice-tehnice contemporane în diverse sectoare ale acti
vității umane, stîrnesc în rîndurile maselor largi ale oame
nilor muncii un viu interes.

în dorința de a oferi cititorilor „Scînteii tineretului" o 
privire de ansamblu asupra celor mai noi direcții de cer
cetare din diferite domenii ale științei și tehnicii, asupra 
preocupărilor oamenilor de știință, o viziune a ritmului de 

descoperiri din cele mai diverse compartimente științifice, în 
sfîrșit, o cît mai bogată și esențială informație științifică — 
redacția ziarului nostru a întreprins o anchetă în rîndurile 
unora dintre cei mai de seamă reprezentanți ai unuia sau 
altuia din domeniile de cercetare științifică.

Academicieni, profesori, reputați cercetători vor prezenta 
în coloanele ziarului nostru cîteva dintre cele mai noi rea
lizări în domeniul științific pe care-1 reprezintă, semnifica
țiile și perspectivele acestor descoperiri, contribuția oameni
lor de știință romîni în aceste direcții de cercetare.

Inaugurăm ancheta noastră cu publicarea în numărul 
de astăzi a articolului prof. univ. Ed. Nicolau care ne 
va contura cîteva din realizările unuia din cele mai pasio
nante domenii ale științei contemporane: cibernetica.

în domeniul activității intelectua
le. Pentru prima dată în istorie, 
cibernetica a pus la dispoziția 
oamenilor nu scheme formale 
de gîndire logică, ci o me
todă eficientă de aplicare a gîn- 
dirii creatoare a omului. în cele 
mai variate sectoare de activita
te. Prin cibernetică omul își 
creează mașini care îl ajută în 
muncă, mașini prin care omul 
gîndește. Urmările acestei etape 
revoluționare sînt multiple. O- 
mul învață să cunoască mai bine 
legile după care el gîndește, 
creează și învață să transpună a- 
ceste legi pe mașini în care pro
cesele de desfășurare sînt incom
parabil mai rapide. Prin intro
ducerea acestor mașini omul se 
eliberează de o serie întreagă de 
munci de rutină. Un exemplu 
este elocvent: introdueîndu-se 
un calculator electronic la o 
mare companie de asigurare, nu
mărul contabililor utilizați s-a 
redus de la 3 400 la 300 ’

în țara noastră cibernetica a 
cunoscut o dezvoltare mare, atît 
în sectorul aplicativ, cît mai ales 
în cel teoretic. Lucrările de au
tomatică ale acad. Gr. C. Moisil 
și ing. M. V. Popov, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, sînt bine cunoscute pe 
plan mondial. Acad. Gr. C. Moi
sil a adus contribuții esențiale la 
teoria schemelor cu elemente dis
crete (contacte și relee, 
electronice etc). Ing. M. V. 
pov a dat metode generale 
studiu a sistemelor automate 
liniare.

în domeniul experiențelor

Unul dintre _ sărbătoriții 
vîrstei de aur — 18 ani: 
Constantin Fărcuș, lăcătuș- 
mecanic la Uzinele „Stea

gul roșu'-Brașov

tuburi
Po- 
de

ne-

__________ _______ ,__  de 
mare perspectivă ce se desfășoa
ră cu succes la noi, amintim in 
f)rimul rînd construirea de calcu- 
atoare digitale de dimensiuni 

medii și mici și în special expe
riențele cu pături subțiri. La 
București, experiențe cu astfel 
de „pături" se desfășoară la In
stitutul Politehnic, la Inshtutul 
de fizică și la Centrul de calcul 
al Universității. Aceste elemente 
asigură viteze de lucru foarte 
mari, constituind unul din do
meniile de mare viitor al caleu- 
Utcarelor rapide. In snrșît, tre
buie să arătăm că în lingvistică, 
matematică și în neurocibemeti- 
că specialiștii noștri se afirma pe 
plan mondial.

Se poate spune că în momen
tul de față în întreaga lume nu 
există domenii de activitate în 
care metodele, aparatele sau 
punctele de vedere cibernetice 
să nu fi permis obținerea unor 
rezultate noi, importante pentru 
progresul omenirii.

O cabanănu așteaptă

Din agenda pregătirilor sărbătoririi
majoratului la Hunedoara

am vîrsta
răspunderilor

să-I cunoști pe 
cei de 18 ani ? 
fost prima în

trebare pusă Ia comi
tetul U.T.M. al Com
binatului siderurgic 
Hunedoara. Și pentru 
că membru comite- 
participau la ședin- 

de alegeri și reporterul tre- 
sâ-i descopere de-a lungul

um 
toți
— d

tuful U.T.M.
fele 
buia 
și de-a latul combinatului, s-a o- 
prit la cele spuse de secretarul co
mitetului : „avem o listă în care 
sînt trecuți tinerii și locul lor de 
producție".

Pe ultima filă, o cifră : 284 ti
neri, toți absolvenți ai școlii pro
fesionale din acest an și în dreptul 
fiecăruia locul de muncă de acum.

...Am căutat să le reconstituim 
drumul, laiă-ne ia școala profesio
nală ; cataloagele închise de cîte
va luni, răsfoite cu atenție, anti- 
'rpează drumul spre combinat al 
ceior 284. In dreptul fiecărui nume 
g| viitorilor oțelari, zidari, șamo- 
lori, lăcătuși, maiștri, ingineri sini 
trecute calificative maxime, ceea 
ce dovedește că premizele viitoarei 
profesii cu fost puse aici, au o 
temelie solidă. Firește, nu lipsesc 
nici notele mici — dar par adevă- 
rați naufragiați. Cataloagele sînt 
o oglindă iidelă a nivelului de cu
noștințe teoretice și practice. Cu
noștințe pe care aveam să le re- 
intîlnesc, de data aceasta fără in
termediari, la locul de muncă, în 
combinat. Iată, pe doi dintre foștii 
elevi îi întîlnim la O.S.M. Ii ; mun
cesc atent Ia o țeava. In mîinile 
lor uneltele descriu, docile, miș
cări sigure.

— Nu sîntem oțelari — ne spu
ne Făiniș Ion -, lucrăm ia instala
ția de apă a cuptorului. Sudăm, 
nimic mai mult.

— Nu facem mare lucru — îi 
completează Ion Indrecan.

Dacă e mare lucru sau nu să su
dezi, ne-a spus muncitorul^ Dima 
Petre ; el îi crește :

— Indrecan ? 11 cunosc de cînd 
era atît 
mai jos

(și arată cu mina undeva 
de piept); aici a făcut

Ghețarui de la Scărișoara este 
unic ca amploare și frumusețe în 
țara noastră și al doilea din întrea
ga Europă.

O excursie la „Scărișoara" îți 
oferă cele mai instructive lecții 
de istorie, geografie, botanică, zoo
logie și geologie.

De curînd, am străbătut și noi, 
din nou, aceste locuri, admirînd 
noile frumuseți ale străvechilor 
drumuri umblate și descrise de 
Geo Bogza în „Țara de piatră".

Dar pentru că nu intenționăm ca 
în aceste puține rînduri să des
criem pitoreștile trasee turistice 
din „Țara Moților",' ne vom opri 
la o „curiozitate" care, din păcate, 
nu este deloc încîntătoare în an
samblul acestor splendide locuri. 
E vorba- despre cabana din apro
pierea ghețarului Scărișoara.

Cabana Scărișoara este admini
strată de Întreprinderea balneo-cli- 
materică din Cluj, care constatînd 
(destul de............... ’tîrziu) afluenfa din ce

La Scărișoara
mare de turiști prin a-

In drum spre pescuit — pe Si. Gheorghe Foto: AGERPRES
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„Încurcătura CARNET CINEMATOGRAFIC

blestemată"
Îumai confruntate 

la scurtă distanță, 
cele 
ale

Germi, prezentate 
recent pe ecrane
le noastre, între

gesc în mintea spectatorului 
profilul complex al marelui 
cineast italian. „încurcătura 
blestemată" consacra regizorul 
îfctr-tm domeniu ce părea prea 
consacrat (filmul polițist) ca 
să mai suporte „surprize". Și 
totuși... „încurcătura" lui Ger
mi e inedită, ingenioasă nu 
atît ca fabulație (veșnica an
chetă în jurul misteriosului 
asasinat) cît ca modalitate de 
mînuire a „suspens-ului", cu 
nonșalanță, cu grație și iro
nie, auto-ironie atunci cînd 
antrepriza polițistă riscă să se 
ia prea în serios. Germi are 
harul — rar — al oamenilor 
foarte deștepți, capabili să 
simplifice acolo unde alții 
complică greoi, să se amuze 
atunci cînd nota gravă riscă 
să îmbățoșeze 
umană firească, să se cenzu
reze atunci cînd drama pare a 
înclina spre „melo", conven- 
ționalizînd, canonizînd mate-.

rialul viu. dureros, de viață. 
Mai dotat ca mulți alții, Ger
mi vorbește cu ușurință (dar 
nu cu ușurătate) despre cele 
mai cumplite, mai stranii re
lații sociale și individuale, 
tragice prin semnificațiile și 
mai ales prin rezultatele lor, 
comice prin absurdul, grotes
cul macabru al situațiilor pa
radoxale pe care le creează. 

Să revenim la „încurcătura 
blestemată". Comisarul In- 
gravallo, atras pentru cîteva 
clipe de feminitatea trista, re
semnată a unei frumoase 
doămne, descoperă, la distanță 
de cîteva ore, unul din cele 
mai groaznice asasinate din 
cariera sa ; tînăra femeie e în
junghiată, ciopîrțită cu furie, 
cu ură, cu inconștiență... Cri
mă pasională ? Răzbunare ? 
Jefuire ? Cînd uluiala, revolta, 
mîhnirea pentru momentul o- 
menesc zădărnicit, din timidi
tate, convenționalism, lipsă de 
timp (comisarul încercase pu- 

_ țin înainte să se apropie cu în-
vreo relație țelegere de această femeie ce 

părea istovită de o ascunsă du
rere) sînt depășite, cînd omul 
și-a epuizat emoțiile, intră în 
scenă, cu greutate, detectivul,

două filme 
lui Pietro

pare 
nici 
cam

logicianul, matematicianul. La 
început, împins de subiectivis
mul ce tot omenesc este, co
mite greșeli, emite ipoteze 
false, aparent nedreptățește 
niște nevinovați. Pînă se „ia" 
în mînă, comisarul ne 
pripit, nu prea abil, 
perspicace, de o ironie
gratuită. Treptat, cînd se lăr
gește sfera, nu a investigațiilor 
strict polițiste, a deslegărilor 
de șarade criminalistice ab
stracte, ci a celor omenești 
concrete, a cunoașterii nu a 
culpabilităților — ci a carac
terelor, a tipurilor și a intere
selor, a mecanismelor materia
le ce pot să le anime acțiunile, 
pretinsele sentimente — înce
pe adevărata, singura pasio
nantă, fructuoasă anchetă. Că, 
în mod practic, pentru justi
ție, altul se dovedește crimi
nalul, și mobilul crimei — 
mult mai inofensiv decît bă
nuiam — interesează prea pu
țin în filmul lui Germi. în 
film speculațiile clasice ale 
genului sînt persiflate, anche
ta judiciară condusă cu multe 
hopuri, ca un vehicol uzat 
care, chiar dacă nu te va 
duce la destinație, îți va oferi 
cîteva clipe de distracție ama
ră și utile cunoștințe nu atît 
„tehnice", ci curente, de viață 
cotidiană. Un soț mărginit

care-și îndepărtează soția 
sensibilă nu atît pentru că o 
înșeală și-i refuză brutal, co
pilul pe care ea și-1 dorește, 
ci o frustează de rezonanța 
sentimentului, comunicarea de 
gînduri, minimum-ul de căl
dură și înțelegere necesar unei 
conviețuiri. Femeia — senti
mental reprimată — care se 
vede ordinar speculată de un 
tînăr excroc și, dezamăgită, 
poate și-ar împlânta singură 
pumnalul în inimă ca să de- 
săvîrșească lovitura pe care 
i-a dat-o viața. Criminalul — 
cu totul altul decît cel presu
pus în decursul anchetei — 
nu reprezintă aici decît întîm- 
plarea care finalizează drama 
familiară, lentă, începută cu 
ani în urmă. Crima încetează 
să fie obiectul inteligentului 
film de factură modernă al lui 
Germi, ea e doar pretextul 
unei anchete sociale și psiho
logice de cea mai fină, auten
tică analiză. Incursiuni în 
medii diverse, scurte dar su
gestive sondaje de variate 
psihologii. Și, mai ales, 
eroul central al povestirii, 
spiritualul, sensibil și uman 
pînă în măduva oaselor, 
de aceea vulnerabil și poate 
chiar nu totdeauna impecabil 
de imparțial — comisarul In- 
gravallo care, fără remarcabi-

Iul talent (de data aceasta și 
actoricesc) al lui Germi, ar ri 
rămas poate doar un polițist 
inteligent și simpatic. Așa, e 
un om cu care ți—ai dori să te 
întîlnești pe stradă sau la o 
instituție unde ai treabă, cu 
care ai putea să te întîlnești 
oriunde, dacă ai avea ochi 
să-1 vezi și antene intime a- 
cordate cu lungimea lui de 
undă.

..Sedusă și abandonată3 
reia (ori precede) tema spi
noasă, a „Codului familiei" din 
legislația burgheză ; mai pre
cis, din cea catolică, sufocată 
de prejudecăți și tragice ana
cronisme. Sicilia revine în fil
mele italiene ca un motiv 
geografic și uman încărcat de 
dramatism, fie că e vorba de 
o „vendetta" sîngeroasă („Vin- 
tul Sudului", „Omul Mafiei" 
etc.), sau doar de intenții nu 
mai puțin sîngeroase, ca în 
acest ciudat pamflet cu un 
„happy-end“ mai cutremură
tor decît asasinarea unui om 
din răzbunare. Pentru că aici 
mor moral (și unul fizic — ta
tăl „sedusei") mai mulți indi
vizi, și numai din prostie, din 
ignoranță și suficiență, din 
prejudecata „onoarei" care de 
mult și-a golit sensul. O fată 
e sedusă și apoi părăsită, dar

practica. Muncitor ca și mine, 
tați ceilalți.
spre mine șoptind), c 
să sudezi la instalația de apăT « 
cuptoarelor de 400 tone. Făiniș ? 
Meseriaș de nădejde-, și nu se ruși
nează să întrebe cînd nu se pri
cepe ; și încă o remarcă: sînt 
din ce în ce mai rare întrebările 
lui. Tot de 18 ani, tot absolvenți ai 
profesionalei și tot la seral sînt 
și Mica Ion și Doboli Atila de Ia 
mecanică. Doboli Atila ne spune • 
După terminarea liceului seral, aș 
vrea să urmez metalurgia. Pînă a- 
tunci, am și aici multe de învățat.

Seriozitatea celor spuse, laconis
mul explicației te oprește de la în
trebări suplimentare.

Gheorghe Cristea și Iacob Su- 
ciu de la mecanică II, Ion Sileau

cd
E ceva (se apleacă 

e mare iqcru ..

CINE
CAN-CAN (film pentru ecran pa

noramic) — rulează la Patria (orele: 
9,30; 12,30» 15,30» 18,30; 21,15), SE- 
DUSĂ ȘI ABANDONATĂ - rulează 
la Republica (orele: 8,30» 11» 13,30» 
16» 18,45; 21,30), Festival (orele:8,30; 
11» 13,30» 16» 18,45» 21,15), Tomis 
(orele: 9,30; 12,15» 15; 17,45; 20,30), 
Modern (orele: 9» 11,30; 14» 16,30; 
19; 21,30). TOT AURUL DIN LUME 
— rulează la Carpați (orele: 10» 
12; 14; 16). VESELIE LA ACA
PULCO — rulează la București 
(orele: 8» 10.15; 12,30- 14,45; 17,45» 
19,45» 22), Luceafărul (orele : 9; 
11,45; 13,30» 15,45» 18,15» 20.45), 
Grivița (orele: 10; 12,30; 15;
17,30; 20), Excelsior (orele: 8,45; 
11} 13,30; 16» 18,30; 21), Melodia

și Ștefan Rotaru de la secția linia 
de sir mă sau Nicolae Bădescu și 
Gheorghe Diaconu de la cuptoare 
industriale încearcă să ne convin
gă că „întîlnirea cu maturitatea nu 
este atît de simplă, cum cred unii" 
și „na'se consumă o dată cu îm
plinirea celor 18 ani".

Și tot despre munca celor de 
18 ani, despre realizările lor aflăm 
cuvinte de laudă de la inginerul 
principal al halei de pregătire de 
la O.S.M. II, tovarășul Drișcu 
Gheorghe : „Promoția lor are un 
profil distinct în combinat,- singuri 
se întrec în evitarea pierderilor 
de metal în timpul elaborării și 
turnării șarjelor, recuperînd astfel 
aproape în întregime procentul de 
rebut admis, Hotărîrea lor este să 
recupereze pierderile suta la sută".

...Revenim ia comitetul U.T.M. 
Ion Comăneșcu, secretarul, auzind 
de vizita pe care o făcusem la 
școala profesională, zîmbește cu 
subînțeles, completîndr „Era mai 
simplu să ii mers la șșpala serală; 
i-aji ii găsiț. treeuți pe toți în ca
talog"...

Drumul celor 284 de tineri a- 
junși la 18 ani a început din prima 
zi a școlii profesionale; se prelun
gește prin școala serală, continuă 
în combinat. Hunedoara înseamnă 
cuptoare, furnale, macarale imense 
care transportă cupe cu metal in
candescent, laminoare moderne, 
dar în primul rină înseamnă oa
meni, oamenii care le stăpînesc, 
le dirijează cu voința lot, scriu a- 
devărate poeme ale izbînzilor zil
nice. Destinele celor 284 de tineri 
ai vîrstei de aur se înlîlnesc în 
acest puncl al trăirilor intense 
care zămislesc omul, viața Iui ade
vărată.

în ce mai 
ceste locuri a hotărTt (în sfîrșit!) 
reamenajarea ei.

Vechea cabană dispunea de trei 
dormitoare avînd — primul 22 de 
paturi, al doilea — șapte și al 
treilea — patru paturi. Neexistînd 
însă decît o singură ușă de ieșire 
în afară, un turist aflat în primul 
dormitor (de 22 de paturi), ca să 
poată să se ducă la spălat sau la 
bufet, trebuia să treacă prin cele
lalte două dormitoare, deranjînd, 
fără să vrea, pe ceilalți oaspeți ai 
cabanei. Dispun!ndu-se reamenaja
rea, era firesc să se construiască 
uși separate de ieșire pentru fie- i 
care dormitor. Era firesc pentru 
orice gospodar, din păcate nu și 
pentru Întreprinderea balneo-clima- 
terică din Cluj care, în această 
privință, vorba cabanierului Aurel 
Pașca, a fost de acord să se Iacă 
orice fel de modificări dar... fără 
să se schimbe nimic! Și atunci 
„reamenajarea" s-a redus Ia con
struirea unor sobe, Ia cîteva lu
crări de întreținere în apropierea 
cabanei și amenajarea unui bufet. 
Fiind vorba de o construcție pe 
munte s-a holărîl, pe bună drep
tate, ca ea să fie ridicată din lemn. 
In loc să se folosească pentru a- 
ceasta meșteri din Țara Moților, 
vestiți în astfel de construcții, au 
fost aduși cîțiva tîmplari de la 
Sîngiorz. Mai puțin inițiați în ast
fel de lucrări, ou făcut un bufet 
printre bîrnele căruia poți... admi
ra lot peisajul înconjurător și în 
care, pe timp de ploaie, se pot 
iace cele mâi exacte măsurători 
hidrologice.

In siîrșit, pentru luminarea elec
trică a cabanei s-a adus, încă din 
iunie 1963, un grup electrogen în 
valoare de 25 000 lei. Nefiind însă 
instalai, acest grup electrogen a 
stat luni de-a rîndul în ploi, zăpa
dă și vînt, degradîndu-se.

Am semnalat toate aceste lu
cruri pentru că spre cabana Scări
șoara se îndreaptă în fiecare zi, 
în fiecare sezon zeci și sute de 
turiști. Și am dori ca numărul lor 
să crească și mai mult, în specia! 
prin cuprinderea acestui interesant 
obiectiv turistic în traseele excursi
ilor școlare și studențești.

De aceea, este nevoie ca Sfatul 
popular al regiunii Cluj — prin în
treprinderea amintită — să ia mă
surile care se impun pentru o ade
vărată reamenajare a cabanei.

N. ADAM IOAN N. CHITU

MATOG
(orele: 9,15» 11,30» 13,45» 16, 18,30,
21). TEAMA — rulează la Capitol 
(orele: 9» 11,15, 13.30, 16» 18,30,

A

21), Feroviar (Orele: 9,30; 11.45» 14» 
16,15; 18,30; 21), Rahova (orele: 10; 
18,15; 20,30). COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE — rulează la 
Victoria (orele: 10» 12» 14,15;

„Sedusă
și abandonată"

decit începutulăsta nu e
,.grand-guignol-ului“. Măcelul 
moral abia începe, spre deli
ciile tirguiui bîrfitor. Capuleții 
și Montaigui-ri sicilieni din 
secolul ciberneticii sânt stâr
niți să se incaiere violent pe 
terenul neutru al justiției 
impotente. Romeo, cu mustă
cioara în furculiță și ambiții 
de sub-comisar. o disprețuieș
te pe cea care s-a lăsat sedusă 
cu atîta ușurință și. dacă nu 
i-ar fi cariera in joc. s-ar lăsa 
mai degrabă închis decît să ia 
o fată „dezonorată". Julietta 
e furioasă pe cel care a com
promis-o și ar fi in stare să-i 
scoată ochii ticălosului logod
nic dacă n-ar fi coșmarul săl
baticii vînători a tîrgului bi
got împotriva criminalei ce a 
„păcătuit" și * ' 
preț să se 
ostracizată, 
vrăjitoarele
Toate aspectele familiei și in
stituțiilor corupte, fariseice 
(biserica, justiția, legislația și 
organele ei executoare) sînt 
luate în colimatorul polemis
tului Germi. Șarja — îngro
șată (uneori prea îngroșată)

trebuie cu orice 
mărite. Astfel o 
martirizată, ca 
în evul mediu.

amintește mai ales „Divor
țul- și mai puțin subtila 
„încurcătură".

In ..Sedusă și abandonată “ 
umanitatea e atît de 
incit regizorul riscă 
parieze spectatorul 
grotesca. egală cu 
desăvirșit al genului : „Divorț 
italian". Realismul psihologic 
ai fiecărui individ suferă, 
deși tabloul general de mora
vuri te cutremură. Convențio
nalismul burghez, prejudecata 
medievală ating formele lor 
cele mai violente, inumane, a- 
devărul general expiimat a- 
pare incontestabil; dar luat 
pe „metru pătrat", autenticul 
ce generează emoția e îndoiel
nic. Ca să folosim o expresie 
estetică, se produce un divorț 
în „raportul dintre particular 
și general". Din păcate, nu un 
divorț de calitatea celui „ita
lian". Și totuși, prin verva, 
pasiunea satirei sale, umanism 
cenzurat, avem un Germi, 
chiar dacă nu s
duminică, de restul săptămînii.

16,30» 18,45» 21), Arta (orele 16» 
18,15» 20,30). CARL VON OS
SIETZKY — rulează la Central 
(orele: 10,30» 13» 15,30» 18 , 20,30). 
GHEPARDUL — cinemascop (am
bele serii) — rulează la Lumina 
(orele: 9,45» 13,15» 16,45» 20,15), 
Dacia (orele- 9,30» 13» 16,30 , 20). 
REBELUL MAGNIFIC — rulează ia 
Union (orele: 14,30» 16,30» 18,45» 
21). PROGRAM PENTRU COPII — 
(dimineața ora 10), rulează la 
Doina — după-amiază —. BĂRBA
ȚII (orele: 11,30» 13,45; 16» 18,15»
20.30) . STRĂINUL — cinemascop 
(ambele serii) — rulează la Giu- 
lești (orele: 9,30; 13» 16,30; 20), 
Volga (orele: 10,30» 16, 19,30). 
HATAR1 (ambele serii) — rulează 
la înfrățirea între popoare (orele: 
10; 16,30» 20), EXISTĂ UN ASEME
NEA FLĂCĂU - rulează la Fla
mura (orele: 9» 12,45» 16,30» 20,15), 
Floreasca (orele : 16» 19,30), Ades- 
qo (orele : 1530: 18; 20,30). COMI- 
SARUL — rulează la Cultural 
(orele : 15» 17» 19» 21). CĂLIȚI IN 
FOC — rulează la Crîngași (orele; 
16; 18,15» 20,30). IN VÎLTOARE
— rulează la Buzești (orele: 15,30»
18» 20,30). Cosmos (orele : 16»
18,15; 20,30). POVESTE DE PE DON
— rulează la Lira (orele: 15,30» 18»
20.30) COMOARA DIN VADUL
VECHI -r rulează la Buceqj (orele: 
10, 12» 16» 18 15» 20.30). Aurora 
(orele 10,15» 12.45: 16, 18,15;
20.30) .

mascată, 
să înde- 
de suita 
modelul

T
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feminin din cadrul Cupei

Televiziune
SLMbAtA 21 noiembrie 1964

19,00 : Jurnalul televiziunii; 
19,10 : Emisiunea pentru copii; 
19,45 : Transmisiune de la Sala 
Sporturilor Floreasca : aspec
te de la întîlnirea de handbal 

i ora-

strălucitor, de | 
>tul săDtămînii. ®

■ șului București dintre repre- 
!zentativele orașelor București 

și Belgrad ; 20,05 : Din viața 
animalelor; 20,30: Muzică
populară ; 21,00: Maeștrii ge
nului scurt; 21,45 : Toamna
se numără... melodiile; în 

Buletin de știri.■ încheiere: Buletin de știi 
Sport. Buletin Meteorologic.



IA MASA ROTUNDĂ

A „SCÎNTEII TINERETULUI»1 14 STUDENȚIRĂSPUND LAÎNTREBAREA:
I Prima dorința care ne vine în minte ? Să- mi petrec Revelionul pe munte... Să cint la pian... Să călătoresc. Să știu limbi străine. (Victoria Enciu, Vera Diaconescu, Mioara Stoian, —• 

anul IV biologie)

Am 20 de ani. Nu exista visuri nerealizabile. Cine îndrăznește si :le de altă părere ; 
(Mihaela Panea, anul II chimie)

,Jnsul star.dodiZGt 7* O ficțiune ! Soluția l Aplecare spre om, spre problemele lui 
Și in plus : hicidijaîe și un mare sentiment al responsabilității (Niqplescn Basarab, 

anul V facultatea de fizică)

Nu, n-am renunțat cu totul Ia teatru— Na cred că-i foarte tîrziu... deși voi fi o bună 
profesoară de istorie. (Elena Stratan, anul III, facultatea de istorie)

Viitorul agronom Enică Gheorghe nu 
pare surprins de întrebare. Are 28 de am, 
vîrstă absolut respectabilă — e însurat de 
exact zece zile — iar în privința profesiei, 
ce să mai vorbim, e profesia hii.

„Adună și dumneata : o școala medie 
tehnică cu specific agricol, trei ani de prac
tică la stațiunea experimentală ,.Dobrogea“ 
și, în sfîrșit, Institutul — 5 ani... Ceva 
despre mine tot știu : am rădăcini adinei, 
cum s-ar zice, în agronomie. O tradiție 
într-un fel. Zece ani. Și-mi place meseria. 
Nu mi-aș schimba-o pentru nimic în lume. 
Greșesc

Soția, Doina Moisescu, colegă de facul
tate și an asistă fără să vrea la discuție, 
participă emotiv, comunică tacit ca între 
soți care se cunosc... de-o viață și nu ezi
tă să-l completeze: pe plan profesional 
(tema exacta a lucrării de diplomă), pe 
plan sentimental (reținem data de 25 fe
bruarie 1962) și pe alte o mie unu de 
planuri. Pentru că planurile, cele 1 001 — 
spune Doina Moisescu, ca și componentele 
intime (vitale) ale întrebării „ce știi des
pre tine?“ — însumînd preferințe, trăsă
turi de caracter, intenții de viitor — impli
că în afara unui răspuns strict personal și 
un răspuns al lor, asociat... Al familiei.

Dar să nu uităm: dintre cei 14 studenți 
Solicitați să răspundă la această „ancheta6 
Enică Gheorghe este cel mai bătrin.

Cel mai tînăr, Claudiu Mitan, are 18

De ce am ales medicina ? Pentru că mă simt alături de om... I-asigur sănctdes 
prelungesc viața. (Theodor Cerchez, anul V medicină)

Legcturc latre arhitectură s! poezia Iul Miauleseuî Poate grația, armonia inte
rioară— O orkitectură perfectă a poeziei si o poezie a arhitecturii. (Sanda Tieranu. 

anul IV arhitectură)

4

anL Viitor biolog, stitdem âa omd I ei Fs- 
adtâțu de btoio&e șt tmor poet, tet mml 1 
U școaU prvrpralor crintiti. Clemrint m 
acut mei rtgszxl xmrlc- k
care adfcgtf ia timp trvzteut celor âfi 
profesa.

Pufzn cititor — pome prea «aadt,
grec — cit si aa- pori munte, CIsmObs 
J/rten ts rntgmm pieytaci twrmc
gmdwior (ăttm âa. pnezse ,<iBb‘ 
spre fcheăeLe acestor oc de estmenm 
Dar aceos&z, hrește. aa ia ârsnexek 
nei, mdtate da bast a amd^Si, mma 
chimic al A-D^.-edm, unnn 
feoiogiei. Ș» CUndtr. pna ăaaifi fi£ 
sa, pare st »e jCe a-w m
mâ cunosc mm băm.. SA n raai c 
tudmile, ai știa citir a si ni mts-vp 
pentru ceai optez. «aa» al pacanu am 
mă împart— Cum si —i ~ saa
fi, implicit, preie-.seie*.

Depășind primul momexS de ssarrt 
amuzament — ezxtcre, iane&ma» 
despre tine F* a sabotai un moment de 
trospecție, pasionant, credem, pentru pt 
cipanți. Fotoreporterul nertru. receptr. k 
nuanțe — portretist excelent — a șt să- 
prins de altfel uimirea de o facturi aparte 
a Victoriei Enciu (anul IV Biologie . o e- 
nume tristețe frumoasă a Elenei Scatac 
(anul III Istorie), gravitatea ușor t-.-xnrl 
ironică, a studentului Gheorghe 
(anul VI Arhitectură^, liniștea și marea a

•>

r

zot ulterior opțiunea proietionaiâ. ~Acei- 
derrtuT e ferică, deși, duce și ia cecul ho, 
preferința pentru cardiologe — alegerea 
concrete g rpeaebtâțst — s-a prada mm 
tirzm, dna m i&asi mm.

Ceai frecvent. msi — cm aa retrăi 
a rceaarea dsasutA Mmeăs Ferec — e 
mb abat Iți omești nerpr riyecti gf- 

heMști peag/a o țarafruar aoceăce — t» 
■r pere, bmuoetmd. ai jfc-cni de cot: mi 
«near obâRsCi ar ft eez ruc șKfry.mi pci~ 

fdd tex de z ri — fi tr ăaaoaB h do
rn 2a «aan, âaefie, u jr Taraf mm- 
tr iaae. Dur dexane memtanhe mit mr 
es >i diașue smrgmc aa . bBb tee
fir faaBK ăarit aâw texm. nuai mcwmk m 
* arsmmr Swâw ai «acsfiB >|"«| i aci» 
xux. Cfifi păaor nn mus ? Ce ți m pc- 

Coloana tertebraiâ

fi yi ele kmsfete m timp) procesul controlat 
d pobmerizăr» iratantanee.

Viforul cercetător geograf, GacrUă Lu- 
cmx p-e descoperit și a abia in anii de 

crgumemde ^rime > definitice 
de pretemei sde, scsgartle care pot face 
im prc*OK deai — cec mc» fn.-ru»*o 
prc^eaR. Smgarme care se pot constitui ca 
: zerexedâ celoeni eertebrali c pregătiră 
p zezemn pecrțmceăe. Sssgveie cere 
apbzi i r~M*-"*nw~ exodexte » inzâiâtu- 
•i reczaafir de Cerchez, Pacea, Cacrili.

Derimree eseezi z cpcsmimdor, a parâ- 
aa. ccafindaar îa ridd ei «b la o judicioasă 
rgixmjjwr c fWnfw, la o dmecșioaare a 

meamee. a eâmmiaș, N^cdescu Basamb.

eter deoammme, ae nxrreecd cc această 
nutcmieert a aptiemhndor teeie influen- 
eaze a fir BBB«cd (dar citi il au ?)
m-fi amri o s^Brsxtd. o iâtiște mteriaa- 
rl » mâncare pr tere-9 sigur. Pierzi mai 
firtaa t nfi. te zr^eefti na puțin p — de- 
xoc amdat' — tși găsești răgazul unor ac-
faăMf- rapâflBeatere.

Pmticdeie demextere — ca stud-u a- 
pecnsmdat de tpecriimcte — fac casă bună 
cm moaca Binfoairi fi psesele iui Camil 
Petrescu ca poezia lui Ar^tezi, Blaga, 
Blache, Omer Chmpem Și cceiad viitor 
^zxma ip eiseste' timp, poete md muh 
ierft ss= p pestru o boboti ccticiPzte ob- 
itecscd (e ecttffu cr^xsț» U.TAl. pe 
recsetete-.

Neștxsui te erei, ee armi^eiti d ce poți 
caii— ești totdeauna ia erisă de timp p 

«a »orii~ir~i eproepe airodeci aranc. Nt- 
mic temezac lor, dsmc'Otrică. știind, cu- 
uxind^te— dsr mt- Exempiai msdor de 
Cerchrz, Fasee. Nieoiesaa e cea «Ba cort- 
zrmgjaotrt demonstrzște. O certe de ci- 
sfii. «■ eaeâaf de cadme, mrra rirpun- 
dese a stmdeotieu

Dar ce se intimplă

cind...
Te-c firiB~ajT teotnd. S-ou poate na fe-a 

me. iaai. ent la tind cu acest vis: să 
•năerpeetez^ marele roL să ’ roșești marea 
^r—* . - 5* o într-edever o dramă: 
. nrreafiSex. Porțile Institutului de teatru 
za ni auri pentru tine închise. Dar n-ai 
z:ut cirsta fi mei maturitatea fă discerni 
dacă a fost un accident, docâ-i ânocată 
slaba ta pregătire sau poate e soarta obiș
nuită a mirapilul a cisuha neacoperit de 
talent.

Pe scurt, ai renunțat la teatru ; dar ai 
renunțat înainte de a fi căpătat deplina 
o defirrtiva convingere ci iji lipsește ta
lentul, păstrind m tine pasiunea și îndoia
la— Și mai ales speranța.

Acum ești ?n anul III la istorie. Fotore
porterul nostru — seismograf atent al re
acțiilor — e in stare să demonstreze 
că ai o mare sensibilitate și o mare 

capacitate de exteriorizare a sentimente
lor. Pentru că discuția — și-i vina 
noastră — te-a obligat să-ți amintești 
câ ci renunțat la o pasiune mare, că ai 
dori $ă o uiți și nu poți, că uneori încerci 
totuși să te convingi că vei deveni o bună 
profesoară de istoric — ca orele tale de 
curs vor fi adevărate recitaluri pedagogice 
— și iarăși îți amintești de scenă și rampă, 
de cei care ar fi trebuit să-ți sprijine și 
sâ-ti încurajeze credința artistică (dar n-au 
racut-c sau, dimpotrivă, să te îndemne să 
renunți în tine, afectiv, la această chemare.

Firește, sfaturile aici nu ajută. E într-un 
iei și tzrziu. Dar ar fi trebuit să încerci să 
'btii. într-un sens sau altul, o certitudine, 
o convingere. Ai fi putut, în orice caz (și 
cel puțin) să te verifici în cadrul formații
lor de teatru studențești, pe scena unei ca- 
>e de cultură. Trebuia să încerci și, pen- 
tru această tentativă, cine știe, nu-i chiar 
atrt de tîrziu nici acum. Pentru că elevilor 
:ăi — chiar și în cazul definitivei nereuși
te teatrale — trebuie să știi să le insufli 
perseverența și forța de a-și apăra pasiunea 
cum n-a știut să facă Elena Stratan), cu

rajul de a nu se retrage din fața dificultă- 
‘:lcr, de a nu abandona lupta, de a nu se 
îreria de primul eșec... Ca s-o poată res
pecta pe studenta de azi și pe profesoara 
lor de mîine Elena Stratan.

E și aceasta o lecție de istorie. O lecție 
p-: care am dori s-o reamintim și lui Cla
udiu Mitan. Biologia și chemarea poetică 
•■c ma: pot îmbina. Nu contestăm. Impor- 
:cr.t. însă, e să te cunoști, să știi ce vrei, 
■: '?:■ ce pGți, să știi ce știi. Pentru „a-ți 
V'cstori cu adevărat gîndurile" și pentru a 
descoperi marea taină a A.D.N.-ului, de
terminarea și izolarea genei.

Aceeași recomandare, la fel de sinceră și
• arhitect Gheorghe Săsărman, au-
• r c unor interesante povestiri științifico- 
rantastice și al unei emoționante „Cătăli- 
ne". Pentru a îmbina cele două pasiuni sau 
perztru a te opri la una din ele e nevoie 
d' o mare cunoaștere și de o mare încre- 
ac’-c. născută din această cunoaștere.

Dar ne-am întors din nou la istorie.

Ești un coleg hun ? 

47 prieteni?
Grea întrebare. Poate și formulată gre- 

șrt. Nu trebuiau alăturate, spun unii, co
legialitatea și prietenia... Colegialitate, în 
fond — ah! aerul acesta serios! — e o 
relație întâmplătoare... Pentru că, vrînd- 
nevrînd ai colegi... Și daca ești serviabil, 
dacă nu-i superi cu nimic și nici ei nu te 
supără, dacă te acompaniază la un film și 
dacă nu-s plicticoși, dacă știu și o glumă 
și acceptă o confidență...

— Deci, colegi cu duiumul ?
DOREL DORIAN

Fotografiile : IONEL CUCU

(Continuare în pag. a TV-a)



Povestirea științifico-fantastică la care lucrez este „Lumea tăcerii'. In rest: emoțiile 
anului VI, (Gheorghe Săsărman, anul VI arhitectură)

LA MASA ROTUNDĂ 
A „SClNTEII TINERETULUI14 STUDENȚI RĂSPUNDLA ÎNTREBAREA:

„CE ȘTII

DESPRE TINE?"

dacă George va ii 
(Doina Moisescu.

Sînt căsătorită de numai 10 zile dar ne cunoaștem de mult. Si 
repartizat la stațiunea „Dobrogea", firește, vom pleca împreună. 

anul V agronomie)

Am plecat de la Stațiunea experimentală „Dobrogea" și mă 
voi întoarce acolo. Așteptați-mă! (Gheorghe Enică, anul V 

facultatea de agronomie)

(Urmare din pag. a III-a)

— Credeți că nu ?
— Dacă ați fi avut... ați fi înțeles mai de 

mult ce înseamnă — și ce poate oferi — 
adevărata colegialitate.

Dialogul, firește, e pînă la un punct in
ventat. Cert, însă că mai dăinuie această 
interpretare formală a colegialității, în care 
sub haina amabilității reciproce e ascuns, nu 
o dată, un dezinteres la fel de reciproc.

Actuala grupă 1503 de la Agronomie a 
pierdut la porțile anului IV — patru stu
denți. Se poate vorbi de colegialitate ? Dar 
unde au fost colegii, adevărații colegi, pe 
parcurs ? Ce-au așteptat ? De ce n-au inter
venit ? Nu regretă nimic ? Nu-și reproșează 
nimic ?

In secția de geografie, anul V, a Facultății 
de biologie cam un sfert din studenți, chiar 
atunci cînd obțin calificative de trecere — 
sînt totuși slab pregătiți. Gavrila Lucian, de 
care aminteam mai înainte, înțelege situația, 
ne-o confirmă și e partizanul măsurilor 
drastice. Dar poate ar fi fost necesară o 
colegialitate mai drastică ?

Dumitru Mihai, din aceeași grupă, și-a 
stabilit nivelul cunoștințelor și al calificati
velor cam intre 7 și 8. Nu e un nivel inac
ceptabil, dimpotrivă, totdeauna vor fi stu
denți cu 7 și 8. Grav e doar că-i mulțumit 
cu această situație, cînd, evident ar putea 
tă obțină mai mult. Inacceptabile aici nu 
sini notele — ci starea de spirit, automulțu- 
mirea. Dcr Gavrdă Lucian, care înțelege 
probabil r- această situație e un coleg foarte 
ban și nu-i spune nimic...

Victoria Enciu, Vera Diaconescu și Mi
oara Sioian sint colege de facultate, colege 
de patru ani — fotograful nostru le-a și sur
prins împreună — și le bănuim apropiate, 
fădndu-și destăinuiri, trăindu-și reciproc,, dra- 
me*e~, bucuriile, zilele de cămin. Dar le-am 
rugat să ne răspundă cu mina pe inimă dacă 
au sau nu un coleg, un prieten sau o prie
tenă in stare, intr-o situație limită, riscîn- 
du-și liniștea, preocupările, timpul, să in- 
tervină și, dacă e cazul, să le ia, cu orice 
risc, apărarea. Trei fete simpatice și mai 
ales trei fete înțelegând importanța unui răs
puns foarte sincer — le mulțumim — au 
clătinat din cap cu o evidentă tristețe: ase
menea prieteni, deocamdată, nu au.

Dar această întrebare sîntem datori să 
ne-o punem din timp : pentru că a ști dacă 
eșii sau nu un coleg bun — și cum poți 
deveni, — dacă ai prieteni — și dacă ești 
în stare de o mare prietenie e un lucru ho- 
tărîtcr pentru viață. Cel puțin cît pregătirea 
profesională. Prietenia, colegialitatea, etica 
viitorului inginer ori poet sînt cuprinse în 
statutul de aur al studenției de azi, apro
bat și semnat în unanimitate de 125 de mii 
de studenți.

Ah, caracterul!

La 18 ani e foarte greu să afirmi despre 
tine : sînt timid sau sînt dimpotrivă obraz
nic, sînt comunicativ sau retras, sint orgo
lios, sînt coleric, sînt entuziast sau, nu fără 
o anumită discreție: nu vreau să spun cum 
sini. De altfel nici n-am fi îndrăznit să 
solicitam nimănui să-și schițeze pe nepusa 
masă și public, portretul.

Important pentru noi era să aflăm că în
trebarea nu i-a luat pe nepregătite și că pro
filul etic, caracterul, felul lor de a fi — i-a 
mai preocupat. Că se cunosc sau cel puțin 
încearcă și că raportul dintre ceea ce cred 
ei despre sine și ceea ce sînt și cum sînt — 
rtu e teribil de disproporționat.

Fotoreporterul, spuneam, a înregistrat pe 
•peliculă cîteva reacții surprinzător de proprii. 
Privind fotografia Mihaelei Panea o regă- 
erti. co in viață, sigură de sine, febrilă, 

■. oluntară, gata să se bată pentru convinge- 
nle ei. Și totuși Panea Mihaela ascunde o 
mare timidă. Știa ?

Gheorghe Săsărman surîde în fotografie 
cu o ironie >i o dispoziție puțin obișnuite. 
Dar Gheorghe Săsărman de obicei e mai re- 
tee^ m se exteriorizează, surîde rar.

Fotografiile lui Gavrilă Lucida și Nico- 
icu Basarab sînt fi ele conforme cu repre- 

-e-rtarea pe care ne-am făcut-o la capătul 
■cnor lungi și interesante discuții. Ca și ado- 
'.-Țcența atit de vizibilă a lui Teodor Cer- 
chez. ca și uimirea Victoriei Enciu în fața 
. ntrebării: „care-i culoarea preferată ?*.

Cunascîndu-te ești intr-un fel mai înarmat,
- puternic, mai apt deși, poate tocmai de 

i~:epe marea dificultate. Și mai ales
-.rjrebarea legitimă: de cite confruntări e 
\evoie. de cit spirit critic, de cită exigență, 

de cită maturitate și de cît timp, pentru a
- cvr.oațte real? Dar problema, această di- 

fidii problemă a cunoașterii — și dumnea-
-■zrtră ați fort de acord că ar merita o dis- 

■:t:c — depășește simpla enunțare și soli
cită competența reală. Să considerăm deschi- 
ă discuția chiar prin aceste rinduri și să în
cercăm treptat s-o extindem, discutînd des
pre preferințe, disponibilități temperamen- 
:de, opinii și atitudini determinate și ele 

uneori de același „mister*: felul tău de a fi. 
Și pornind de aici despre capacitatea fiecă
ruia de a se controla, de a se transforma și 
— de ce nu ? — de a-și forma, în timp, ca
racterul. Ah, acest caracter 1

Oragostea noastră 

cea de toate zilele

Enică Gheorghe a căpătat certitudinea re
ciprocității afective in fericita zi de 25 fe
bruarie 1962. Ceea ce nu înseamnă, firește, 
că anii care au urmat au fost fără emoții, 
fără discuții, fără împăcări.

Sanda Țieranu, căsătorită și ea, așteaptă 
fericita zi cînd soțul ei va deveni jurist. 
Pentru că va deveni, este foarte convinsă 
chiar dacă ocupațiile zilnice nu i-au îngă
duit pînă azi să se înscrie, cum ar fi dorit, 
la fără frecvență.

Gavrilă Lucian ne cere permisiunea de a 
nu răspunde dacă iubește sau nu... (N-am fi 
întrebat pe cine). Iar Nicolescu Basarab — 
intuim aici și un mare regret — ne răspun
de în mai puțin de zece cuvinte: Dacă iu
besc ? Cred că mi s-a părut...

Ceilalți, cei mai mulți, așteaptă marea iu
bire... fără să știe, e drept „dacă iubirea 
presupune sau nu și o anume capacitate de 
de a iubi...* O fată ar dori ca timpul să-i 
facă uitată o primă decepție, (firește e „vi
novat* el, numai el... deși noi credem mai 
curind în „vinovății* reciproce) ; altele sint 
convinse că trebuie să amine „rezolvarea* 
acestor probleme pînă își vor susține lucra
rea de diplomă.

Statistic, jumătate așteaptă, cam un sfert... 
suferă, iar celălalt sfert privește toată a- 
ceastă problemă cu o evidentă superioritate 
matrimonială.

Dar din nou, la capătul unor experiențe 
mai mult sau mai puțin fericite, atunci cînd 
aștepți „marea dragoste mare* sau, dim
potrivă, fugi de ea (știind c-o să te ajungă 
din urmă), ai întîrziat vreodată, o seară, o 
oră, o clipă asupra sentimentelor tale ? Nu 
crezi că iubirea, chiar și așteptarea ei, oferă 
o uluitoare posibilitate de cunoaștere, un 
subtil prilej de autoanaliză, de pătrundere 
in zona secretă (secretă în afară) dar fără 
secrete pentru fiecare din noi ?

Sau poate unele reuniuni, erotismul ine
rent unor dansuri moderne, micile pasiufii 
trecătoare — ne sustrag sentimentelor ? Fi
rește, glumim... Dar e o glumă foarte se
rioasă.

Organizația ta

Cei mai mulți dintre participanții la a- 
ceastă anchetă au munci de răspundere, 
uneori de mare răspundere, în organizațiile 
U.T.M. de an, de facultate, de institut. Și 
cei mai mulți — ne-am bucurat într-un fel 
— nu sînt mulțumiți de activitatea lor. Și 
nu sînt mulțumiți pentru că ei simt că pot 
și trebuie să facă „mai mult*. Dar cum 
„mai mult* ? Nu se ocupă oare suficient 
de sarcinile profesionale, de absențe, de se- 
minarii, de restanțieri ? Poate că da. Dar e 
nevoie de o aplecare mult mai atentă spre 
om, de o muncă mai receptivă la individua
litate, de o pledoarie mai convingătoare 
pentru colegialitate și prietenie, de dezba
teri vii, pasionante, pe măsura adevăratelor 
noastre preocupări. In fond, o bună pregă
tire politică înseamnă o bună pregătire pen
tru profesie (valorificarea unor aptitudini 
reale), pentru dragoste (cu un sentiment de 
majora răspundere) pentru viață (dezvol- 
tinâ trăsăturile definitorii ale moralei noa
stre).

Și nu muncim încă bine — ne spuneau 
aceiași participant la anchetă — pentru că 
nu știm să dezvoltăm în suficientă măsură 
sentimentul responsabilității directe a fiecă
rui student pentru viața organizației, pentru 
problemele discutate, pentru seriozitatea cu 
care se discută, pentru alegerea cea mai 
stringentă, în timp, a acestor probleme. Și 
ce poate fi mai stringent pentru un intelec
tual în curs de formare decît să găsească 
răspunsul la marile probleme, la raportul 
fundamental dintre el și viață, el și socie
tate, noua societate la a cărei construcție e 
hotărît să participe din toate puterile. Pro- 
cesul maturizării morale nu e un proces de 
o zi, nu se rezolvă într-o singură adunare, 
ci e nevoie de o muncă îndelungată, de un 
efort colectiv, de o apropiere atentă de 
preocupările mari — și cele mici pot fi mari 
— ale fiecărui student.

Un absolvent, oricît de strălucit in fa
cultate, cu o strălucită lucrare de diploma 
poate capota final din cauza individualismu
lui exacerbat, a egoismului, a orgoliului. Dat 
de ce să aflăm de existența acestor tare 
distrugătoare abia cu trecerea anilor, tîrziu, 
în viață, abia la locul de muncă, atunci cînd 
drama e cel mai ades consumată și interven
ția dificilă, — și nu acum, cînd nu e tar
divă ?

Preocuparea pentru organizarea timpului 
liber li se părea și ea, uneori, prea puțin luată

în serios sau rezolvată doar pe planul mari
lor competiții. Dar tocmai în acest timp li
ber se formează cel mai adesea bunul gust, 
preferințele, deprinderile. Tocmai în acest 
timp liber se citește (dar ce se citește?) 
se vizionează spectacole (dar care specta
cole ?) și se gîndește (dar cum ?).

Există inițiative, se întreprind acțiuni, 
unele lăudabile, dar se pot face mai multe, 
și se pot face mai Dine, mai atent, mai o- 
fensiv.

O activitate organizată pe măsura „timpu
lui mediu* nediferențiat, pentru așa zisul 
„ins standardizat* nu poate duce la nimic.

Sarcina permanentă — însușirea moralei 
comuniste — se realizează prin aplicarea 
și diferențierea concretă a activității de or
ganizație la grupă, la om. Se poate face 
mai mult.

A fi student

Calificativele pot fi judecate în sine: 
excelente, slabe, mediocre... Așa cum unii 
urmăresc elogiul în sine (elogiul notelor 
mari) iar alții, și nu puțini, consideră nota 
de trecere, fericitul 5—6, un fel de bilet 
de intrare cu preț redus, pe stadionul ma
rilor competiții. Pentru moment pe scară, 
în picioare, dar cu speranța că într-un fel 
sau altul vor sări gardul spre tribuna I 
sau II.

In realitate „cum înveți ?“ — și din acest 
unghi trebuie privite aprecierile — e im
portant, mai întîi, pentru a-ți verifica tu 
însuți posibilitățile (cît poți și ce meriți), 
pentru a-ți forma stilul de muncă (sau a-l 
perfecționa), pentru a-ți dezvolta o anume 
capacitate de a te organiza, de a persevera, 
de a fi util. Studiul individual — e și el o 
mare verificate a atenției, a capacității de 
a discerne, de a asocia, de a aprofunda, 
de a sistematiza. Examenele nu înseamnă 
doar note de trecere, ci sînt de fiecare dată 
un examen al tău. „Cum înveți ?* — de
vine astfel sinonim cu „ce știi despre tine?* 
După cum întrebarea „Ce faci în timpul 
liber ?* nu-și propune nici ea să obțină un 
răspuns informativ sau statistic, recoman- 
dîndu-ți pe baza lui să ți-l petreci altfel. 
„Cum îți petreci timpul liber?* — e o in
vitație la a reflecta și în același timp, o so
licitare : să nu ți-l irosești. Intrebînd „Ce 
citești ?* (Gavrilă Lucian a fost o clipă 
surprins) și întîrziind asupra răspunsului 
(citesc Garda Lorca, Tolstoi, Camil Pe
trescu, Preda, Gălan, Titus Popovici) am 
încercat să descoperim existența unui cri
teriu sau lipsa de criteriu în stabilirea lec
turii. Rezervele Elenei Stratan față de 
problematica „Patimii de sub ulmi* sînt 
și ele de înțeles, lăudabile. Elena Stratan 
așteaptă și încearcă să găsească tin teatru 
al ei, dezbătînd problemele ei. Ceea ce 
dovedește în ultimă instanță bunul obicei 
de a medita asupra spectacolelor, de a le 
căuta sensurile. Sanda Țieranu citește re
centul volum Minulescu, soții Enică au vă
zut de curînd „Comisarul Maigret se înfu
rie*, Gavrilă Lucian avea la el versurile 
iui Li-Tai-Pe, iar în Nicolescu Basarab am 
întîlnit un bun cunoscător al lui Camil Pe
trescu. „Ce citești ?*, „Ce spectacole îți 
plac ?*, „De ce accepți sau refuzi — fără 
s-o cunoști — muzica simfonică modernă?* 
sînt întrebări care nu solicită doar răspun
suri în sine, ci invită din nou să tniîrzii 
asupra preferințelor tale, asupra acestei idei 
atît de importante: formarea ta spirituală.

Referirile Mihaelei Panea la literatură, 
muzică, pictură și, mai ales, asociațiile de 
idei, observațiile, felul de a discuta — con
stituie și ele un criteriu al formației spiri
tuale. Nicolescu Basarab ne sugera că a 
alege, înseamnă și a renunța la ceva. Dar 
la o asemenea convingere ajungi alegînd și 
renunțind... E maturitatea pentru care ple
dăm. E maturitatea unei noi studenții. A 
unei studenții purtînd amprenta și solici
tarea acestor ani de construcție.

Invitația de a reflecta un moment asu
pra prieteniei și colegialității, asupra res
ponsabilității tale civice, asupra sentimen
telor ca fi asupra idealurilor tale — avea 
și ea în subtext aceeași pledoarie pentru 
maturitate. Și din nou, n-am urmărit un 
răspuns, ci să demonstrăm prin intermediul 
răspunsurilor această mare obligație stu

Un prieten ? 

Un foarte bun 

prieten ? Nu, 

n-am întîlnit... 

Dar nici nu e 

tîrziu. (Victoria 

Enciu, anul IV 

facultatea de 

biologie) 

dențească de a reflecta asupra acestor pro
bleme, de a le găsi răspuns.

Iar cît privește problemele „mici* ; Vic
toria Enciu, Vera Diaconescu și Mioara 
Stoian au fost surprinse în primul moment 
de „naivitatea* unor întrebări: „Ce cu
loare preferi?*, „Care-i șlagărul preferat?*, 
„Cit de des scrii părinților ?*, „Cît te 
ocupi de fratele tău?*. Sinceritatea răspun
surilor ne-a confirmai, însă, că toate aceste 
probleme sînt importante și constituie, la 
rîndul lor, un important examen, îngăduin- 
du-ți să desprinzi noi trăsături, noi laturi 
ale felului tău de a fi.

Să încercăm însă, să găsim sensul comun 
al răspunsurilor:

A fi student nu-i numai o etapă hotărî- 
toare în pregătirea ta profesionala ci, în 
.primul rind, în pregătirea ta pentru viață. 
Studenția e in ansamblul ei un examen: 
al maturității. Aici și acum se stabilește 
profilul moral al celui care vei fi. Pentru 
că a fi student nuri numai o calitate, ci și 
o obligație, un angajament asumat în fața 
celor care au avut încredere în tine. Și re
zultatele — opinii, comportament, atitu
dini, pregătire profesională, conștiință poli
tică — dovedesc, pe planul întregii studen
ții, înțelegerea acestor îndatoriri. Studen
țimea acestor ani, o armată de 125000 de 
viitori ingineri, agronomi, medici, profesori 
înaintează spre mîine!

MHne, această 

solicitare morală...

Ne pregătim pentru mîine și, într-un fel, 
pregătindu-ne, ne anticipăm îndatoririle, ne 
apropiem bucuriile, ne grăbim visurile, și 
realizarea lor.

Agronomul Enică Gheorghe se pregătește 
pentru „un loc bun* în producție. Dar un 
loc bun înseamnă pentru el o muncă in
teresantă, utilă, nelegată de o anume repar
tizare teritorială. Un loc bun e un loc unde 
e nevoie de el și unde el nu va înșela aș
teptările.

Doina Moisescu adaugă acestei prime do
rințe a soțului ei o a doua, mult mai intimă, 
cu strictă referire lâ familia lor: să ne în
țelegem bine. Dar să ne înțelegem bine — 
ne mărturisește Doina Moisescu — înseamnă 
să ne respectăm, să ne prețuim și să rămi- 
nem la fel de tineri sufletește chiar atunci 
cînd pe fetița noastră — cum își dorește 
soțul meu — o va chema Simona, iar pe 
băiețel — cum îmi doresc eu — Vlad. Și 
pentru că am vorbit despre copii, mai avem 
o dorință: să oferim, de data aceasta pă
rinților noștri, pentru că o merită, bucuria 
devenirii noastre.

Spirit analitic, lucid, Nicolescu Basarab 
se angajează dușman etern al mulțumirii de 
sine.

Teodor Cerchez și Gavrilă Lucian, Miha
ela Panea și Gheorghe Săsărman se pregă
tesc și ei pentru acest „mîine* cînd mîinile 
lor, cunoștințele, entuziasmul și pasiunea lor 
creatoare vor descătușa noi bogății ale solu
lui, ale polimerizării instantanee, ale noilor 
construcții industriale și ale atîtor alte surse 
de bogății încă necunoscute și la care Gheor
ghe Săsărman îndrăznește să viseze doar în 
paginile romanelor științifico-fantastice.

Victoria Enciu, Vera Diaconescu și Mi
oara Stoian vor găsi secretul prieteniei, sursă 
de noi energii sufletești; Claudiu Mitan va 
depăși dilema opțiunii; Sanda Țieranu va 
deveni autoarea unui neașteptat proiect arhi
tectonic, dar nu neașteptat pentru noi; iar 
Elena Stratan va vorbi convingător, cu pa
siune, de pe scenă sau de la catedra pro
fesorală — dar neapărat va vorbi — des
pre emoționanta ei adolescență.

Insumînd, cu emoția cifrelor și a defini
țiilor precise, cu sentimentul deplin al răs
punderii civice, 125 000 de studenți se pre
gătesc pentru mîine, angajîndu-se să parti
cipe prin întreaga lor viață, în cel mai înalt 
sens practic, la desăvîrșirea construcției so
cialiste. Marele poem „Adun* se confirmă 
încă o dată ca un poem, colectiv.

; 7. ij- 
u *

Condiția profesiei ? S-o consideri cea mai frumoasă. Nici o 
scuză mediocrității! (Gavrilă Lucian, secția geografie 

anul VI

Viilor poet sau viilor biolog ? Aceasta-i întrebarea I (Clau
diu Mitan, anul I facultatea de biologie)



Stagiune culturală
permanentă

în satele regiunii București
Sîntem la Comitetul pentru 

cultură și artă al regiunii 
București. Interlocutor, secre
tarul comitetului, tovarășul 
CONSTANTIN TĂNASE. Te
ma discuției: „Stagiunea cul
turală a iernii, în satele și co
munele regiunii".

— Care sînt principalele ac
țiuni, pe tărîm cultural, cu
prinse in planurile de activi
tate întocmite la cămine, acum 
înaintea iernii ?

— Adevărata oglindă a sa
tului — căminul cultural — 
este, în același timp, oglinda 
cuprinzătoare pentru toate 
vîrstele. Și e firesc ca o de
plină oglindire în activitatea 
căminului să-și găsească acele 
evenimente care polarizează 
preocupările tuturor colecti
viștilor, în primul rînd, pre
gătirea producției anului vii
tor. învățămîntul agrozooteh
nic, școală a experienței îna
intate în agricultură, reunește 
mii de colectiviști din regiu
nea noastră. Pentru ei cămi
nele culturale și-au propus 
organizarea unor acțiuni cul
turale (concursuri, călătorii 
pe hartă, alcătuirea fișe
lor de recomandări bibliogra
fice, vizite în gospodării cu 
rezultate economice bune etc.). 
Pentru cei hecuprinși în învă
țămîntul agrozootehnic vor fi 
organizate 720 cicluri de con
ferințe. Temele acestor confe
rințe sînt alese în funcție de 
condițiile locale, de către că
minele culturale împreună cu 
conducerile gospodăriilor co
lective și inginerii agronomi. 
Pe aceeași linie se înscriu con
sultațiile științifice. Susținute 
de cercetători, academicieni, 
profesori universitari, aceste 
consultații cu cadrele de ba
ză din gospodării (agro
nomi, tehnicieni, președinți, 
colectiviști fruntași) sînt o- 
rientate pe probleme curente 
din satul sau raionul respec
tiv. Un exemplu : de curînd, 
la Lehliu, acad. Amilcar Va- 
siliu și profesorul universitar 
Gh. Văluță au susținut o ast
fel de consultație despre: „Me
tode de sporire a fertilității 
solului". Consfătuirile pe ra
muri de activitate, schimbu
rile de experiență între gos
podării agricole colective vor 
avea scopul creșterii produc
ției vegetale și animale.

— în iarna trecută, încăpe
rile multor cămine culturale 
din regiune s-au dovedit ne- 
încăpătoarc. Există un „se
cret" al sălilor pline?

— Firește, un program bo
gat, interesant, variat, îmbi
nând latura instructiv-educa- 
tivă cu cea distractivă. Pre
conizăm dezvoltarea unei ex
periențe cîștigate : organizarea 
acțiunilor de amploare care 
să cuprindă mase cît mai mari 
de colectiviști. Dintre acestea: 
zile de odihnă colective, dumi
nicile cultural-sportive, sărbă
torirea colectiviștilor fruntași, 
itinerariile brigăzilor științi
fice, expunerile celor 500 de

intelectuali din Capitală și ale 
celor aproape 2 000 din regiu
ne, spectacolele susținute de 
60 000 artiști amatori, serile li
terare,- muzicale, științifice — 
vor face ca și în această iarnă 
toate drumurile satului să 
ducă la căminul cultural. în 
organizarea lor, un deziderat: 
diferențierea manifestărilor pe 
categorii și vârstă.

— Și drumurile dv., ale me- 
todiștilor comitetului regional 
duc în aceste zile la căminul 
cultural. Mărturie — greuta
tea de a vă găsi. Ce ne puteți 
spune în legătură cu îndru
marea metodică ?

— O socotesc condiție esen
țială pentru ..recolte" cultu
rale bogate. în 9 raioane au 
avut loc plenare lărgite ale 
comitetelor pentru cultură

Interviul
nostru

și

artă care au dezbătut premi- 
zele viitoarei activități. Dez
baterile largi, organizate cu 
intelectuali din fiecare comu
nă, înscriu responsabilitatea 
precisă pentru aceștia. Fac o 
paranteză menționînd că pe 
lîngă activitățile culturale cu 
intelectuali vor fi organizate 
și activități pentru intelec
tuali ; împreună cu secția de 
învățămînt, am stabilit întîl- 
niri cu specialiști din diferite 
domenii, pentru profesori de 
matematică, fizică, chimie. 
Simpozioanele vor fi precedate 
de audiții muzicale, de spec
tacole, de vizite în institutele 
de cercetări din Capitală.

Realegerea consiliilor de 
conducere ale căminelor cul
turale, stabilirea repertoriilor 
formațiilor sînt preocupări „la 
zi“ ale activiștilor culturali. 
Recentul seminar organizat la 
Titu a constituit un rodnic 
schimb de experiență. Amin
tim referatele „Activitatea 
căminului cultural și a biblio
tecii în sprijinul consolidării 
economico-organizatorice a 
G.A.C.-urilor", .îmbunătățirea 
activității cu cartea în satele 
dependente de centre de co
mune".

— Preocupări gospodărești 
impuse de sezonul rece?

— Evident, multe. S-a asi
gurat combustibilul în raioa
nele Alexandria, Titu, Videle, 
Urziceni. Atenția ni se în
dreaptă acum spre raioanele 
Fetești, Zimnicea, Giurgiu 
unde lipsa mijloacelor de 
transport (antrenate la trans
portul porumbului) a întîrziat 
aprovizionarea. 22 de .cămine 
noi vor găzdui prima lor „iar-

nă culturală". 17 000 scaune 
noi, 700 rafturi, fișiere, instru
mente și costume, numeroase 
televizoare, aparate de radio, 
jocuri au îmbogățit baza ma
terială a activității culturale 
din regiune.

Planul activităților comune, 
alcătuit de Comitetul regional 
pentru cultură și artă și Co
mitetul regional U.T.M. Bucu
rești este mobilul discuției cu 
tovarășul NICOLAE ROVI- 
NARU, secretar al comitetului 
regional U.T.M., care ne spu
ne :

— Varietate de conținut, in
genios și divers tratat — iată 
ce va caracteriza activitățile 
organizate pentru tineret. 
Printre acestea aș cita : discu
ții despre atitudinea tineretu
lui față de muncă, concursul 
„Cine cunoaște zootehnie, 
cîștigă" (organizat în toate ra
ioanele), „Sărbătorirea tineri
lor fruntași din G.A.C.", seri 
pentru cei de 18 ani: „Vîrsta 
de aur a tinereții", „Ziua cîn- 
tecuiui și a poeziei", concursul 
literar „Tipuri memorabile 
din literatura noastră", serile 
cultural-distractive, activită
țile organizate la cele 300 de 
cercuri ale tinerilor natura- 
liști, serile dedicate tinerilbr 
căsătoriți.

Pentru tinerii fruntași din 
gospodăriile agricole de stat 
și pentru mecanizatorii din 
S.M.T.-uri vom organiza o 
consfătuire urmată de vizita
rea marilor întreprinderi in
dustriale din Capitală și vizio
narea spectacolului „Trandafi
rii Doftanei".

în itinerariile excursiilor 
stabilite cu O.N.T.-Carpați, 
mecanizatorilor din S.M.T. și 
G.A.S. li s-a rezervat o sur
priză : în excursia de pe Va- 

face „po- 
Mecanică 
„Tracto-

iea Prahovei vor 
păsuri" la Uzina 
din Sinaia și Uzina 
rul“ din Brașov. Vizitele vor 
constitui un schimb direct de 
impresii între constructori și 
beneficiari.

în „Decada filmului pentru 
tineret", ne-am propus dezba
teri pe marginea filmelor de 
dragoste și a celor istorice. 
Vom invita la căminele cul
turale creatori de la Studioul 
cinematografic „București" 
care vor inaugura activitatea 
cercurilor de prieteni ai fil
mului.

în raioanele Urziceni, Fe
tești, la G.A.S. Pietroiu, cu o- 
cazia întîlnirilor cu scriitori, 
se va înmîna festiv insigna 
de „Prieten al cărții" tinerilor 
participanți la concursul „Iu
biți cartea".

Anticipăm pregătirile ce se 
vor face pentru Revelion : or
ganizăm la Oltenița și Giur
giu carnavaluri-model.

★
Pulsul viu al acestor pregă

tiri se face simțit pînă în cele 
mai îndepărtate sate ale regi
unii, prefigurând o stagiune 
culturală bogată.

VIORICA GRIGORESCU

Vedere de pe Bd. 23 August din orașul Roman I

în regiunea Bacău
In cursul zilei de joi, delegația 

Uniunii Tineretului Socialist 
Muncitor din R. P. D. Coreeană, 
care la invitația C.C. al U.T.M. 
face o vizită în țara noastră, a 
sosit în regiunea Bacău. Delega
ția este condusă de tov. Ko San 
Zun vicepreședinte al C.C. al 
U.T.S.M. Oaspeții au fost însoțiți 
de către tovarășul Gheorgne 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.M. și de tov. Ion Ciobanu, 
secretar al Comitetului regional 
Bacău al U.T.M.

La sosirea în regiunea Bacău, 
oaspeții au fost întâmpinați de 
tovarășul Ionel Marin, prim-se- 
cretar al comitetului regional 
U.T.M. La intrarea pe teritoriul 
regiunii Bacău, un grup de ti
neri din întreprinderile orașului 
Bicaz i-a întâmpinat pe oaspeți, 
urîndu-le bun venit și înmînîn- 
du-le frumoase buchete de flori.

In aceeași zi, delegația a vizi
tat Uzina de fire și fibre sinte

Pe urmele materialelor publicate

tice din Săvinești, unde oaspeți
lor li s-au dat ample explicații 
cu privire la procesele tehnolo
gice ale instalațiilor.

Vineri dimineața, membrii de
legației U.T.S.M. din R.P.D. Co
reeană au fost oaspeții Combi
natului chimic și Combinatului de 
cauciuc sintetic din Onești. Ei au 
fost întâmpinați cu căldură de 
către grupuri de tineri care 
le-au înmânat buchete de flori. 
Totodată, oaspeții au avut con
vorbiri cu conducătorii acestor 
combinate, cu tineri operatori 
chimiști, maiștri și ingineri, cu 
care prilej le-au fost relatate as
pecte din munca tineretului din 
orașul petrochimiei.

In cursul după amiezii, dele
gația U.T.S.M. din R.P.D. Core
eană a avut o discuție cu mem
brii biroului Comitetului Orășe
nesc Onești al U.T.M., cu care 
prilej oaspeții .s-au interesat des
pre experiența organizațiilor 
U.T.M. cu privire- la formele 
muncii de ridicare a calificării 
tineretului, precum și despre 
formele muncii de educație co
munistă.

Vineri seara, delegația U.T.S.M. 
din R.P.D. Coreeană a fost pri
mită la Comitetul orășenesc Ba
cău al P.M.R.
CONSTANTIN BLAGOVICI

La grupul de construcții nr. 
Cluj s-a întîrziat luarea de 

pentru organizarea
1
măsuri __
unor forme de ridicarea cali
ficării profesionale a munci
torilor. In articolul „DE CE 
LA IARNĂ apărut în zia
rul nostru 4797, se făceau pro
puneri ca Trustul regional de 
construcții Cluj să ajute pe 
tovarășii de la grupul nr 1 în 
acest sens.

Redăm mai jos răspunsul 
primit:

„Prin critica adusă Grupu
lui de șantiere nr. 1 construc
ții și T.R.C. Cluj, ați dat un 
ajutor prețios muncii noastre.

Noi am trecut la stabilirea 
sarcinilor concrete ce revin 
serviciilor tehnic, organizarea 
muncii, cadre și învățămînt,

șefilor de șantiere și directo
rilor de grupuri, sarcini care 
au fost deja difuzate tuturor 
subunităților T.R.C. Cluj.

Cursurile de instruire, atît 
pentru perfecționarea maștri- 
lor, cît și pentru ridicarea 
nivelului profesional al mun
citorilor calificați, au început 
la toate șantierele ce aparțin 
trustului nostru.

Sîntem convinși că pe viitor 
acțiunea de specializare a 
maiștrilor și de ridicare a ni
velului profesional a munci
torilor calificați se va desfă
șura în spiritul prevederilor 
Ordinului CSCAS și a instruc
țiunilor de aplicare a aces
tuia".

velul tehnicii modeme, intro
ducerea pe scară largă a pro
ceselor și procedeelor tehno
logice noi, mecanizarea muncii 
pentru reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității 
produselor, sînt 
seamă care stau 
uzinelor noastre.

Dacă în trecut 
legate de 
„zero"

sarcini de 
și în fața

au

Ing. ION GĂVOZDEA 
director

• „Răspund tehnologii"

problemele 
omologarea seriei 

nu erau rezolvate cu 
destulă competență, se dato
rau în parte și lipsei unor in
strucțiuni elaborate de forul 
tutelar, care să cuprindă sar
cinile pe această linie.

Problema însă a fost com
plet clarificată. Uzinelor con
structoare de mașini le-au fost 
trasate sarcini concrete cu pri
vire la demonstrarea tehnolo
giei, omologarea S.D.V.-urilor 
preconizate de aceasta, ca și 
cu privire la respectarea dis
ciplinei tehnologice.

In prezent, în uzina noastră 
se tinde la eliminarea com
pletă a deficiențelor.

Ca primă măsură, s-a trecut 
la reomologarea principalelor 
produse, constituindu-se în

acest scop 4 comisii care 
ca sarcină reomologarea în
tregului proces tehnologic, iar 
pe baza celor constatate să 
facă propuneri concrete de îm
bunătățire a tehnologiei și a 
S.D.V.-urilor.

Una din cele mai importante 
măsuri este, desigur, reorgani
zarea întregului proces de pro
ducție, care, în uzina noastră 
este în curs de desfășurare.

In noul sistem de organizare 
a producției, fiecare linie teh
nologică va fi îndrumată de 
către o grupă de tehnologi 
care împreună cu personalul 
tehnic al liniei (maiștri, dis
peceri, controlori etc.) vor pu
tea acorda o largă asistență 
tehnică în sensul demonstră
rii tehnologiei și ținînd cont 
de caracterul tipizat al proce
sului tehnologic, acesta va 
putea fi ușor însușit.

Sîntem convinși că măsurile 
mai sus enumerate ca și cele 
ce se vor lua în viitor, vor 
duce la ridicarea calității pro
duselor, ridicînd totodată pre
stigiul întreprinderii noastre.

Informații
Vineri seara, Nicolae Gheor

ghiu, adjunct al ministrului 
minelor și energiei electrice a 
oferit la restaurantul Athenee 
Palace o masă, în cinstea de
legației de energeticieni ame
ricani condusă de Walker 
Cisler, președintele Consiliu
lui Companiei de electricitate 
Detroit Edison și președinte 
al Institutului electric Edison, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

• Colocviu de fizica 
solidului

au început în Capitală 
Colocviului de fizica 
organizat de Institutul 
al Academiei R. P, Ro-

Vineri 
lucrările 
solidului, 
de fizică 
mâne. Participă membri ai pre
zidiului Academiei, academicieni,

In articolul apărut sub a- 
cest titlu, în „Scînteia tinere- 
tului“ nr. 4807, tovarășii Teo
dor Barna, adjunctul tehnolo
gului șef ing. Ladislau Hege- 
duș și George Radu, tehnologi 
proiectanți de la Uzinele „În
frățirea"-Oradea, au făcut 
unele observații, propuneri și 
sugestii privind perfecționarea 
acțiunii de demonstrare a 
tehnologiei pentru ca acea
sta să fie însușită temeinic 
de către toți cei care parti
cipă la realizarea produselor.

In răspunsul primit la re
dacție pe marginea acestui ar
ticol de la conducerea uzinei 
se arată :

„Demonstrarea tehnologiei, 
respectiv omologarea acesteia, 
ca și respectarea cu strictețe 
a disciplinei tehnologice în 
sectoarele de producție este 
garanția realizării unei pro
ducții cu indicii calitativi ri
dicați.

Iată de ce critica adusă uzi
nei noastre este bine venită.

Asimilarea de produse la ni-

SPORT • SPORT
Astăzi încep la Malmo

Europenele de
de masă

tenis

ediție 
euro-

Ochi-

(Urmare din pag. I)

Foto: GR. PREPELIȚĂ

Ora de matematică Ia clasa a Vl-a A — Școala generală de 8 ani nr. 10 din Capitală. Elevii ascultă cu interes, cu atenție 
explicațiile tovarășului proiesor^.

tit în el — acest băiat 
gîndit să adreseze un 
saj, o poezie vestind 
menilor că din toată 
ferința aceea despre care el 
nu pomenește nici un cuvînt 
— el a ieșit biruitor. Uriașa 
forță morală a oamenilor noș
tri țîșnește uneori ca un șuvoi 
fierbinte, în împrejurările cele 
mai neprevăzute și mai grele 
și dă acel mare și luminos fol
clor cu versuri tari ca dia
mantul.

Sînt, în aceste strofe, uriașe 
seninătăți, limpeziri și hotă- 
rîri uriașe pe care băiatul a- 
cesta le rostește la optsprezece 
ani, cu puterea și cu patosul 
și cu uriașa fermitate a socia
lismului în pieptul lui:

MALMO 20 (prin 
telefon de la trimisul 
„Agerpres", P. 
albii.

Cea de-a 4-a 
a campionatelor
pene de tenis de masă 
— ultimul eveniment 
de anvergură al anului 
sportiv international 
1964 — începe mîine, 
în orașul suedez Mal
mo. Peste 170 de ju
cători și jucătoare re- 
prezentînd 21 de țări 
au făcut călătoria în 
Suedia pentru a-și dis
puta cele 7 titluri in
cluse în programul 
campionatelor.

Jucătorii romîni so
siți joi seara la Mal
mo au făcut ieri pri
mul antrenament.

• In sala Floreasca 
din Capitală au în
ceput ieri jocurile ce
lei de-a Vl-a ediții a 
„Cupei orașului Bucu
rești" Ia handbal fe
minin. în prima parti
dă, selecționata A a 
țării noastre a întîl
nit reprezentativa do 
tineret a Bucureștiului. 
După un meci echili
brat, victoria a reve-

Optsprezece ani am vîrsta
Am în față tinerețea...

Sînt în viața oamenilor îm
prejurări, evenimente mari, 
însemnate, unele putînd 
schimba albia vieții. Tot atît 
de importantă — și poate 
chiar mai însemnată decît e- 
venimentele înseși — mi se 
pare atitudinea, acea poziție 
sufletească, MUNTELE DIN 
NOI, de pe culmea căruia le 
întîmpinăm și le supunem 
puterii noastre.

Omul acesta tînăr, anonim 
este un om puternic.

Nu mai poate ridica materia 
cu brațele lui — dar va putea 
să o înnobileze, să o ridice 
prin gîndirea lui. I se vor 
oferi cu drag posibilități și el 
își va canaliza toate puterile 
în învățătură, în studiu. Poa
te va fi un inginer și va desă- 
vîrși mașini și va construi 
mașini noi. Poate cu planuri 
născute sub fruntea lui va 
spori lumina de pe frun
tea orașelor noastre. Poa
te va fi un poet și va 
transmite lumii patosul lui, 
forța lui. Nu știu ce mun
că grea și nobilă va duce.

O mie de drumuri mari și 
strălucitoare să-1 primească și 
să-1 îmbrățișeze cu dragoste 
pe voinic !...

La Uricani, răspund rezultatele
(Urmare din pag. I)

pregătit scocul pentrune-a 
cărbune, a întins crațărele. 
După pușcare, 60—70 la sută 
din cărbune a căzut direct pe 
scoc. Am realizat 30 de tone 
de cărbune pe schimb".

11 întrebăm pe șeful de bri
gadă dacă întotdeauna brigada 
lor realizează asemenea ran
damente.

„Am putea, mai ales cînd 
lucrăm în straturi prielnice. 
Dacă am avea întotdea
una tot ce ne este necesar — 
treaba ar merge strună “. Dar 
ne lipsesc uneori piese de 
schimb, baterii fero-nichel, 
material lemnos corespunză
tor. (Remarca trebuie reți
nută atît de conducerea 
minei cît și de serviciul 
de aprovizionare al com
binatului. Asemenea obser
vații, privind buna aprovi
zionare a abatajelor — condi
ție esențială în aplicarea 
inițiativei — au fost formulate 
și de minerii din alte exploa
tări). în orice caz inițiativa 
este bună și noi vom lupta să 
realizăm în fiecare lună două 
cîmpuri de cărbune pe aripă 
și schimb. Acesta este angaja-

mentul nostru 
socialistă".

în întrecerea

Sorescu:

Primele trei zile ale 
„europenelor" sînt re
zervate întrecerilor 
echipe.

Echipa feminină

pe

a 
tării noastre (Maria 
Alexandru, Ella Con- 
stantinescu, Eleonora 
Mihalca) joacă în gru
pa I, alături de selec
ționatele Tării Galilor 
și Greciei.

In turneul masculin, 
echipa romînă (Radu 
Negulescți, Dorin Giur- 
giucă, Adalbert Rethi 
și Marius Bodea) va 
juca în grupa a 5-a, 
împreună cu echipele 
franței și R. S. Ceho
slovace.

Jucătorii noștri vor 
participa apoi la cele 
5 probe individuale.
Pe baza rezultatelor
de la ultimul campio
nat mondial 
Praga.
dru și 
nescu 
serie" 
simplu feminin, în care 
sînt angajate 67 de 
jucătoare.

de la 
Maria Alexan- 

Ella Constanti- 
sînt „capi de 
în proba de

SCUR T
nit 
cu 
(4—3).

A doua partidă, din
tre echipele 
Belgrad și 
s-a încheiat 
zultat de 
6—6 (2—1).

• La Genova, în 
meciul tur pentru pre
liminariile campiona
tului mondial de ho-

selecționatei A 
scorul de 6—5

orașelor 
Moscova, 
cu un re- 

egalitate

chei pe gheață s-au 
întîlnit echipele Italiei 
și R. P. Ungare. Echi
pa maghiară a obținut 
victoria cu scorul de 
3—2 (0—0; 1—1; 2—1). 
Pentru învingători au 
marcat Rozgony (2) și 
Kibar, iar pentru ita
lieni Barachini și Ghe- 
dini.

(Agerpres)

profesori universitari, cercetători 
și alți specialiști din București și 
din țară. De asemenea, sînt in
vitați oameni de știință din mai 
multe țări ale Europei.

în ședința de deschidere au 
luat cuvântul acad. Șerban Ți- 
țeica, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne, acad. Eugen 
Bădărău, directorul Institutului 
de fizică din București, și conf. 
ing. Florian Lăzăroiu, directorul 
Institutului de cercetări și pro
iectări pentru industria electro
tehnică.

• Expoziție a unor artiști 
plastici din Cuba

în holul sălii mici a Palatu- 
lui R. P. Romîne s-a deschis 
vineri la amiază Expoziția de 
pictură și grafică a artiștilor 
plastici Rene Portocarrero și 
Râul Milian din Republica 
Cuba.

Expoziția cuprinde compo
ziții, peisaje și portrete.

• Conferința națională 
de psihiatrie

Vineri, au continuat în sala 
Consiliului local al sindicate
lor din București lucrările 
Conferinței naționale de psi
hiatrie.

Specialiști din țară și de 
peste hotare au prezentat co
municări din domeniul psihia
triei infantile și judiciare.

Lucrările conferinței con
tinuă.

• Turneul Ansamblului 
artistic național al R. P, 

Chineze
Ansamblul artistic națio

nal al R. P. Chineze și-a în
ceput turneul în regiunea 
Ploiești cu un spectacol pre
zentat vineri seară la Teatrul 
de Stat din localitate.

în zilele următoare ansam
blul va prezenta spectacole 
pentru petroliștii din Moreni, 
Cîmpina, Băicoi, la Casa de 
cultură din Breaza și pentru 
oamenii muncii aflați la odih
nă la Sinaia.

Constantin
„Se poate mai mult!“

In ultimul timp în Valea 
Jiului s-a răspândit un nou 
sistem de organizare a brigă
zilor și o dată cu asta a deve
nit mai bine cunoscut numele 
unui tînăr șef de brigadă, 
fruntaș cu vechi state de ser
viciu, Constantin Sorescu de la 
mina Uricani. Este vorba de 
concentrarea mai multor bri
găzi într-una singură, care lu
crează la mai multe fronturi 
de lucru.

„Nou în privința felului în 
care lucrează brigada lui So
rescu — spune tovarășul di
rector al minei, ing. Nicolae 
Teslici — nu e aproape nimic. 
Este numai o foarte bună or
ganizare a muncii din partea 
șefului de brigadă care per
mite aplicarea inițiativei 
„Două fronturi de cărbune pe 
aripă și schimb". Sorescu fo
losește din plin pe fiecare om 
din brigadă. El nu acceptă in
disciplina, pierderea de timp, 
mișcările de prisos, sub nici o 
formă. Asta-i tot".

„Tovarășul Sorescu — spune 
tov. ing. Wiliam Suder — di
rectorul general al Combinatu
lui carbonifer din Valea Jiu
lui — este unul dintre cei mai 
buni șefi de brigadă din în
tregul bazin. Brigăzile din 
abatajele vecine cu al lui a- 
veau mai puțină experiență, o 
pregătire mai slabă. Sorescu 
a primit din partea organiza
ției de partid sarcina să se 
ocupe de aceste brigăzi, să le 
ajute. Așa i-a venit lui ideea 
să preia totul. încă nu e defi
nitivat sistemul și nici nu-1 
putem generaliza. Dar acolo 
unde vor fi condiții prielnice 
vom alcătui brigăzi mai mari 
care să lucreze la mai multe 
fronturi de lucru. Sistemul 
are avantaje însemnate".

Și acum o declarație a lui 
Sorescu:

„Ideea e veche. Pînă acum 
două luni am lucrat la înain
tări în piatră la două, trei, 
patru fronturi de lucru 
de-o dată. M-am gîndit că 
se poate aplica acest sis
tem și în cărbune. Sînt 
multe avantaje și cel mai im
portant este acela că forța de 
muncă a unei asemenea bri
găzi poate fi folosită mai ra
țional; unele lucrări care cer

eforturi — caramboale, muta
rea unui crațer și altele — 
pot să fie rezolvate rapid con- 
centrînd. mai mulți oameni 
decît ar putea să folosească o 
brigada obișnuită. Pe un pa
nou există acum o singură 
brigadă unită, cu o forță spo
rită, cu o mai mare capacita
te de organizare. Și de aici 
rezultă randamente mai 
mari".

Un om în jurul a 30 de ani, 
voinic, cu un mers greoi și si
gur. cu o promptitudine deo
sebită în a da răspunsuri, în a 
hotărî... Constantin Sorescu a 
acumulat în cei peste zece ani 
de minerit calitățile unuia din
tre cei mai buni mineri.

„In abataj — spune el — oa
menii nu lucrează ca la lumi
na zilei. Acolo îți trebuie mai 
multa concentrare, acolo fie
care trebuie să știe că de 
munca lui depind operațiile 
pe care le fac ceilalți, totul să 
fie un angrenaj perfect .

O condiție de bază pentru 
miner e să fie aprovizionat cu 
lemn, cu vagonete goale. Asta 
depinde de conducerea secto
rului, dar și de miner.

Eu nu aștept; dacă nu mi se 
aduce lemnul îl cer, dacă tot 
nu mi se aduce mă duc eu

după el la depozit, la puț, și 
mi-1 aduc. Asta ce-i drept îmi 
răpește timp dar nu pot să 
stau degeaba și să aștept. Mă 
duc, rezolv și pe urmă „mă 
răfuiesc" eu cu cine nu res
pectă normativul".

„Am obținut — ne relatează 
tovarășul Sorescu — 12 tone 
pe post (un randament record) 
dar abia aștept să intru în 
plin, nu luna asta, dar luna 
viitoare o să vedeți... Am să 
dovedesc că se poate și mai 
mult".

Sistemul de lucru al briga
dierului fruntaș Sorescu și 
mai ales capacitatea lui de 
organizator ar trebui poate 
fructificate mai bine.

în el s-au acumulat valori, 
cunoștințe și o experiență care 
pot fi transmise, răspîndite și 
folosite astfel deplin.

Cercetați și acest 
domeniu

In încheierea acestui repor
taj vrem să vă relatăm cîte 
ceva din experiența comitetu
lui U.T.M., experiență care 
poate folosi și altora. în suc
cesele generale ale minei Uri
cani sînt contopite și acțiunile, 
inițiativele, munca organiza
ției U.T.M. pentru mobilizarea 
tinerilor mineri la întrecerea 
socialistă. Principalul merit al 
organizației U.T.M. ni se pare 
a fi modul în care a susținut 
și urmărit însușirea de către

tineri a inițiativelor valoroase 
apărute în procesul de produc
ție. Atunci cînd apare o ex
periență bună, o inițiativă, 
comitetul U.T.M. se îngrijeș
te ca ea să fie cunoscută 
și răspîndită în rândul tineri
lor, chiar prin intermediul au
torilor ei... Primele brigăzi 
care au aplicat inițiativa „Două 
cîmpuri de cărbune pe a- 
ripă și schimb" au fost 
cele conduse de Grigore 
Bora, Aurel Drăghici, Con
stantin Rudic și alții. Ran
damentele obținute de aceste 
brigăzi dovedeau, în mod ca
tegoric, valoarea inițiativei. 
Prin intermediul realizatorilor 
acestor randamente — invitați 
să vorbească tinerilor în adu
nări generale U.T.M. — expe
riența începutului s-a extins 
repede. O dată cu creșterea 
numărului de brigăzi care a- 
plicau noua metodă au apărut 
și noi îmbunătățiri și perfec
ționări ale acesteia. Comunis
tul Tudorescu Stancu a adus 
un element nou în aplicarea 
inițiativei: retragerea prin 
pușcarea pe frontal a unei fîșii 
prin care, pe exploatare se 
realizează astăzi peste 50 kg 
cărbune pe post în plus.

Utemiștii au fost printre pri
mii mineri care au luat cu
noștință cu această perfecțio
nare. Cum ? Foarte simplu. La 
cîteva zile după reușita aces
tei acțiuni, autorul ei, Tudores
cu Stancu, vorbea tinerilor
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utemiști într-o adunare gene
rală cum pot să aplice retra
gerea pe frontală.

Alt mijloc folosit pentru 
îmbunătățirea activității ti
nerilor în producție a fost 
activitatea operativă, practică, 
a posturilor utemiste de con
trol. Comitetul U.T.M. a în
drumat activitatea posturilor 
U.T.M. de control mai ales pe 
linia generalizării experienței 
pozitive prin raiduri repetate 
organizate în abataje (în sec
torul I posturile utemiste de 
control au sprijinit aplicarea 
inițiativei „Două cîmpuri de 
cărbune pe aripă și schimb", 
au sprijinit eforturile care se 
fac aici pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui).

Am subliniat în articolele 
de pînă acum necesitatea 
transmiterii experienței bune, 
privind aplicarea acestei ini
țiative. Iată, pe această linie, 
o experiență bună a organiza
ției U.T.M. de la mina Uricani. 
Era de așteptat ca ea să fi fost 
transmisă prin intermediul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșeni — tuturor organi
zațiilor U.T.M. din exploatări
le miniere. Intr-un plan mai 
vechi al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Petroșeni (luna mai) 
era prevăzut acest obiectiv. 
Probabil că și acum activiștii 
comitetului orășenesc U.T.M. 
mai admiră frumusețea aces
tui plan dar nu se hotărăsc 
să-1 pună în aplicare.



încheierea
Conferinței U.N-E.S.C.O.

Adoptarea rezoluției romine 
privind educarea tineretului

PARIS 20. — Coresponden
tul Agerpres, Georges Dascăl, 
transmite: Vineri s-au înche
iat lucrările celei de-a 
XIII-a Conferințe generale a 
UNESCO.

Conferința generală a 
UNESCO a adoptat în unani
mitate rezoluția propusă de 
R. P. Romînă, împreună cu 
Franța, Suedia, Mali, Maroc, 
Mexic, Pakistan, Senegal și 
Iugoslavia, prin care recoman
dă discutarea cu prioritate și 
adoptarea la cea de-a 19-a se
siune a O.N.U., a Declarației 
privind educarea tineretului 
în spiritul idealurilor de pace, 
de respect reciproc și înțele
gerii între popoare.

în ședința plenară a confe
rinței generale a UNESCO, 
R. P. Romînă a fost realeasa 
în unanimitate în Comitetul 
de rapoarte pentru cea de-a 
14-a Conferință generală a 
UNESCO.

PARIS. — Vineri seara, după 
încheierea lucrărilor celei de-a 
XIII-a sesiuni a Conferinței 
generale U.N.E.S.C.O., s-au 
deschis lucrările celei de-a 
69-a sesiuni a Consiliului exe
cutiv U.N.E.S.C.O. Consiliul 
executiv U.N.E.S.C.O. format 
din 30 de membri a ales prin 
vot secret biroul său compus 
din 7 persoane : un președinte, 
4 vicepreședinți, președintele 
comisiei-program și președin
tele comisiei administrative a 
Consiliului executiv. Au fost 
aleși: președintele Consiliului 
executiv, Mohamed El lași 
(Maroc) — 26 voturi, vice
președinți : acad. Athanase 
Joja (R.P.R.) — 27 voturi, Atti_ 
lio Bell’or Mâini (Argentina)
— 27 voturi, Mary Smieton 
(Anglia) — 25 voturi, Bedrettin 
Tuncel (Turcia), — 20 voturi. 
Membri: P. N. Kirpal (India)
— 22 voturi, președintele co
misiei-program ; Gian Franco 
Pompei — (Italia) — 24 voturi, 
președintele comisiei admini
strative.

MOSCOVA. — Cu pri
lejul vizitei în Uniunea 
Sovietică a tovarășei Constan
ța Crăciun, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă din R. P. Romînă, 
Nicolae Guină, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne în U.R.S.S., a 
oferit în saloanele ambasadei 
o gală de filme și un cocteil.

Au participat E. A. Furțeva, 
ministrul culturii al U.R.S.S., 
I. N. Medveev, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
relații culturale cu țările stră
ine, A. I. Popov, ministrul 
culturii al R.S.F.S.R., oameni 
de cultură și artă.

Reuniunea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Corespondență din Londra

Conferința
de la Chequers

I

DUPĂ DEZBATERI
FURTUNOASE.

HOURlRIlE SESIUNII CONSILIULUI A. E. L. S.

Vedere parțială din Șahhai, 
Parcul poporului și scuarul 
unde au loc mitingurile de 

masă

Folo: HSINHUA

La 18 februarie 1963

Vizita in Franța a tovarășului> ■>

GENEVA. — Vineri a luat 
sfîrșit la Geneva, sesiunea 
Consiliului ministerial al Aso
ciației Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.). Potrivit re
latărilor agențiilor de presă, 
ultima ședință a durat pînă în 
zorii zilei de vineri. După 

dezbateri furtunoase — în 
pauzele cărora ministrul de 
externe al Marii Britanii, Pa
trick Gordon Walker, a avut 
mai multe convorbiri telefo
nice cu primul ministru Wil
son — s-a ajuns la un acord 
între Anglia și ceilalți parte
neri ai săi din A.E.L.S., pri
vind desființarea în mod trep
tat în următoarele luni a 
suprataxei de 15 la sută im
pusă la mărfurile de import

Comunicatul dat publicității 
la sfîrșitul sesiunii, mențio
nează că „miniștrii au exami
nat raportul prezentat de 
grupul însărcinat cu studierea 
recentelor măsuri economice 
luate de Anglia, precum și 
consecințele acestor măsuri 
pentru A.E.L.S".

Comunicatul arată că „s-a 
cerut Angliei să reducă într-un 
termen de cîteva săptămîni 
suprataxa impusă la mărfurile 
de import de la 15 la sută la 
10 la sută, iar în cazul cînd se

dovedește că contractele 
fost încheiate înainte de 
octombrie 1964, importurile să 
fie exceptate de la această 
taxă".

Consiliul ministerial al Aso
ciației Europene a Liberului 
Schimb, a căzut de acord ca 
grupul de lucru care a studiat 
consecințele măsurilor britani
ce pentru partenerii săi din 
A.E.L.S. să se reîntrunească în 
luna decembrie, în vederea 
pregătirii unui nou raport a- 
supra evoluției restabilirii e- 
chilibrului balanței de plăți 
britanice.

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Camera Comunelor a adoptat 
vineri în unanimitate un pro
iect de lege care acordă inde
pendența Gambiei, ultimul te
ritoriu dependent de Marea 
Britanie din Africa de Vest la 
data de 18 februarie 1965. A- 
cest proiect va deveții lege 
după ce va fi adpotat și de 
Camera Lorzilor și va fi sem
nat de regină.

Masuri
ale noului

guvern

Yemen:

Sudan

PARIS 20. — Coresponden
tul Agerpres, Tudor Vomicu, 
transmite : — Vineri diminea
ța, Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, l-a primit pe dl. 
George Villiers, președintele 
Consiliului național al Patro
natului francez, cu care a

avut o convorbire în legătură 
cu dezvoltarea schimburilor 
economice dintre Romînia și 
Franța.

La convorbire au asistat 
Mihai Petri, adjunct al minis
trului comerțului exterior, și 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu.

IVew York Times

tendințe neutraliste
IN TAILANDA

Corespondentul din Bang
kok al ziarului ..NEW 
YORK TIMES- citează 

declarația făcut de Thana: 
Khoman, ministrul de afaceri 
externe al Tailandei, despre 
creșterea tendințelor neutra
liste în această țară.

Potrivit lui Khoman, în 
Tailanda există „o mișcare 
clandestină crescîndă în fa
voarea neutralismului". El a 
spus că guvernul tailandez 
combate această tendință 
..care s-a manifestat și in pre
să. precum și în rindurile stu
denților, învățătorilor și chiar 
preoților budiști“. ..Elemente 
neutraliste au încercat, de a- 
semenea. să se infiltreze în 
forțele armate-, a spus Kho
man. care a subliniat că miș
carea ..este în creștere".

Ministrul tailandez a decla
rat că propaganda neutralis- 
tă exploatează eșecurile su
ferite de politica americană în 
Vietnamul de sud.

Corespondentul american 
arată că Khoman, cunoscut 
pentru tendințele sale proocci- 
dentale, a început să fie ata
cat de o serie de ziare tailan- 
deze. De la moartea mareșa
lului Sărit, în urmă cu un an, 
ziarele au publicat materiale 
critice tot mai numeroase la 
adresa guvernului mareșalului 
Kittikachom. S-au formulat 
cereri ca guvernul să gră
bească suprimarea legii mar
țiale și interdicția de funcțio
nare a partidelor politice. De 
asemenea, se cere promulga
rea unei constituții și ținerea 
de alegeri generale.

WASHINGTON. — Preșe
dintele Johnson a început la 
Washington o serie de consul
tări cu consilierii săi diploma
tici în legătură cu problemele 
internaționale actuale. Con
sultările vor continua la reșe
dința președintelui de la fer
ma sa din Texas. Potrivit 
agenției France Presse, din 
surse oficiale s-a precizat că 
discuțiile s-au referit la pro
blemele ce sînt înscrise pe or
dinea de zi a viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale O.N.U., 
precum și alte probleme in
ternaționale.

BRUXELLES. — Guvernul 
belgian a confirmat vineri 
seara informațiile privitoare la 
eventuala trimitere a unor 
trupe de parașutiști în Congo. 
Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe belgian 
a declarat că guvernele Bel
giei și S.U.A. au căzut de acord 
să ia „măsuri pregătitoare" 
pentru a fi în măsură să efec
tueze o „operațiune de salva
re" a europenilor din regiunile 
ocupate de partizanii congo
lezi. Purtătorul de cuvînt a 
relevat că un prim batalion de 
parașutiști belgieni a fost 
transportat cu autorizația gu
vernului britanic în insula As
cension, fiind gata să intervină 
în Congo, dacă va fi necesar.

SAIGON. — Agenția United 
Press International relatează, 
citind surse oficiale din Sai
gon, că în ultimele 24 de ore 
partizanii sud-vietnamezi au 
doborît trei avioane ale tru
pelor guvernamentale. Au fost, 
de asemenea, semnalate unele 
ciocniri între partizani și tru
pele guvernamentale în di
verse regiuni ale Vietnamului 
de sud.

TOKIO. — La Tokio a avut 
loc deschiderea oficială a ce
lei de-a 47-a sesiuni extraor
dinare a Parlamentului japo
nez. De fapt, lucrările sesiunii 
au început la 9 noiembrie 
cînd a fost ales succesorul lui 
Ikeda, noul prim-ministru al 
Japoniei, Eisaku Sato. După 
aceea ele au fost întrerupte.

Italia
încheierea campaniei 

electorale

KHARTUM. — Pentru crea
rea unei atmosfere favorabile 
discuțiilor la „masa rotundă" 
și pentru întîmpinarea aspi
rațiilor unor largi pături 
populare, guvernul sudanez 
condus de Khalifa face noi 
pași pe calea atragerii facto
rilor de răspundere din sudul 
țării. Continuînd seria elibe
rării deținuților politici, auto
ritățile din Khartum au ho- 
tărît punerea în libertate a 
altor 67 de cetățeni din sud. O 
altă măsură luată de guvern 
este și decizia guvernamentală 
de a se întreprinde o anchetă 
privind averile strînse în pe
rioada tulbure a ultimilor ani. 
După cum transmite agenția 
France Presse, cu rezolvarea 
acestei probleme a fosț însăr
cinat un consiliu interministe
rial.

Răspunzînd cererii locuito
rilor din regiunile de sud ale 
țării de a demite persoanele 
compromise, guvernul Khalifa 
a pus în retragere pe genera
lul Ahmed el Tegouani, ve
chiul guvernator militar al 
provinciilor de sud și coman- 
dant-șef adjunct al forțelor 
armate. S-a hotărît și crearea 
unei comisii de anchetă care 
urmează să facă un raport a- 
supra crimelor și actelor de 
violență care au fost comise 
în 3 provincii din sud.

In cadrul unei recepții, pri
mul ministru Khalifa, întîl- 
nindu-se cu lideri politici din 
sud, și-a exprimat regretul în 
legătură cu evenimentele pe
trecute în ultimii șase ani în 
regiunile de sud ale țării da
torate abuzurilor vechii con
duceri militare. Referindu-se 
la problema sudului, Khalifa 
a spus că ea constituie una 
dintre problemele principale 
aflate în atenția guvernului.

Plantație de curmali In Quaigla (Sahara)

Piedici în calea 
reglementării pașnice

Ț a Cairo se relevă că în le- 
/ j Bătură cu pregătirea Con

ferinței naționale yemeni- 
te de la 23 noiembrie, a cărei 
convocare a fost stabilită la în- 
tUnirUe de la Erkwit (Sudan) ale 
reprezentanților guvernului repu
blican și grupării monarhiste ye
men ite, au început să apară u- 
nele greutăți.

Despre ce este vorba ? La tra
tative, care după toate probabili
tățile se cor desfășura m locali
tatea Abbas, situată in apropie
rea frontierei cu Arabia Saudită, 
urmează să participe 169 de per
soane alese din rindul șefilor re
ligioși, șeicilor, militarilor, co- 
mercianțUor și ale altor categorii 
sociale. Repartizarea este urmă
toarea : 84 de republicani, 84 de 
regaliști și un șeic neutru

După cum stipulează acordul, 
scopul conferinței este ^stabili
rea definitivă a păcii în Yemen*. 
Cu acest lucru sînt de acord am
bele părți. Dar cum să se ajungă 
la el și pe ce bază ? Se pare că 
republicanii și regaliștii dau o in
terpretare diferită acordului rea
lizat. Astfel republicanii afirmă 
că scopul conferinței nu constă 
în discutarea naturii regimului 
din Yemen, deoarece acest lucru 
a fost deja hotărît. Președintele 
Salini a declarat că acordul de la 
Erkwit ,ja proclamat sfîrșitul re
gimului corupt al Imamului". 
Confuzia a fost alimentata de o

declarație a regelui Feisal al Ara- 
biei Saudite,. unul din sprijinito
rii Imamului, care a spus că con
ferința de la Erkwit nu a regle
mentat nici una din problemele 
majore ale conflictului. Există 
păreri care afirmă că regaliștii ar 
pune problema întoarcerii Ima
mului aflat in prezent la locuin
ța unui șeic din Arabia Saudită, 
unde își tratează rănile căpătate 
într-o luptă cu două săptămâni 
în urmă. In legătură cu aceasta, 
primul ministru al Republicii 
Arabe "Yemen, Gayefi, a declarat 
„Noi nu vom negocia cu rega
liștii dacă vor cere întoarcerea 
Imamului, schimbarea regimului 
republican și retragerea trupelor 
egiptene*.

Mulți observatori politici din 
Orientul Mijlociu sînt de părere 
că tratativele vor consfinți repu
blica p ca conferința se va trans- 
forma - ini t-o adunare constituan
tă in vederea adoptării constitu
ției permanente a Yemenului. 
Alții înclină să creadă că trata- 
tivele cor eșua chiar de la pri
mul contact. Aceștia din urmă 
ignoră insă faptul că poporul ye- 
mer.it este hotărît să-și găsească 
liniștea necesară pentru a-și con
sacra eforturile edificării țării. 
De acest lucru ca trebui să sețină 
seama la apropiata conferință.

N. PLOPEANU 
corespondentul Agerpres la Cairo

Vineri a fost ultima zi a 
campaniei electorale 
pentru alegerile admi

nistrative ce se desfășoară 
duminică în Italia.

Luînd cuvîntul în Piața San 
Giovanni din Roma, la ultima 
întrunire organizată de Par
tidul Comunist Italian, Luigi 
Longo, secretar general al 
P.C. Italian, a arătat că nu
mai socialismul poate depăși 
contradicțiile societății bur
gheze. „Noi vrem, a adăugat 
Longo, o societate italiană 
bazată pe muncă, pe solidari
tate între toți oamenii muncii, 
pe dreptul tuturor oamenilor 
muncii la bunăstare, la cul
tură, la conducerea treburilor 
publice".

începînd de duminică dimi
neața și pînă luni (votarea 
durează pînă luni dimineața 
tîrziu), milioanele de alegători 
italieni se vor îndrepta spre 
urne, pentru a alege noile 
consilii comunale și provin
ciale.

în multe articole apărute în 
ultimele zile în presa italiană 
se acreditează din ce în ce mai 
pronunțat ideea că alegerile 
din 22 noiembrie, deși admi
nistrative, vor avea consecințe 
importante pentru viitorul po
liticii italiene.

Una din ipotezele princi
pale luate în considerare se 
referă la faptul că Partidul 
democrat-creștin își bazează 
strategia electorală în actuala 
campanie pe tentativa de a 
cîștiga voturi la dreapta, în 
special în dauna Partidului li
beral. în acest scop, Partidul 
democrat-creștin a relansat 
temele politicii centriste, a 
sporit numărul listelor pro
prii, introducînd în ele nume
roși exponenți de dreapta și 
eliminînd în bună măsură re
prezentanții aripei de stînga. 
Reușita acestei tentative ar a- 
vea ca rezultat, afirmă arti
colele respective, „stabilizarea 
centrului-stînga pe baze me-

reu mai centriste și diminua
rea ponderii socialiștilor în 
coaliție.

Nereușita, afirmă o serie de 
ziare, ar însemna compromi
terea echilibrului actualei 
coaliții. Creșterea influenței 
liberalilor ar aduce după sine 
posibilitatea ca Partidul de
mocrat-creștin să părăsească 
politica de centru-stînga și să 
încerce o revenire la alianțe 
cu partide de dreapta.

PARIS — A doua Cameră a 
parlamentului francez — Se
natul •— a respins un articol 
din bugetul militar al Fran
ței, adoptat în prima lectură 
de Adunarea Națională și a- 
nume cel privitor la creditele 
consacrate forței de șoc nu
cleare. Deputatul socialist 
Antoine Courrier a prezentat 
un amendament la bugetul 
armatei, cerînd suprimarea 
creditelor destinate forței de 
șoc. Amendamentul a fost a- 
doptat cu 156 voturi pentru 
(socialiști, comuniști și M.R.P.) 
și 74 voturi contra (U.N.R. și 
cîțiva independenți). In conse
cință, bugetul armatei va fi 
retrimis în Adunarea Națio
nală, pentru a doua lectură.

In conformitate cu Constitu
ția Franței din 1958, Aduna
rea Națională hotărăște în a 
doua lectură, oricare ar fi vo
tul Senatului, aprobarea bu
getului.

ineri a început la 
Chequers, reședința 
premierului britanic, 
Harold Wilson, lo
calitate situată la 
60 km de Londra, 
așa-numitul „consi

liu special", respectiv consultă
rile pentru dosarul întrevederilor 
anglo-americane de la Washing
ton (7—8 decembrie). La aceste 
discuții participă o echipă for
mată din 10 miniștri, 4 militari 
și trei savanți. Potrivit corespon
denților, rezultatul discuțiilor 
care se vor întinde pe o durată 
de trei zile, va trebui să fie „o 
politică externă și un program 
de apărare unitar".

După discursul de politică ex
ternă rostit' recent de premierul 
englez, discurs, care a stabilit 
principalele direcții ale orientării 
britanice în problemele ce stau 
în fața noului guvern laburist, 
întrevederile de la Chequers au 
menirea să dea o ultimă formă 
și să precizeze pozițiile față de o 
serie întreagă de probleme de 
mare actualitate, dar mai ales 
față de mult disputata chestiune 
a „forței nucleare multilaterale". 
Poziția laburistă în acest dome
niu este destul de clară, și anu
me, guvernul englez se opune 
f>roiectului forței nucleare multi- 
aterale în forma în care se pre

zintă la ora actuală. Dar discu
țiile de la Chequers au mai ales 
menirea să definitiveze contra- 
proiectul britanic despre care 
presa engleză a vorbit și care cu
prinde în genere unele idei noi 
în legătură cu înarmarea nuclea
ră a N.A.T.O. Definirea poziției 
britanice nu este importantă nu
mai pentru întrevederile pe care 
Harold Wilson le va avea cu pre
ședintele Johnson. Opoziția con
servatoare a cerut în Camera 
Comunelor o serie de răspunsuri 
precise conducătorilor laburiști, 
răspunsuri care se referă tocmai 
la problemele examinate de pre
mierul britanic și de consilierii 
săi apropiați și care vor trebui 
date, se pare, luni.

Anglia a avut în ultimul timp 
numeroase prilejuri să-și reafirme 
pozițiile sale în problemele de 
politică externă. Ea a fost solici
tată să ia atitudine și în proble
ma relațiilor cu Franța (proiectul 
Concorde) și a embargoului de 
arme pentru R.S.A. etc. Dar 
principalul subiect rămîne pro
iectul F.N.M. Conferința parla
mentarilor țarilor N.A.T.O. care 
se desfășoară la Paris a înregis
trat în acest sens o serie întreagă 
de luări de atitudine ale repre
zentanților englezi. Lordul labu
rist Kenneth declara la una din 
ședințe : „Proiectul forței nuclea
re multilaterale este un proiect 
care seamănă dezacord în rindul 
prietenilor noștri. El este în ace
lași timp o absurditate. O con
cepție a Europei occidentale care 
exclude Franța nu poate rezista". 
Proiectul F.N.M. — continua 
vorbitorul — a avut de pe acum 
ca rezultat „o frînare a tratati
velor în problema dezarmării". 
Kenneth n-a fost unicul critic 
englez al proiectului F.N.M.

Observatorii politici londonezi 
așteaptă acum precizările asupra 
proiectului pe care Anglia vrea 
să-1 prezinte ca o contrapondere 
la proiectul american. Se presu
pune că ar exista trei variante — 
trei alternative preconizate de 
Marea Britanie : 1) Renunțarea
totală la F.N.M. și crearea unui 
fel de „pool" care să grupeze 
ansamblul armelor nucleare occi
dentale, urmînd ca Germania 
occidentală să aibă doar o con
tribuție financiară și nu militară. 
Acest „pool" ar fi plasat sub au
toritatea actualului consiliu ame
rican al securității naționale ; 2) 
majoritatea forțelor nucleare bri
tanice (și franceze dacă Franța 
va dori), ca și alte contingente 
multinaționale vor fi reprezen
tate într-o comisie politică inter
aliată în care va exista dreptul 
de veto al participanților; 3) în 
sfîrșit, soluția extremă ar fi reîn
toarcerea totală la independența 
nucleară și posibilitatea unei 
apropieri mai accentuate a An
gliei de Europa occidentală.

Din aceste trei alternative, 
observatorii înclină spre cea de a 
doua care „pare cea mai posi
bilă". (France Presse)

Presa engleză este totodată de 
părere că Statele Unite ar înclina 
spre acceptarea „planului modi
ficat" al britanicilor. în acest 
sens, editorialistul ziarului „DAI
LY EXPRESS" scria joi că pre
ședintele Johnson ar avea o ati
tudine favorabilă față de ceea 
ce la ora actuală este cunos
cut ca „amendamentul en
glez la F.N.M.". Totodată, 
ziarul scrie că ar exista 
unele condiții americane în acest 
scop și anume o menținere inte
grală a controlului american asu
pra forțelor nucleare ; integrarea 
forțelor nucleare engleze în 
N.A.T.O. de așa natură încît ele 
să se afle de asemenea sub con
trol american; introducerea de 
echipaje internaționale pretutin
deni unde este posibil chiar și în 
bombardierele cu două locuri.

Dar totodată se recunoaște că 
S.U.A. nu poate exercita presiuni 
prea mari asupra Angliei. „Was
hingtonul — scrie „NEW YORK 
TIMES*— nu poate insista ca 
Anglia să sacrifice independența ei 
nucleară aecît dacă S.U.A. Sînt 
dispuse să asocieze acest pas cu 
un prim pas american în direcția 
unei interdependențe reale cu 
Europa printr-o formă oarecare 
de directorat politico-militar“.
Astfel, atmosfera politică brita

nică este în espectativă. Poziția 
Angliei, arată comentatorii, este 
privită la Washington cu speran
ța că va putea evita o „sciziune 
gravă în N.A.T.O."

Numeroși observatori londo
nezi remarcă, totodată, faptul că, 
propunerile britanice nu, modifi
că în esență caracterul „forței nu
cleare multilaterale", a cărei cre
are ar fi contrară intereselor des
tinderii internaționale și coexis
tenței pașnice, ar duce la accele
rarea cursei înarmărilor.

PATRICK SOAMES

Londra, 20 noiembrie

0 tribună a divergențelor
Ultima zi a lucrărilor

„parlamentarilor N.A.T.O."

OCTAVIAN PALER 
corespondentul Agerpres 

la Roma

PE SCURT

PARIS 20 (Agerpres). — Vi
neri a luat sfîrșit la Paris 
conferința parlamentarilor 
N.A.T.O., care a dezbătut timp 
de cinci zile probleme cu ca
racter politic, militar și social. 
Discuțiile din ultima zi a con
ferinței au continuat să fie 
consacrate examinării proiec-

Imagine din varșovia

tului creării forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. Ele 
au reliefat pozițiile divergente 
ale diferitelor țări în această 
problemă. în timp ce senatorii 
americani Clairborne Pell și 
John Sherman Cooper au a- 
preciat crearea F.N.M. drept 
„un prim pas spre controlul 
internațional dl armelor nu
cleare", Phillip Goodhart, 
membru conservator în Came
ra Comunelor a Marii Britanii 
a pus întrebarea: „De ce este 
necesar să se ia o hotărîre în 
această problemă chiar a- 
cum ?“. El a sugerat ca proiec
tul creării F.N.M. să fie amî- 
năt pînă în anul 1965 sau 
chiar în 1966. Poziții divergen
te au reieșit și din interven
țiile altor deputați.

în încheierea dezbaterilor, 
conferința a adoptat cele 18 
rezoluții prezentate. în proble
ma forțelor nucleare multila
terale a fost adoptată o rezo
luție de compromis care se 
mărginește să recomande gu
vernelor statelor membre ale 
N.A.T.O. să examineze în a- 
mănunțime toate propunerile 
făcute în această privință. 
„Rezoluția — arată agenția 
France Presse —. recunoaște, 
pentru a da o anumită satis
facție americanilor, că F.N.M. 
suscită interes, englezilor, că ea 
trebuie să fie fondată „pe baze 
largi", iar francezilor că solu
ția problemei controlului ar
melor nucleare trebuie să fa
vorizeze unificarea progresivă 
a Europei și să respecte prin
cipiul egalității între America 
de nord și Europa".
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