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La ieșirea din șut — una din brigăzile de la mina Anipoasa specializate în săparea pu
țurilor

Cu planul pe 11 luni

ÎNDEPLINIT
• Uzinele constructoare de mașini din Reșița au realizat 

înainte de termen planul de producție pe 11 luni. Acest succes 
este rezultatul măsurilor aplicate pentru extinderea proce
deelor de prelucrare a pieselor în flux tehnologic continuu, 
de montare a agregatelor energetice pe subansamble și an- 
samble, mărirea numărului de dispozitive mecanice și altele 
care au permis reducerea manoperei și creșterea productivi
tății muncii cu aproape 3 la sută.

Muncitor I

Vineri 27 noiembrie 1964

Tot înainte de termen și-au realizat planul de producție 
pe 11 luni Combinatul siderurgic Reșița, Uzinele Oțelul Roșu 
Trustul minier Banatul, Uzinele mecanice Timișoara, precum și 
alte 20 întreprinderi industriale din regiune.

• Întreprinderile industriale din regiunea Argeș au înde
plinit planul pe 11 luni ale anului. Acest succes este rodul ex
tinderii procedeelor moderne și al metodelor înaintate de 
muncă și folosirii mai raționale a capacităților de producție. 
In perioada care a trecut din acest an unitățile economice din 
regiune au produs peste sarcinile de plan mari cantități de 
cărbune, țesături, parchete, bușteni de foioase și rășinoase, 
plăci fibrolemnoase, sodă caustică și calcinată și alte materiale 
a căror valoare depășește 114 000 000 lei.

(Agerpres)

Construcțiile 

zootehnice 

pregătite 

pentru iarnă
Primele zile friguroase care 

Vestesc apropierea iernii au găsit 
gospodăriile colective pregătite 
pentru adăpostirea șl hrănireâ a- 
nimalelor. In regiunea Galați, ul
timele gospodării colective au 
anunțat realizarea în întregime a 
adăposturilor pentru animale 
prevăzute pe acest an. O data 
cu cefe 232 obiective nou ridi
cate au fost reparate și reame- 
najate cele existente.
, In regiunea Dobrogea, în toa
te gospodăriile agricole au fost 
revizuite, reparate și pregătite 
pentru iama construcțiile zooteh
nice, la care s-au mai adăugat alte 
120 de grajduri, saivane, mater
nități, îngrășătorii etc. In regi
unea Banat, echipele de colecti
viști constructori au ridicat în a- 
cest an peste 400 astfel de con
strucții, iar acum ei lucrează la 
terminarea celorlalte prevăzute a 
fi date în folosință pînă la sfârși
tul anului. Ultimele lucrări la 
noile construcții zootehnice se 
fac și în regiunile Oltenia, Ar
geș, Ploiești și altele.

(Agerpres)
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Noi capacități Pe fluxul tehnologic—
de producție

• In numeroase întreprin
deri industriale din țară au 
■fost date în folosință anul a- 
cesta noi secții și ateliere, au 
fost puse în funcțiune mașini 
și utilaje perfecționate, care 
au dus la creșterea capacități
lor de lucru. Pe această cale 
și-au sporit producția Stația 
de preparare a caolinului din 
Aghireș, fabricile de piele și 
încălțăminte, de medicamente 
„Terapia" și Uzinele „Carbo- 
chim" din Cluj, întreprinde
rea metalurgică din Aiud, Fa
brica de produse refractare 
„Proletarul" din Turda și al
tele din regiunea Cluj. Anul 
acesta, capacitatea de produc
ție a întreprinderilor din a- 
ceastă parte a țării a sporit 
de trei ori și jumătate față de 
anul 1950, iar față de primul 
an al șesenalului a crescut cu 
peste 86 la sută.

Noi utilaje și secții au fost 
date în folosință și la Uzina 
de utilaj greu „Progresul" din 

,x Brăila, Șantierul naval și În
treprinderea textilă Galați, 
fabrica de confecții Tecuci, 
Uzina de detergenți din Plo
iești, Fabrica de preparate din 
carne — Sinaia și altele.

(Agerpres)
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urmărind calitatea cărbunelui
■' imp de două zile, un colectiv al minei Aninoasa,

‘ cu participarea unor cadre tehnice, maiștri, șefi 
de brigadă, a unor membri ai comitetului U.TJH.

, a efectuat un raid în abataje, pe galerii, 
pe întregul flux tehnologic al minei. Raidul a

I avut un singur obiectiv : calitatea cărbunelui.
Tema aceasta n-a fost deloc aleasă la intim- 

plarc, ci s-a impus în urma unei situații care 
modifică tabloul realizărilor minerilor de aici. în timp ce 
angajamentul minei privind cantitatea de cărbune peste 
plan a fost îndeplinit și depășit (peste 20 000 tone), în timp 
ce angajamentele privind productivitatea muncii și econo
miile la prețul de cost au fost și ele îndeplinite, la un sin
gur indice, CALITATEA, mina a rămas „în restanță". Pe
nalizările pentru cantitățile de „cenușă" (piatră) din cărbune 
au ajuns la 10 588 de tone. 10 588 de tone de piatră care pu
teau, măcar in parte, să se adauge la tonele de cărbune pe 
care l-au dat peste plan minerii din Aninoasa.

Raidul a avut ca punct final o discuție organizată cu șefii 
sectoarelor, cu conducerea minei, cu maiștri și șefi de bri
gadă, cu reprezentanți ai comitetului sindicatului și ai con
trolului calității. Discuțiile au relevat situații care pot fi 
întîlnite și în alte colective de mineri din Valea Jiului.

Urmărind fluxul tehnologic am desprins fenomenele și 
observațiile eare, rezolvate de către brigăzi și conducerea 
exploatării, vor asigura și realizarea acestui important o- 
biectiv al întrecerii socialiste.Pușcăm selectiv — 

sau la intimplare ?

Pușcarea este una din ope
rațiile hotăritoare în ce pri
vește calitatea cărbunelui. La

discuția noastră, procedeelor 
de pușcare li s-a rezervat un 
loc preponderent.

— Eu — spunea tînărul in
giner EUGEN NIȚĂ din sec
torul IV — m-am ocupat o 
vreme de prima, operație a

fluxului tehnologic: tăierea. 
In acest fel am constatat că 
nu toți minerii știu să bată 
corect găurile pentru pușcare.

Cînd gaura se umple în mod 
corespunzător cu explozibil, 
se obține o calitate corespun
zătoare a cărbunelui — cu 
granulometrie mare, îneît șis
tul vizibil se poate alege ușor. 
Cînd se încarcă gaura cu ex
plozibil în cantități necores
punzătoare, rezultă o pușcare 
care fărâmițează sterilul în 
așa măsură îneît nu se mai 
poate alege.

Deci, aici ar fi punctul nr. 1 
al luptei pentru calitate..."

ȘTEFAN BIRO șef de bri
gadă : „Noi pușcăm, dar nu 
batem găurile în piatră. E 
vorba de respectarea mono
grafiei de pușcare întocmai".

Dar există și altfel de pă
reri.

„In condițiile noastre — 
spunea șeful de brigadă AU
REL CRISTEA — nu-i avan
tajos să faci pușcarea selecti
vă. Se pierde prea mult timp 
ca să puști fiecare intercalație 
în parte — separat cărbunele, 
separat sterilul. Să facem so
coteala numai la timpul pe 
care-l pierzi pentru aerisirea

abatajului după fiecare puș
care..."

Este vorba de o confuzie și 
e regretabil că specialiștii mi
nei n-au arătat-o pînă acum 
minerilor.

— Să facem deosebirea — a 
răspuns pe loc inginerul PO- 
LISENQIUQ, șeful serviciului 
C.T.C. din Combinatul carbo
nifer al Văii Jiului — între 
pușcarea selectivă și exploa
tarea selectivă.

Exploatarea selectivă cere, 
într-adevăr, să puști separat 
fiecare strat. Și asta ar lua 
prea mult timp. Pușcarea se
lectivă cere să nu bați găuri 
în steril, ca acesta să nu se 
sfarme, ci să cadă jos în 
blocuri, selectîndu-se astfel 
ușor din cărbune. Nu cere 
nici un efort în plus.

X- La grupa tovarășului 
Chibedi — spunea inginerul 
MIHAI CHIȚU — am obser
vat o preocupare pentru puș
carea selectivă". •

Au fost date multe alte e- 
xemple bune, s-a amintit și 
despre cei care nu țin seama 
de această cerință.

E cert: preocuparea pentru 
o calitate bună a cărbunelui 
are ca temelie operația de

pușcare. Despre asta însă vom 
mai vorbi, pentru că proble
ma are și alte implicații.

Unde se poate alege

mai bine șisiul vizibil ?

In legătură cu această pro
blemă s-au făcut multe ob
servații. Discuția a început 
printr-o controversă pe care 
am vrea să v-o reproducem.

Ing. EUGEN NIȚĂ : „Comi
tetul U.T.M. ar trebui să aibă 
în vedere că, la rol, lu
crează oameni tineri și să 
popularizeze pe cei preocupați 
de alegerea sistemului și să' 
critice pe nepăsători. Și asta 
cu atît mai mult la abatajul 
frontal unde nu se poate face 
alegerea sistemului în abataj, 
iar vagonetarii care au aceas
tă posibilitate nu se străduiesc 
s-o facă.

La startul III — abatajul I, 
s-ar putea alege mai bine șis
tul vizibil dacă vagonetarii ar 
veni mai repede la rol și nu 
la ora 12 cînd nu mai au prac
tic timp nici să încarce bine

MIHAI CARANFIL 
CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Exploatarea minieră Lupenl. V edere panoramică

Anii 
de . .ucenicie

CELEI MAI FERTILE VÎRSTE, ELEVILOR SI STUDENȚILOR

LI SE ADRESEAZĂ PERSONALITĂȚI ALE ȘTIINȚEI Șl CULTURII

■ xistă o vîrstă a 
marilor întrebări, 
a celei mai fertile 
receptivități, o 
vîrstă în care se
tea de a ști, de a 
pătrunde în pro

funzime în universul plin de 
semnificații și învățăminte al 
valorilor acumulate prin 
veacuri de omenire cunoaște 
primele fundamentale împli
niri. Această vîrstă este vîr- 
sta tinereții. Aflați în școli și 
facultăți, tinerilor patriei noa
stre le sînt deschise în față 
perspectivele dobîndirii unei 
multilaterale pregătiri cultu
rale și științifice. Sînt mărtu
rie și certitudine realizării 
acestei pregătiri multilaterale 
seriozitatea și perseverența cu 
care se străduiesc să-și însu
șească cu temeinicie bogatele 
cunoștințe pe care școala și 
facultatea le oferă fiecărui tî- 
năr. Firesc, asemenea aspirații 
presupun pentru înfăptuirea 
lor perseverență și muncă 
metodică, organizarea judi
cioasă a timpului si o cunoaș
tere cît mat aproape de reali
tate a vocației, a înclinațiilor. 
De măsura în care sînt folosiți 
acești ani ai maximei recepti
vități, ai acumulărilor inten
sive, depind trăinicia și du
rabilitatea fundamentului edi
ficiului pe care, prin muncă 
personală, fiecare tînăr și-1 

I construiește pentru toată via
ța. Iar construirea acestuia

Acad. Horia Hulubei

Accd. Nieoice Gh. Lupu Prof, emem:
Constantin Kirițescu

Prof, emerit A. Popovici-Bâznoșanu

presupune a cunoaște căile, 
mijloacele, metodele care să 
fie folosite. Și, bineînțeles, a 
celor mai bune.

Iată de ce, ca și în anii pre- 
cedenți, ne-am propus să ne 
adresăm unor remarcabile 
personalități ale științei și cul
turii — cunoscute și apreciate 
de tineretul studios pentru 
competența și contribuția adu
să la creșterea prestigiului 
științei romînești, pentru vasta 

și plina de dragoste părin
tească activitate didactică — 
cu rugămintea de a împărtăși 
din bogata experiență pe care 
o au, de a adresa tineretului 
studios acele îndemnuri și sfa
turi menite să constituie un 
îndreptar cuprinzător pentru 
întreaga sa activitate. Ca în 
toate împrejurările asemănă
toare, cei solicitați au răspuns 
cu căldură și dragoste, cu a- 
ceeași înțeleaptă grijă, dăru

ind prețioase ceasuri din mun
ca lor, pentru a participa la 
colocviul pe care-l deschidem 
țncepînd cu acest număr al 
ziarului, căutînd să răspun
dem astfel unei întrebări fi
rești a tinerilor: cum să fo
losească mai bine, ce să ur
mărească tn primul rînd să 
realizeze în acești ani, numiți 
pe drept cuvlnt anii celei mai 
bogate acumulări ?

PUBLICAM ASTĂZI pri
mele participări la colocviul

„Anii de ucenicie", colocviu 
pe care-l dorim pentru fiecare 
tînăr un adevărat tovarăș de 
drum, un ghid în marele iti
nerar spre cucerirea cetății 
științei și culturii. Dăm astăzi 
cuvîntul: acad. NICOLAE
GH. LUPU, acad. HORIA HU
LUBEI, profesorilor emeriți ai 
R.P.R., A. POPOVICI-BĂZ- 
NOȘANU și CONSTANTIN 
KIRIȚESCU.

Plecarea delegației 

de partid și de stat 

a R. P. Romine 

în R. P. Albania

Io lucru
de Geo Bogza

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala. piecînd spre Tirana, 
delegația de partid și de stat 
a R. P. Romine, condusă de 
tovarășul Dumitru Coliu. 
membru supleant al Biroului 
Politic al CC al P3IJL. care, 

I la invitația CC al Partidului 
Muncii și a guvernului R. P. 
Albania, va participa la săr- 

I bătorirea celei de a 20-a ani
versări a eliberării Albaniei. 

I Din delegație fac parte tova
rășii Constantin Tuzu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Gheorghe Pele, ad- 

I ;unct ai ministrului afacerilor 
externe, și Gheorghe Vel- 

I cescu. ambasadorul R. P. Ro- 
I mine la Tirana.

La plecare, pe aeroportul 
Imembrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 

I Alexandru Drăghic.. Mihai 
Dalea. Grigore Geamăna, se
cretarul Consiliului de Stat 
Pooopiliu Ma coven adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 

• de membri ai C.C. al P.MR. 
și ai guvemuldî. activiști de 
partid și de stat

Au fost de față Răpi Gjer- 
meni, ambasadorul R. P. Al
bania la București, și membri 
ai ambasadei

★

In aceeași zi delegația a so
sit la Tirana.

La sosire, a fost întîmpinată 
de Ramiz Alia, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, Manush Myftiu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, de 
miniștri și alte persoane ofi
ciale. Au fost de față șefii u- 
nor misiuni diplomatice acre
ditați în R. P. Albania. Au fost 
prezenți, de asemenea, mem
brii Ambasadei R. P. Romîne.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări tova
rășul Dumitru Coliu, însoțit 
de Ramiz Alia au trecut în 
revistă compania de onoare.

entru că atunci cînd au început să-i pună te
meliile lucrătorii au dat, de la primele lovituri 
de tirnăcop, peste o enormă măsea de mamut, 
pentru că toată lumea vorbea că va fi foarte 
mare și foarte puternic, cum de mult, din vre
mea mamuților chiar, nimic nu mai fusese pe 
acolo, i-am spus mamutul.

Era vorba de Combinatul de celuloză și hîrtie a cărei 
construcție începuse în lunca Sucevei, la poalele orașului 
av.t de glorios pe vremuri. Se aștepta ca intrarea în func
țiune a acestei mari unități industriale sa dea o nouă viață, 
viața zilelor noastre, singura cu putință, orașului cu nume. 
atît de vestit dar cu o înfățișare de tirg.

Așadar, i-am spus mamutul, iar uneori giganticul mamut 
al erei noastre industriale, așa am scris despre el cînd am 
vorbit despre viitorul acelor locuri, și sub acest nume a 
rămas în memoria mea.

Pe atunci, totul mă îndreptățea să cred și să mi-l închi
pui astfel. Din noroaiele șantierului, dintr-o întreagă lume 
de gropi și de mormane de pămînt amarnic răscolite, se 
ir.âlțau un fel de picioare enorme, de beton, ce te striveau 
parcă sub greutatea lor. Atît se vedea și se știa, că va fi 
fcarte puternic. Mamut, în adevăr.

De ruii multă vreme era gata, dar abia în toamna aceasta 
l-am râzut Ia lucru și m-am întrebat în ce măsură i se mai 
potrivește vechea denumire. De pe atunci, fiind informat, 
spus as em că va fi un mamut foarte inteligent, că va face 
singur o mulțime de treburi complicate, fără ca oamenii ce-l 
vor paște să se obosească prea mult. Dar trebuie să recu
nosc că, închipuindu-mi-l și lăudîndu-l nu mi-l închipuisem 
tn toată desăvirșirea lui și nu-l lăudasem atît cît merită.

Pătrunzînd acum în măruntaiele lui, între cele zece mii 
dc tone de utilaj de înaltă tehnicitate, am fost uimit de 
volumul de muncă pe care îl îndeplinesc — uneori cu o forță 
năprasnică, alteori cu gingășie — și de perfecțiunea între
gii mașinării.

De spus, fiindcă am apucat așa, voi continua să-i spun 
mamut, dar cu mai mult respect decit întiia oară și cu mai 
multe cunoștințe despre ceea ce poate să însemne un gigan
tic mamut al erei noastre industriale.

Cel mai mare respect i se cuvine pentru faptul că, pro- 
ducînd o mare cantitate de celuloză din lemn, lasă totuși 
intacte pădurile din jurul lui, neatingîndu-se de nici un 
metru cub, de nici un (decimetru cub de lemn care ar putea 
primi o altă întrebuințare. Pe jgheabul mobil ce duce spre 
nesățioasa lui gură, din care se aude scrîșnetul cumplit al 
maxilarelor, urcă într-un convoi fără sfirșit schilozii, rahi
ticii, ciungii, ologii lumii vegetale, un lung și jalnic convoi 
de estropiați; tot ceea ce, va fi stat la baza zicerii populare 
că nu se poate pădure fără uscătură. De nimic n-ar fi fost 
buni decit de un foc fără prea multe calorii. Privind amar
nica lor procesiune m-am gîndit, cu un fior, la stînca de pe 
care spartanii îi aruncau pe cei schilozi, dar cu masacrul 
de sub privirile mele eram de acord.

De altfel, odată trecuți prin măselele mamutului în eso
fagul lui, brazilor sfărîmați li se deschide în față o sală 
vastă, feeric luminată, unde o lungă succesiune de covoare 
fermecate îi poartă ca în vis prin tot felul de băi și de ru
louri pînă ce surcecăria lor se leapădă de toate impuritățile, 
se adună și se unește, și începe să alunece ea însăși, înfă- 
șurîndu-se pe mari suluri, sub forma netedă și lucioasă a 
hîrtiei.

(Continuare în pag. a IV-a)



Scrisoare TREC PRAGUL Maturitate
optsprezece ani! Și recunosc 
greu in tine fata cu codițe, 
mîinile pătate de cerneală

Ai 
cu 
cu 
ori de ai toamnei mieji de nucă, verzi, 
fata de-atunci, din clasele primare 
din anii-n care cărțile cu poze 
păreau, ca în păduri, suave scorburi 
în care pui de veveriță cresc...

ADOLESCENTEI, CINTÎND■ ■ ■

Pe-al scaunului arcuit spătar 
unde-ți zăream, călcat cu grijă șortul 
dungat albastru — filă de caiet 
împodobit cu-algebrice formule — 
acolo zic, se odihnește-acum 
rochia de bal, asemenea zăpezii 
iluminîndu-te, tîrziu, decemvre.

Reprezint generația care n-a cunoscut
Foamea și biciul ; care nu a văzut
Moartea secerind mîinile
Ce purtau în slavă peceți ale bucuriilor viitoare — 
Steagurile roșii.

Maturitatea mea înseamnă timp, 
Sînt anii mei alcătuiți din aur, 
E vîrsta mea pe care nu mi-o schimb 
Cu nici un alt scinieietor tezaur. 
Maturitatea mea înseamnă timp.

Sînt puternic,
Am ridicat în mine uriaș obelisc de cinstire 
Eroilor.
Am adunat în mine
Toată dragostea lor, 
Toate visele lor.

Ca pe o carte vîrsta mi-o deschid. 
Mă văd sunind din trimbiți argintate, 
Copil cintînd un eintec de partid 
Sub constelații roșii de cravate.
Ca pe o carte vîrsta mi-o deschid.

Sînt o ninsoare calmă pașii peste străzi 
și mama se revede-n chipul tău 
ca-ntr-o oglindă magică. Desprinde 
o clipă doar, argintul amintirii, 
se regăsește, recunoaște anii
— ani optsprezece — înflorind pe umeri 
asemenea zăpezii, în decemvre.

Adolescență, umbra ta de-acum 
întinerește aerul și pomii 
și optsprezece ani — deține vîrsta 
pămîntului alunecat spre stele.

Trec pragul adolescenței cintînd —
O nouă răspundere e vîrsta mea,
O chemare spre noi împliniri.
Nu vreau să pierd nici cea din urmă secundă 
în care-aș putea să mă bucur, să rid și să cînt, 
Să adaug o cărămidă zidului ce crește 
Alături de umerii mei,
Să limpezesc orizonturi
Sentimentele — pure le
Să ardă
In marele zid purpuriu
E vîrsta mea tînără
O nouă și amplă răspundere.

în oameni, 
vreau

al Comunei.

GHEORGHE TOMOZEI

..îMfânSk. &&

Instalație laser cu gaz Ia Institutul de Fizică Atomică al R.P.R.

Lumină PE ARGEȘ

Sintem frumoși, naturile ni-s svelte, 
Poporul ne-a crescut cu suflet drag. 
In mira noastră au sunat unelte. 
Uzina vie ne așteaptă-n prag.
Sin tem frumoși staturile ni-s svelte.

In salopete, in albastrul port. 
Intrăm în schimbul altor generații.
Partidului iubit ii dăm raport 
Că-mbogâțim aceste scumpe spații, — 
Ie salopete, in albastrul port.

AL. ANDRIJOIU

/V SĂLILE OL corni
Vase Pavel, muncitor la În
frățirea Oradea, evidențiat 
lună de lună în întrecerea 
socialistă, este unul din ti
nerii care își sărbătoresc 
anul acesta vîrsta de aur

asupra... luminii
In cabinetul catedrei de fizică 

a Institutului politehnic — Bucu
rești, ne primește pentru o dis
cuție cu privire la unul din ca
pitolele cele mai noi ale cerce
tărilor fizicii moderne, tov. prof. 
I. AGÎRBICEANU.

— în ultimii ani, în revistele 
de specialitate, în presă, s-a vor
bit tot mai mult aespre „laser". 
Ce este acesta ?

— Laserul este o sursă nouă de 
lumină. Numele ei este format 
din inițialele cuvintelor engleze 
din fraza Light Amplification by 
Stimulated Emission Radiation. 
Numele de „laser" a fost repede 
adoptat în toată lumea întrucât 
el exprimă însuși modul în care 
ia naștere radiația și proprietățile 
fundamentale ale acestei noi surse 
de lumină, care emite o Lumină 
Amplificată prin Stimularea Emi
siei Radiației; după cum se vede 
și din fraza romînească se for
mează prescurtarea LASER.

— Prin ce se deosebesc noile 
surse de lumină de cele cunos
cute pînă în prezent, naturale 
sau artificiale?

— In esență, prin mecanismul 
de emisie al luminii care, în sur
sele luminoase obișnuite, este o 
emisie spontană, ta timp ce ta 
dispozitivele numite laseri este o 
emisie stimulată, am putea spune 
forțată, a atomilor excitați.

Să explicăm puțin acest feno
men. Pînă ta anul 1960 nu se 
cunoșteau decît sursele de lu
mină naturale sau artificiale care 
produc lumina doar printr-o emi
sie spontană, la întîmplare în sen
sul că atomii care emit lumina 
dintr-o sursă data nu au nici o 
legătură între ei din punctul de 
vedere al momentului emisiei ț 
aceasta este o emisie dictată doar 
de legile „probabilitățu-. în sur
sele pe care le numim „laser" 
emisia de lumină nu are un ca
racter spontan ci se face stimu
lat în sensul că atomii excitări 
(ridicați din starea fundamentală 
la un nivel de energie superioară) 
sînt „forțați" să emită toți odată 
și „în fază” (adică într-un ace
lași mod de mișcare); astfel se 
constituie o undă luminoasă coe
rentă (oscilațiile de emisie ale 
electronilor Find ta aceeași fază 
de mișcare) si monoeromtrtică 
într-un sens aproape absolut (ra
diația respectix’ă ax-înd o frec
ventă unica de oscilație).

Sînt noțiuni oarecum dificile ?
— Intr-adevăr, ele ar cere 

poate o comparație core ei le 
explicitele.

— Iată ! Am putea face o a- 
nalogie cu fenomenele din acus
tică. Cine n-a asistat la un cm- 
cert ? înainte de începerea pro
gramului orchestrantii își acor
dează instrumentele: acțiunea 
fiecăruia este întîmplătoare ca 
moment de începere, tonalitate, 
durată etc. : rezulatul es+e un 
ansamblu de sunete confuze și 
întîmplătoare, un zgomot ce poa
te fi asemănat cu „emisia spon
tană" ; cînd dirijorul preia con
ducerea se trece la o „emisie sti
mulată*  ; dacă toți orchestrantii 
ar emite și același sunet am avea 
o imagine a unei emisiuni stimu
late de tip laser.

— Cum s-a ajuns la descope
rirea acestei noi surse de lumină ?

— în domeniu] undelor hert- 
ziene acest lucru e cunoscut de 
mult timp, toate posturile mo
deme de radio emițînd unde pur
tătoare coerente. în domeniul un
delor electromagnetice care for
mează spectrul vizibil (lumina) și 
al microundelor, posibilitatea unor

emisii coerente a fost prevăzută 
teoretic prin 1950—1951 de sa- 
vanții TOWNES (S.U.A.), BA
SOV și PROHOROV (U.R.S.S.), 
care au primit recent Premiul 
Nobel pentru teoria acestui feno
men. Realizarea dispozitivelor ex
perimentale în care se obține 
emisia stimulată și de aici ampli-/ 
ficarea lutein# - a reușit8" pentru 
prima oară îrr*1960  sub’ condu
cerea savantului american MAI- 
MAN care a construit laserul cu 
rubin ; în 1961 s-a realizat și la
serul cu heliu și neon. De altfel, 
încă acum vreo 5 decenii marele 
Einștein introdusese conceptul de 
emisie indusă sau stimulată 
teoria cuantică a radiației.

Spre a înțelege mai bine 
problema să caracterizăm pe 
scurt principalele faze ale produ
cerii „luminii amplificate".

Prima este faza pregătitoare: 
în mediul activ al laserului (solid,

în

Interviul nostru cu
prof. I. Agîrbiceanu

membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

șeful catedrei de fizică 
a Institutului Politehnic — 

București 
șef de secție la Institutul 

de Fizică Atomică

lichid sau gazos) trebuie să se 
realizeze priD pompaj optic sau 
electric o „inversare a popu
lației” : aceasta înseamnă că în 
nivelul de energie superior tre
buie sâ existe mai mulți atomi 
decît în nivelul inferior.

A doua fază constă în tre
cerea prin mediul activ respectiv 
a unei radiații care să stimuleze 
emisia atomilor excitați, adică si
tuați la nivelul superior.

în momentul ta care este rea
lizată _favexsarea de 
— ud fctoe incident,
egală cu diferența de energie a 
celor două nivele, stimulează un 
atom esetat să emită un nou 
fctoo de enerva prisosim $i to 
fzză ca acesta. Unda optică se 
ampLrxi astfel pe măsuri ce se 
procuri fa ttcu activ, dind 
naștere la o ramatie aoeocroEu- 
tică coerentă. P«±rc ea procese] 
de «Dp&Karo ai a£bi loc 
este necesar ca ceLx ai 
F*  Ltonta*  la capete de 
care să reflecte toapotfe 
activ, radiația n>'>nocromatxi care 
stimulează emisia.

îndeplinirea condițiilor rrirta**  
mai sus și a altora pe care oo le 
mai amintim- implică (se subînțe
lege) existenta unor laboratoare 
foarte specializate fa optică in
strumentală, în optică cuantică 
și ta electronică. Aid putem 
spune cu oarecare mîndrie că la 
Institutul de Fizică Atomică din 
București s-au realizat lasere cu 
gaze la mai puțin de un an după 
cel realizat în 1961 în S.U.A. A- 
ceasta ne-a permis să fim pre- 
zenți la a treia Conferință inter
națională de electronică cuantică, 
ținută la Paris ta februarie 1963. 
Dintre tarile socialiste numai 
noi și U.R.S.S. am avut comuni
cări la acea manifestare. în 1962 
eram printre cele 3—4 țări care 
posedau lasere cu gaz în func
țiune.

— Cum se explică Interesul 
larg manifestat în toată lumea 
față de acest nou tip de radiație ?

— Desigur, înainte de orice, 
datorită enormei intensități care

poate fi concentrată în ea, coe
renței, direcționalității și mono- 
cromacității ei. Aceste calități I 
permit să se facă noi studii fun
damentale în multe domenii ale 
fizicii, să se realizeze experiențe I 
spectaculoase ca luminarea lunii 
cu un fascicul de laser și să se ' 

-M. înceapă o gamă de aplicații al
căror șir pare nelimitati^-Obsei*  | 
văm că tehnologia lasefflor”’ se 
află astăzi într-un stadiu de în
ceput. Totuși se obțin deja în lu- j 
mina focalizată a lăserilor puteri 
de mulți megawatt pe cm2. La 
Conferința de la Paris din 1963 
unii cercetători au prezis obține- ! 
rea de puteri de 10° MW (un mi
lion de megawatt) în impuls de j 
10-11 secunde. Spre a înțelege \ 
mai bine aceste cifre să facem 
unele comparații: un bec electric I 
puternic are o putere de 100 I 
watt îneît un megawatt repre
zintă puterea a 10 mii de becuri I 
de 100 watt. Se mai poate aminti 
că centralele electrice ale orașe
lor de cîteva zeci de mii de lo- I 
cuitori au puteri de cîțica mega
watt sau zeci de megawatt. Fa
cem însă observația că în cazul I 
laserelor aceste puteri prevăzute 
a fi în viitor la unele tipuri de 
ordinul a un milion de megawatt I 
pe cm2 — durează foarte puțin, 
sînt de ordinul fracțiunilor din- 
tr-un miliard de secundă. Cît I 
privește însă intensitatea cîmpu- 
rilor electrice locale ale radiații
lor laser ele sînt atît de puter
nice îneît pot fi comparate cu 
cîmpurile atomice.

— V-ați referit mai sus la a- 
plicațiile laserului. Ce ne puteți 
spune mai amănunțit m această 
privință ?

— în oeea ce privește studiile 
fundamentale laserul are nume
roase aplicații : se pot reface cu 
o precizie mult rrri mare o se
rie de experiențe lezate de teo
ria relativității; se pot studia 
pentru prima oară experimental 
proprietățile de coerență ale h>- 
.i..iiii fiiipe pcxsaiB •
tot pentru prim oarl. datorit! 
intensității es**  w** -* 2—j?» a aces
tor radiatii. ae pot cerceta not ti
puri de icter

7« 
ani p m 
t-eu și ofrfiaar 
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IM SLS...
Patru autocare ale O.N.T. 

străbat drumul care duce spre 
Hidrocentrala „16 Februarie" 
de pe Argeș. Veselia nu conte
nește nici o clipă. Cei peste 
150 de studenți de la I.S.E. 
„V. I. Lenin" și elevi ai școli
lor medii din Capitală au por
nit pe itinerariul Curtea de 
Argeș, comunele Albești, Oești, 
Corbeni și Căpățîneni, Hidro
centrala...

Ghid a fost studentul Dinu 
i care a făcut o*  

_________ __expunere privind 
obiectivul vizitat. Au impre- 

~?at în mod deosebit Uzina 
hidroelectrică, lacul de acu
mulare de la Vidraru înalt de 
165 m.

CORNELIA DAMINESCU 
studentă
-----e-----

Concertul dat de orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii 
dirijată de Liviu Ionescu, 
avîndu-l ca solist pe pianis
tul francez Raffi Petrosian, a 
prilejuit iubitorilor de muzică 
audierea unui program inte
resant, in alcătuirea căruia au 
intrat valoroase lucrări din 
literatura simfonică, roman
tică, modernă și contempora
nă. Și era de așteptat ca, un 
asemenea program în care au 
figurat numele celebrilor mu
zicieni Wagner, Liszt și De
bussy, precum și cel al tînă- 
rutui nostru compozitor Aurel 
Stroe, să exercite, așa după 
cum s-a și întîmplat, o mare 
atracție. Varietatea stilistică, 
dar mai ales diversitatea „to
nurilor" expresive ce au ca
racterizat acest program, au 
solicitat din partea interpreți- 
lor și îndeosebi din partea di
rijorului Liviu Ionescu, un 
efort creator susținut, ale că
rui roade au fost, în general, 
de bună calitate.

Posedînd o gestică elegantă 
și flexibilă, Liviu Ionescu a 
reușit să valorifice multe din 
potențele interpretative ale 
-orchestrei conturînd cu preg
nanță deopotrivă paginile de 
amplă*  desfășurare muzicală 
din uvertura „Tannhăuser" 
de Wagner, pe cele de ferme
cătoare forță descriptivă a 
„Nocturnelor" lui Debussy ca 
și pe cele de exuberanță și

vervă tinerească din „Uver
tura burlescă" de A. Stroe.

Sosit la București cu o re
putație internațională dobîn- 
dită într-o serie de turnee în 
Anglia, S.U.A. și în multe alte 
țări ale lumiii, pianistul Raffi 
Petrosian a constituit o pre
zență artistică călduros apre-

u-

ciată de publicul bucureștean.
Executînd concertul nr. 1 

de Liszt, oaspetele francez ni 
s-a înfățișat ca un tempera
ment artistic înclinat mai 
mult către expresia intimă a 
muzicii cu o pianistică ce se 
distinge prin claritate și fine
țe.

VASILE DONOSE

M *
Apriga încleștare a celui 

de-al II-lea război mondial, a 
inspirat nu numai pe scriitori, 
artiști plastici ci și pe unii 
dintre cei mai remarcabili

5.- _ z ... - cu piesa „Hipnoza" de Ștefan Berciu, 1n interpretarea colectivului
Teatrului „C. I. Nottara' din București

Foto: ION V1SLAȘU
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frest df î en : «r i

Cronica literară

ntedeler ș» fa
» D*  *»  omaB inr-eie « 
Ir-ogr sa spetfrsZă,
f proerseîar d*  extrem
de «bof dsTsti. Miercacoape eu 
fatcicuU kasr permit studiul 
unor părp' M pc cuieior roșu fi cl 
onor procese ee ee petrec in •- 
cestea. Laerde s-au dovedit u- 
tile și in medicusB: cu ajutorul 
lor s-au redizat suduri de retină, 
în comunicata se fac de aseme
nea studii în vederea folosirii la
serelor. Aid trebuia studiată tniîi 
posibilitatea de modulare a fasci
culelor laser pentru ea acestea să 
poată transmite informații. Capa
citatea virtuală de ” ~
este t 
rezultă - ----- ---------------------- --
aplicativă a „luminii amplifi
cate”.

I
I 
I
I

’a virtuală de transmitere - 
enorma. Din toate acestea I 
tă marea valoare teoretică șl I

IM. FLORIAN

tțL*  toir-o edi- 
revirută a ro- 

an Th.
■tmtfn, ca și 
a c: lecție care

glfitiyște reedi-

vafcrcase. Profilul 
aj «ocw Lcerațurl s-a 

bucurai oe o mare populari- 
•a:e rin rindul rraselcr largi 
ri se mai tururi fi astăzi (fa

tineretului. Scopul ei 
de a face să stră- 

iscâ uma-
în lupta cu conjurații ori 

situații fatale. Victoria forțe
lor bmelul tind Indiscutabilă 
tot interesul cade pe intirzie- 
rea succesului pnn obstâcole 
care trebuie inlărurate acțio- 
nind inteligent.

în literatura roenînă. expe
riențele notabile privind ro
manele de aventuri sînt pu
ține Th. Constantin a încer
cat formula de compromis a 
unei lungi confesiuni făcute 
de Un tînăr, plină, chiar prea 
plină, de întimplâri misterioa
se. Viața puberă a unui tînăr, 
pus față-n față cu obstacole 
care-i depășesc posibilitățile 
de înțelegere și acțiune, ampli
fică misterul. Și aici se află 
compromisul autorului: roma
nul său nu e un roman al in-

teligenței în acțiune, care ac
celerează deznodămîntul fap
telor, spre finalul dorit, ci cla
rificarea socială a unui tînăr 
neavizat care descoperă viata. 
Autorul răpește aci romanului 
de acțiune tocmai aureola o- 
mului superior capabil să se 
descurce în situațiile cele mai 
dificile. Chiar și enigmele sînt 
de multe ori în acest roman o 
emanație a psihologiei vîrstei, 
căci privite cu ochii omului

pentru luptă. E o disproporție 
cantitativă și calitativă de 
forțe în care victoria binelui 
nu poate să vină decît din ex
terior.

Motivarea tuturor întîmplă- 
rilor se face prin alegerea u- 
nui mediu pe care-1 cunoșteam 
mai demult și prin a cărui 
diversitate el poate fi un fun
dal potrivit peripețiilor din 
roman. Lumea porturilor du
nărene, a lui Jean Bart și 
Panait Istrati, devine loc al 
enigmei. Oameni cu mentali
tatea locuitorilor tîrgurilor de 
provincie și cîteva personaje 
bizare, dar verosimile în me
diu, vin din literatura orașelor

compozitori în zămislirea 
nor opere de adine drama
tism, de profunde meditații.

Simfoniile a VII și a VIII-a 
de Șostakovici, „Supraviețui
torul din Varșovia" al lui 
Schonberg, „Requiemul de 
război" al lui Britten, „Hiroși- 
ma" lui Penderecki — iată cî
teva din opusurile fundamen
tale ale creației contemporane, 
închinate acelora care au că
zut în lupta împotriva fascis
mului.

Animator de frunte ăl vieții 
noastre muzicale, Mircea Ba- 
sarab și-a luat, în ultimul 
concert simfonic al Filarmo
nicii bucureștene, temerara 
sarcină de a prezenta în pri
mă audiție una din marile 
epopei muzicale contempora
ne : „Requiemul de război" al 
lui Benjamin Britten.

Scris în 1961, folosind ală
turi de cunoscutul text cultic 
latin, versurile unui poet en
glez — Wilfred Owen, re
quiemul este dedicat memo
riei a patru ostași căzuți în 
război. Britten depășește însă 
marginile unei simple narări 
a jertfelor celor 4 ostași, sub
liniind marea durere a între
gii omeniri care a pierdut în 
această încleștare milioane de 
confrați.

Culoarea, poezia, căldura 
atît de caracteristică creației 
lui Britfgn, emană și din a- 
ceastă profundă reculegere 
muzicală.

Mircea Basarab a pătruns și 
de astădată în adîncurile ma
sei sonore, recompunînd cu 
vibrație, inteligență substan
țiala partitură. Cu totul re
marcabilă a fost tălmăcirea 
celei de a doua mișcări — tra
diționalul „Dies irae“ — cu 
marea sa densitate de idei, de 
frumuseți sonore.

în inițiativa acestei prime 
audiții, Mircea Basarab s-a 
bucurat de aportul plin de 
căldură al corului și orches
trei Filarmonicii, al corului 
Madrigal (dirijat de Marin 
Constantin) și a trei cunoscuți 
soliști: Emilia Petrescu, Va
lentin Teodorian și Octav 
Enigărescu.

Cineclubul
in deplasare
Elevii Școlii profesionale de 

mecanici agricoli din Lugoj 
s-au întîlnit, recent, cu mem
brii cineclubului Uzinelor „O- 
țelul roșu". Tovarășii Paul 
Kovaci — președintele cine
clubului — și Emil Mateaș, au 
vorbit despre activitatea des
fășurată în cei 5 ani de exis
tență.

în fața elevilor au fost pre- . 
zentate filmele „8 minute", 
„Elevi pe stadion", „Tăticul 
meu", (film al cărui scenariu 
are la bază un fapt autentic; 
tatăl unei eleve — comunist, 
luptînd în ilegalitate a fost 
ucis de fasciști).

Cea mai recentă realizare — 
care a suscitat mult interes — 

cinci 
după 

ziarul

este „Mireasă pentru 
minute", film inspirat 
un articol publicat în 
„S cinteza tineretului".

EUGEN BABI 
secretar 

al Comitetului U.T.M.
de la Școala profesională 
de mecanici agricoli Lugoj

-----•-----

IOSIF SAVA

Studioul
1 Studioul actorului 
amator despre care 
iVorbesc își desfășoară 
activitatea în cadrul 
•duhului muncitoreso 
,al Șantierului naval 
din Constanța. Re
zultatele muncii des

fășurate aici sînt me
ritorii. Actorii ama*  

‘.tori au prezentat în 
fața muncitorilor pie-

Scena tinereții
fii sala clubului S.M.T. Că

lugăreai, regiunea București, a 
avut loc un spectacol care a 
reunit toate formațiile artis
tice din Școala profesională 
mecanici agricoli. A fost un 
adevărat festival al tinereții, 
poeziei și cîntecului. Elevii a- 
nilor l-A, B și C și cei din a- 
nul II au prezentat programe 
de brigadă. Au fost aplaudați 
îndelung elevii din echipa de 
fluierași și soliștii vocali.

De un deosebit succes s-au 
bucurat programele de bri
gadă „Viață nouă, școală 
nouă", și „Să avem clasă frun
tașă".

Din cei peste 100 de artiști 
amatori care au evoluat pe 
scenă s-au remarcat în mod 
deosebit Dobre 1. Marin, E- 
nache Dumitru, Tănăsoaie P. 
Ion, Paul Bălăceanu, Constan
tin Budura.

ION C. STEFAN 
profesor

actorului amator
sele „In căutarea ex- 
.traordinarului", „Mî- 
na de oțel", „Pigu- 
lete plus cinci fete" 

și poemul dramatic 
„Marele fluviu 
adună apele".

Ultima premieră 
care s-a bucurat de 
mult succes a fost a 
piesei „...Eseu", cu 
care actorii amatori

rosimil atît de necesar respi
rației genului. Senzaționalul 
se declanșează și din dezvălu
irea unei fețe neașteptate a 
unei lumi pe care o priveam 
pînă acum cu ochii autorilor 
citați. Th. Constantin, ilustrea
ză o viață necunoscută, subte
rană, dar posibilă, care cere 
reconsiderarea aparențelor. Ca
pacitatea autorului de a com
bina șabloanele cunoscute nu 
este deloc neglijabilă : dim
potrivă. Th. Constantin are 
priceperea de a întretăia des
tine .și țese intrigi, de a le mo
tiva suficient social și psiho
logic, dar nu regizează de-ajuns 
uneori acțiunea, nu și-o do-

CONSTANTIN

FIUL LUI MONTE
matur, unele se dovedesc fapte 
curente, ușor de înțeles. în 
subtext pare a fi vorba de o 
demitizare a întîmplărilor ex
cepționale pe care autorul le 
descărnează de mișter, lăsînd 
să se vadă sensul lor istoric. 
Forțele răului sînt fascismul, 
legionarii, cartierul bogătași
lor ; forțele binelui: Mănăilă- 
victima și fiul încă necopt

de provincie. Atmosfera de 
periferie și atitudinea senti- 
mental-nostalgică a eroului 
principal amintesc de G. M. 
Zamfirescu, de romanele sale 
despre periferia cu copii elu
dați. întîlnirea cititorului cu 
medii familiare din lecturi de 
prestigiu și nu cu aspecte so
ciale rău localizate, ca în mai 
vechi încercări, dau aerul ve

își

s-au deplasat și în 
orașul Tulcea.

Activitatea studiou
lui este îndrumată în 
permanență de ar
tiști și regizori de la 
Teatrul de Stat din 
Constanța.

ION MOROIANU
corespondent voluntar

CRISTO
zează prin înlăturarea priso
surilor epice, nu întocmește 
acel montaj trepidant în care 
sumedenia de fire să se în
drepte spre unicul punct: fi
nal și clarificator. Așteptarea, 
suspenseul, impus cititorului, 
și acceptat de acesta pînă la 
dezlegarea enigmei, sînt pre
lungite inutil printr-o compo
ziție stufoasă. Unele fire epi-

ce se termină în fundături ca 
de pildă, episoadele cu Aspa- 
sîa, Șuncărică, Panaiotache. 
O oarecare înclinație spre me
lodramă viciază psihologia e- 
roului. Nefiresc, sună de mul
te ori dialogurile, prea expli
cative, nediferențiate de la 
personaj la personaj, tendința 
de a raționa în văzul cititoru
lui. în ostentația raționamen
tului demonstrativ se vede 
cum Th. Constantin abordea
ză un gen dezarmîndu-1 de 
unul din punctele-i de atrac
ție : acțiunea continuă. Citito
rilor li se refuză dreptul de a 
admira un erou cu inteligentă 
rapidă, gîndind din mers și 
ale cărui acțiuni paradoxale 
(închizînd momente de re
flexie neetalată), se verifică 
ulterior ca firești. Nu este ro
manul popular cu erou învin
gător, ci confensiunea unei 
drame potențate de multe 
mistere. Victoria binelui este 
facilitată de prea multe coin
cidențe, care ar trebui să fie 
cît mai puține pentru a satis
face exigențele genului și ale 
cititorilor. Obiecțiile formu
late vizează o realizare depli
nă pe care o pretindem u- 
nui autor ale cărui romane do
vedesc nu numai o sănătoasă 
orientare etică ci și capacita
tea de a combina inventiv, în- 
tr-un cuvînt dotarea necesară 
unei literaturi cu foarte mulți 
eititori printre tineri.

MIHAI UNGHEANU



•Acad. NicoLAE gh. Lup» Cunoștințe pentru o viață
robabil că mulți 
au remarcat acest 
fenomen. Mîini 
harnice sădesc pu- 
ieți într-o planta
ție ; apoi ani în
șir îi îngrijesc cu

cea mai mare atenție. Și
de-odată — de o rară frumu
sețe — ne apare în față...

pădurea. Privind însă cu luare 
aminte, vedem că frumusețea 
pădurii o dă, de fapt, frumuse
țea fiecărui copac în parte...

Iată primul exemplu la care 
m-am gîndit^-atunci cînd redac
ția ziarului „Scînteia tineretu
lui" m-a solicitat să adresez cî- 
teva îndemnuri tinerilor care 
învață azi pe băncile școlilor 
și ale universităților. Dar hai 
să discutăm pe îndelete. Mă 
gîndesc că voi toți, sau aproape 
toți interlocutorii mei, v-ați a- 
les deja drumul în viață, năzu- 
iți să deveniți fie medici, fie 
ingineri, fie profesori, fie lucră
tori de înaltă calificare, fie a- 
gronomi, fie artiști, fie... dar 
cine ar putea enumera toate 
profesiunile ? Socotesc impor
tant să vă spun că pentru a a- 
tinge acest scop îndepărtat tre
buie să parcurgeți mai multe 
stadii intermediare, care mar
chează etapele obligatorii între 
plecare și punctul de sosire. 
Este vorba — referindu-ne la 
exemplul de mai sus — tocmai 
de acea îngrijire atentă a fie
cărui copac ce va alcătui mai 
tlrziu falnica pădure.

Drumul acesta pînă la „punc
tul de sosire" nu poate fi stră
bătut decît prin eforturi indi
viduale ale elevului și studen
tului ; printr-o muncă entuzia
stă și pasionată. Un elev sau 
un student poate învăța foarte 
mult, adică poate depune un 
mare volum de muncă și totuși 
poate ajunge la rezultate modes
te în comparație cu alți colegi ai 
săi care studiază organizat și 
disciplinat, dar mai ales dau 
dovadă de continuitate în stu
diu. Atenție însă ! Un program 
de studiu — ori cit de rațio
nal ar fi el întocmit — își 
va îndeplini rolul numai dacă 
este riguros respectat.

Cu peste 60 de ani în urmă 
eram elev al Liceului internat 
din Iași, o școală cu vechi și 
bogate tradiții de cultură. în
vățau în clasă cu mine mulți 
elevi harnici, sîrguincioșt Dar 

Anii de ucenicie

îmi 'amintesc foarte bine că 
tocmai deprinderea de a mun
ci organizat și continuu ne a- 
sigura întotdeauna succesul la 
învățătură. întreaga activitate 
zilnică — învățătura, acțiunile 
artistice și sportive, masa și 
odihna — se desfășurau după 
un plan bine chibzuit. Consi
der însă important să arăt că 
în acel plan cea mai mare par
te din timp era rezervată stu
diului Ne plăcea sportul, par
ticipam la numeroase acțiuni 
cultural-artistice — dar nicio
dată nu răpeam pentru aceste 
activități din timpul rezervat 
studiului— De la profeso
rii mei am învățat un mare 
adevăr: cunoștințele căpătate 
în anii de școală vor sta la 
temelia viitoarei profesiuni a 
elevului. De aceea este nece
sar ca ele să fie temeinice și 
totodată multiple. Indiferent ce 

drum își va alege în viață ele
vul, ce profesie va îmbrățișa — 
trebuie să aibă temeinice cuno
ștințe de matematică, fizică și 
chimie, științe naturale, limba 
și literatura romînă, să cunoa
scă cel puțin o limbă străină.

Eu, de pildă, intenționam să 
urmez filologia. Mă pasiona li
teratura romînă, cunoșteam 
foarte bine limba latină — în 
ultima clasă de liceu citeam în 
original operele unor mari gîn- 
ditori romani Dar îndemnat de 
fratele meu mai mare, medic 
de plasă în județul Buzău, 
m-am înscris la Facultatea de 
medicină. Atmosfera era aici 
diferită de aceea din liceu: 
profesori noi, materii noi, răs
punderi noi — mai mari, mai 
multe. Și totuși, la început nu 
mă atrăgea de loc specialita
tea în care făceam primii pași 
— medicina. Dar luasem cu 

mine la facultate — din școala 
medie — o prețioasă comoară : 
deprinderea de a munci orga
nizat și continuu. Păstram cu 
grijă, apoi, întregul bagaj de 
cunoștințe agonisit în școală. 
Alături de asemenea prieteni 
mi-am început activitatea de 
student. Pe fondul cunoștințe
lor solide căpătate în anii de 
școală — de științe naturale, 
de fizică, chimie și matematică 
— noțiunile cu care făceam cu
noștință la facultate (de anato
mie și fiziologie, de microbio
logic și biochimie etc.) prin
deau rod, se înrădăcinau în me
morie. Studiind cu pasiune la 
toate materiile, lucrind ore în 
șir în bibliotecă, în laborator 
sau în sala de disecție, aflam 
zilnic nenumărate lucruri noi, 
materiile studiate în facultate 
îmi ridicau probleme noi Și 
aveam o deosebită satisfacție 

ori de cîte ori reușeam să gă
sesc dezlegarea acestor proble
me... Așa a început să mă pa
sioneze medicina. De aici în
colo greutățile pe care le-am 
întîmpinat în deprinderea feli
nelor și secretelor profesiunii 
mele aveau să se împletească 
mereu cu nenumărate satis
facții.

Munca, organizată și conti
nuă, pasiunea pe care o pu
neam în pregătirea mea profe
sională au început — de prin 
anul doi — să-și arate roadele. 
Mai întii au venit calificativele 
maxime obținute la examene 
Apoi activitatea desfășurată ca 
extern și mai tirziu ca intern 
in cadrul spitalelor Colțea. Fi
lantropia și Colentina : primii 
bolnavi consultați, primele ana
lize de laborator reușite și — 
ce deosebită satisfacție ! — pri

mul diagnostic stabilit cu exac
titate.

In anii studenției am îndrăgit 
îndeosebi bacteorologia. Și nu 
vă închipuiți cit de mare mi-a 
fost satisfacția atunci, cînd, 
după terminarea studiilor uni
versitare, am fost angajat să 
lucrez in Institutul de bacteo- 
rologie condus de dr. Ion Can- 
tacuzino... Era în vara anului 
1913. In țară, mai ales în rîn- 
durile armatei, bîntuia holera. 
In fiecare zi se anunțau nenu
mărate cazuri mortale. Institu
tul nostru a pornit lupta împo
triva holerei Mai mulți cerce
tători — sub conducerea direc
tă a eminentului savant Canta- 
cuzino — i-au descoperit anti
dotul : serul antiholeric. Am fă
cut parte din echipa de bac- 
teorologi care a pornit campa
nia antiholerică în unitățile 
militare din Oltenia. Serul și-a 

dovedit repede eficacitatea. Tn 
cîteva luni nu s-a mai semna
lat nici măcar un singur caz de 
holeră. Presa din străinătate a 
comentat evenimentul sub ti
tlul : „Marea experiență ro
mînă".

Atunci am înțeles ce nobilă 
misiune îndeplinim noi, medi
cii : aceea de a sluji vieții, să
nătății omului...

Voi, celor care mă adresez a- 
cum, sînteți tineri. Aveți grijă I 
Tinerețea trebuie să fie epoca 
frămîntărilor, a căutărilor crea
toare, epoca luptei înflăcărate 
împotriva comodității, împo
triva rutinei. îmi place întot
deauna să văd — în clinica pe 
care o conduc — studenți a- 
vizi de cunoștințe, dornici să 
afle tot mai mult, să știe totul 
în legătură cu viitoarea lor 
profesiune. îmi place cînd îi 
văd apleeîndu-se cu atenție și 
pasiune asupra bolnavilor, dis- 
cutînd cu ei, urmărind cu aten
ție evoluția bolii, cercetînd a- 
nalizele de laborator, făcînd 
singuri asemenea analize — 
confruntînd mereu în practică 
cunoștințele aflate în orele de 
curs și seminarii. Pentru că nu
mai așa — fiind mereu aproa
pe de profesiunea pe care v-ați 
ales-o, interesați să-i deprindeți 
toate secretele, să-i aflați toa
te tainele, stabilind cu ea niște 
legături foarte trainice, prin 
intermediul cunoștințelor voa
stre de specialitate •— numai 
așa vă va oferi cît îi cereți*

•Acad, horia HuujBEj Perseverența — tovarăș de drum
■ ine ar putea uita anii de 

școală, anii de facultate, anii

cînd — asemeni unui cons
tructor — a așezat la teme
lia viitoarei sale activități, 
alături de cunoștințele de 
specialitate, cunoștințe trai

nice din toate domeniile gîndirii umane ? 
N-am uitat anii aceștia și amintirile 
mi-au rămas proaspete în memorie de 
parcă n-ar fi trecut mai bine de o ju
mătate de veac de cînd am candidat la 
una din bursele Liceului internat din 
Iași...

Liceul nostru se bucura de o mare pre
țuire în vremea aceea; ea se datora în 
bună parte bogatei sale zestre didactice, 
sigur, emînenților și 4alentaților săi pro
fesori. Da, aceasta este una din 
amintirile cele mai puternice : atmosfera 
serioasă de studiu care a domnit în liceu.

Regimul din liceu ne obliga la o acti
vitate care începea la orele 6 dimineața 
— cu pauzele respective de odihnă, masă, 
sport — și se sfîrșea la orele 9 seara. Și 
tot nu ni se părea îndeajuns : răpeam 
somnului cîteva ceasuri, ne refugiam în 
spălătoare și subsoluri, acolo unde nu ne 
ajungeau privirile pedagogilor, și citeam. 
Citeam ultima carte literară apărută, 
terminam de rezolvat problemele de ma
tematică începute într-o recreație, ne a

pucau zorile încercînd să înțelegem con
ținutul unui tratat de filozofie.

Mai tîrziu, o dată cu cursul superior, 
am putut prelungi „oficial" timpul de 
muncă rămînînd în bibliotecă o oră în 
plus — seara de la 9 la 10. Ce fericiți 
eram ! Ne stăteau la dispoziție cărți lite- 
î'are, de chimie, botanică, multe cărți în 
limbi străine. Eram foarte mîndri cînd 
puteam citi literatura străină care ne 
interesa în original pentru că în liceu e- 
xista o mare grijă să ne însușim atît 
limbi clasice, cît și limbi moderne de 
mare circulație. La început, restricțiile 
școlare și, mai tîrziu, propria noastră a- 
viditate de a cunoaște au făcut ca nimic 
din ceea ce se preda să nu ni se pară de 
prisbs. Evident, existau preferințe: eu 
iubeam matematica, fizica, chimia, cole
gul meu — regretatul Mihail Ralea — 
era atras de filozofie și istorie, Nicolae 
Popa — Culiță cum îl alintam noi — as
tăzi profesor Ia Universitatea din Iași, 
era latinist — avea caiete de cuvinte ți
nute într-o ordine perfectă (și de care 
profitam toți). Dar, dincolo de aceste 
preferințe, adunam cu migală chiar și 
lucruri pe care mintea noastră tinără nu 
putea să le înțeleagă, dar care s-au păs
trat și au fost prelucrate mai tîrziu, în 
anii maturității. Sfera noastră de preo
cupări era foarte largă, receptivitatea la 

tot ce era nou și modern în știință și 
cultură, foarte mare.

Amintindu-mi de viața de licean n-aș 
putea să nu vorbesc de profesorii mei. 
Cum aș fi putut să-1 uit pe profesorul 
Nicolau, care ne preda științele naturii, 
sau pe fostul meu director, Bădărău, de 
care eram foarte apropiați, care a știut 
să mînuiască, cu o rară măiestrie, sufle
tele noastre de adolescenți ? Dacă am 
căpătat o oarecare deprindere în a nu 
mă exprima prea banal, o datoresc unuia 
din profesorii mei de romînă, Calistrat 
Hogaș, ale cărui lecții le ascultam vră
jiți, fără a auzi măcar sunetul clopoțe
lului care vestea sfîrșitul orei. îmi amin
tesc și azi de precizia și eleganța cu care 
ne-a predat Mihai Caup gramatica și is
toria literaturii romînp, de ironicul pro
fesor Prassa — căruia însă îi datorăm 
faptul că ne-am însușit limba franceză 
din primele clase de liceu, de foarte se
verul profesor Lascăr, care ne-a învățat 
cu adevărat matematică, de exigentul 
profesor Scriban, care ne-a ajutat să în
vingem greutățile însușirii limbii latine... 
Nu este cu putință să-i enumăr pe toți, 
dar pentru noi, dascălii erau un model 
de probitate profesională, de pasiune 
științifică, de atitudine etică.

Tot freamătul tinereții noastre și-a gă
sit împlinire în liceu ; ne duceam îm

preună la concertele lui Enescu, la spec
tacolele, de o foarte bună calitate, ale 
Teatrului Național, ne pregăteam ca pen
tru o autentică campanie electorală pen
tru alegerea anuală a comitetului biblio
tecii (titlu foarte dorit, care-ți aducea 
marele avantaj de a putea petrece mai 
multe ceasuri printre cărți), scoteam chiar 
și o revistă literară (cu tipăritură proas
tă, naivități de care rîdea Hogaș și... gre
șeli de ortografie), ne bucuram de victo
riile echipelor sportive ale liceului. în
cetul cu încetul s-au clarificat preferin
țele, specialitățile spre care ne-am în
dreptat ; a rămas însă comună dorința 
și mîndria de a fi bine informați în pro
blemele culturii romînești și universale.

Datorită educației și muncii din liceu, 
nu mi s-a părut într-un fel grea trece
rea la studiile superioare (Spun, într-un 
fel, pentru că, de fapt, a trebuit să can
didez din nou la un concurs de burse, 
hotărîtor pentru a-mi asigura condițiile 
materiale necesare continuării’ studiilor).

...Primul război mondial m-a găsit stu
dent al Facultății de științe din Iași. Și 
tot el m-a ținut departe de învățătură 
pînă în anul 1920. Dar cursul de chimie 
al profesorului N. Costăchescu m-a înso
țit pe toate cărările întunecate ale răz
boiului îneît am putut, la sfîrșitul lui, lua 
cu bine examenul

Anii de facultate, anii uceniciei știin

țifice, i-am petrecut, de asemenea, într-o 
serioasă atmosferă de studiu, luminată 
de erudiția, pasiunea, perseverența emi- 
nenților profesori, îndeosebi de chimie, 
ai Universității. Eram puțini studenti — 
abia 11 în anul meu. Dar aveam o trăsă
tură comună : pasiunea pentru știință, 
dorința de a învinge greutățile, de a ne 
aduce modesta contribuție la dezvoltarea 
științei romînești. Așa se face că fizica 
mi-am însușit-o prin autoeducare, în ex
celentele laboratoare ale Universității 
ieșene (dat fiind marea lipsă de profesori 
de specialitate din anii aceia).

Nici astăzi, de la „înălțimea" celor 44 
de ani de carieră didactică, nu-mi pri
vesc cu superioritatea dascălului studen
ția. Prețuiesc anii studenției, mi-i amin
tesc, îi judec lucid. Am amintiri frumoa
se, amintiri triste, amintiri hazlii. (Iml 
amintesc că și studenți fiind ne atrăgeau 
noutățile științifice și, ca atunci cînd e- 
ram elevi, ne apucam cu toată seriozi
tatea să ne construim singuri aparate și 
să le experimentăm.

Colegul meu Cișman, azi profesor la U- 
niversitatea din Timișoara, a devenit 
unul din primii radioamatori ieșeni, ris- 
cînd să intre în conflict cu directorul Li
ceului Național pe acoperișul căruia își 
instalase antena, după care, obosit, se 
așezase să se odihnească chiar... pe coșul 
clădirii, umplîndu-i cabinetul de fum).

Aici, în facultate, mi-am format per
severența, fără de care nu poate exista 
muncă științifică.

...Școala și facultatea m-au introdus în 
viața științifică, mi-au călăuzit pașii, 
treaptă cu treaptă, în urcușul atît de a- 
nevoios al cercetărilor, descoperirilor. Le 
sînt adînc recunoscător!

Și, desigur, așa cum dorește fiecare 
profesor, și eu doresc ca tinerii de as
tăzi să spună cu adînc respect „Le sîn- 
tem recunoscători școlii și facultății". Au 
de ce s-o spună. Trăiesc într-o ambianță 
științifică și culturală nevisată, învăță- 
mîntul nostru este clădit ca un edificiu 
trainic, armonios și — aș adăuga — fru
mos. Un învățămînt egre-i dă tineretu
lui foaia și bagajul de drum pentru că
lătoria sa în lumea profesiunilor. Dar a- 
cest tineret trebuie să știe să-și prîndu- 
iască bine „bagajul", să-și completeze 
foaia de drum și să nu-și permită să facă 
nici o întrerupere — nici măcar cea „le
gală", de 24 de ore — în călătoria școlară 
și studențească.

Vă spun profesorii, părinții, să învățați 
și iar să învățați ? Ascultați-i ! Nu sînt 
niște bunici cicălitori, ci oameni care au 
experiența vieții și știu că totul se face 
cu socoteală, la timpul potrivit. Iar tim
pul potrivit de învățătură sînt anii de 
școală și de facultate.

• Prof. emerit
A. POPOVICI-BÂZNOȘANU Priviți cu atenție în jur!

-am hotărît să povestesc cîte ceva din anii 
mei de învățătură la gîndul că va interesa 
pe cei ce citesc aceste rînduri și, îndeosebi, 
va folosi tineretului.

Copilăria și toate vacanțele de-a lungul 
anilor de școală le-am petrecut în satul Al
bești, pe valea Jijiei — din fostul județ Bo

toșani — unde locuiau părinții mei, într-o casă 
acoperită cu stuf și cu o prispă de lut împrejur. De 
pe prispa casei am privit de nenumărate ori răsărituri și 
apusuri de soaze ori de lună, calea lactee și stelele căză
toare, în lunile calde de vară ; am simțit fiorul fulgere
lor și trăsnetelor, căderea grindinei, care uneori nimicea 
totul; am văzut ciocîrlanii pitulîndu-se prin nalbă, coco- 
stîrcii pe casele din sat aducînd mîncare puilor, rîndune- 
lele sburînd ca săgeata prin văzduh ; am auzit ziua ci
ripitul vrăbiilor, iar noaptea țipătul ciuhurezelor și cu- 
cuvaelor, țiuitul țînțarilor și orăcăitul broaștelor de pe 
Jijie. Copiii satului au fost primii mei învățători, care 
m-au inițiat în cunoașterea naturii vii.

Poate veți crede că am vrut să fac acestui articol o in
troducere mai frumoasă, mai literară, ;,cu păsări și flori". 
Dar eu, de fapt, am vrut să arăt unde-și are începuturile 
dorința și curiozitatea care m-au stăpînit toată viața — 
de a observa, de a^privi în jur, de a cunoaște — spuneam 
eu — totul. Dar putem noi, într-o viață de om, să cunoaș
tem totul ?

In septembrie, s-au împlinit 77 de ani de cînd am ple
cat de la școala primară, cu un singur învățător, la liceul 
„August Treboniu Laurian“ din Botoșani, unde în clasa 
I (azi a V-a) am avut dintr-o dată 11 profesori cu firi 
deosebite — unii severi, alții indulgenți... Tot atunci am 
început să învăț limbile franceză și latină, iar limba 
greacă după doi ani, abia din clasa a treia.

Profesorii erau bine pregătiți, unii dintre ei chiar în
vățați cu renume. Dar, spuneam, a învăța — înțelegeam 

eu — însemna a observa, a înțelege singur mai mult decît 
îți dă profesorul, ori o asemenea învățătură era tare ane
voioasă. Manualele școlare erau aride, fără ilustrații, și 
multe noțiuni trebuia să le înțeleg prin imaginație. îmi 
aduc aminte că am învățat despre Acropole fără a avea 
în manual măcar o imagine despre țările din antichitate, 
cu orașele de atunci, fără nici o hartă, că la științele na
turii învățam din descrieri fără planșe, fără figuri etc... 
etc. Mă plîngeam părinților, le spuneam că mi-e greu, 
dar ei mă îndemnau : „Nu-i nimic, băiete, învață, trebuie 
să înveți — din cărți, dar și din viață, observă !“ Aceste 
cuvinte ..observă singur, gîndește singur, nu te lăsa pînă 
nu înțelegi" le-am auzit mereu în anii mei de învățătură. 
Le-am ascultat.

Din 77 colegi, cu care am pornit în clasa I 
de liceu, mai rămăsesem doar 12 în ultimii doi ani, căci 
unii au plecat în alte localități și alții s-au vă
zut nevoiți să renunțe la învățătură. Intre noi, cei care 
rămăsesem s-a legat o prietenie trainică. In camera mea 
instalasem o tablă cu cretă și burete. Aici, în această că
măruță de școlar, se aduna o parte din cei 12 colegi. Fie
care era, în felul său. „specialist" în ceva. Eu, spre pil
dă. devenisem un fel de biolog. îmi revenea deci sarcina 
să fac rezumate din lecțiile de biologie, să le mai poves
tesc din ce citeam eu în plus prin reviste și cărți, să le 
arăt flori și gîndaci cu numirile lor populare; unul dintre 
colegi ne făcea rezumate din lecțiile de istorie, literatură, 
filozofie, altul ne explica anumite rezolvări de probleme 
de matematică, iar la sfîrșitul fiecărei „ședințe" unul din
tre noi citea poezii de Alecsandri, Eminescu, Vlahuță. 
Micul nostru cenaclu literar avea îndelungi „convorbiri" 
cu literatura. Aceste ședințe ne-au folosit mult, au pus 
temelia unor prietenii durabile, care îndemnau la învă
țătură, ne făceau să nu rămînem în urmă nici imul, să nu 
ne lăsăm biruiți de greutăți. Epoca aceasta o am mereu 
în față, mi-o amintesc cu plăcere, și acum, în orele de 

liniște, mă gîndesc cu multă duioșie laicei zece dintre 
colegii mei, căci astăzi nu mai răspund la apelul ndminal 
decît doctorul N. Hasnaș, chirurg și cărturar remarcabil, 
și subsemnatul. Insist asupra fapt-ului că toți cei unspre
zece colegi ai mei au ajuns ceva în viață, tocmai datorită 
faotului că au învățat, s-au dăruit studiului. Eram pu
țini, ne era greu, și — de cc n-aș recunoaște-o — uneori 
mai că ne batea gîndul renunțării. Că n-am renunțat, că 
am învins, o datorăm marei noastre dorințe de a ne îm
plini, dar și îndemnului pe care prestigioșii noștri pro
fesori ni-1 adresau — în primul rînd prin faptele lor — de 
a ne dărui unui ideal, iar acest ideal era — mărturisesc — 
foarte înalt: să punem umărul, cu nădejde, la afirmarea 
științei și culturii noastre naționale, la îmbogățirea ei. 
îmi luminează amintirile, bătrînețea, gîndul că printre 
acești „umeri" viguroși se află și modesta mea con
tribuție.

...Ziua de 14 octombrie a anului acesta, ziua Centena
rului Universității din București, a fost și ziua cînd, a- 
cum 70 de ani, am intrat la primul curs de facultate — 
secția științe naturale. Mi-am ales specialitatea ținînd 
'seama de înclinația mea spre această disciplină și de spi
ritul de observație pe care mi-1 formasem încă din co
pilărie. Timp de 4 ani am urmat regulat cursurile și am 
executat cu multă rîvnă și pasiune în sărăcăcioasele noas
tre laboratoare lucrări practice, avînd ca profesori sa- 
vanți cu renume.

Cultivam pe vremea aceea prietenii cu tinerii care stu
diau specialități diferite de a mea și nu regret nici o 
clipă petrecută cu ei în discuții despre „cîte în lună și 
stele", pentru că așa învățam mai mult, ne clarificam mai 
bine, și-i dam minții noastre, atît de setoasă de cunoș
tințe, o hrană spirituală care să-i ajungă pentru o via
ță. Nu-i uit nici pe acești prieteni ai mei din anii studen
ției. Ba chiar sînt mîndru să știu că am avut prieteni 
care au făcut ceva în viață, au lăsat amintiri în memoria 

elevilor și studenților pe care i-au avut, cînd de acum 
deveniseră și ei profesori. Iar despre mine pot spune că 
sînt fericit de a-mi fi ales cariera de naturalist, care mi-a 
dat multe satisfacții. Mi-am ales-o .,n-am dat cu bobii", 
cum procedează cu ușurință ireparabilă unii tineri cînd e 
vorba să-și hotărască profesiunea.

Nu pot încheia aceste rînduri fără a recomanda tine
retului să profite de tot ce au ei astăzi, de tot ce li se 
oferă cu dărnicia pe care noi, vîrstnicii, o învidiem — 
fără răutate — căci tinerețea noastră a fost păgubită de 
aceste daruri. Să nu amine învățătura, momentele cînd 
pot vizita muzeele, expozițiile, pot audia un concert. Să 
călătorească, observînd, observînd, observînd... Am re
petat de atîtea ori cuvîntul „observînd", pentru că nu 
poți realiza nimic fără această observație proprie. Iar 
viața de astăzi, epoca contemporană oferă atît de mult, 
„ogorul" fertil al științei și culturii este atît de întins și 
fără „haturi" — (căci nu te poți numi stăpîn într-o pro
fesiune atît timp cît nu cunoști ce se întîmplă în pro
fesiunile vecine) că e păcat, mare păcat, să nu fii gospo- 
tar harnic — încă din anii celei mai mari receptivități 
intelectuale — să culegi „bob cu bob" rodnicia lui. Avînd 
la îndemînă „unelte" de lucru atît de perfecționate (mă 
gîndesc numai la laboratoarele Universității din Bucu
rești unde încă mai lucrez), munca e cu atît mai ușoară, 
cu atît mai plăcută. Dar nu mă refer numai la spiritul 
de observație științific, în cercetare, ci la spiritul de 
observație în general. La acel ochi mereu deschis care 
să privească în jur, să vadă o comportare frumoasă, să-i 
placă, și să și-o însușească, să vadă lucruri urîte și să 
le dezaprobe, să observe oamenii, să ia de la ei — înțe- 
legînd prin aceasta să învețe de la ei — cu aviditatea 
avarului, tot ce-i bun, tot ce înnobilează demnitatea o- 
menească.

E păcat să treci prin viața ca un fluture. Opriți-vă în
delung îcold unde știți că aveți ce învăța!

• Prof, emerit
CONSTANTIN KIRIțESCU Muncă, ideal, vocație

■
 e povestește despre

Edison, marele in-

■ ventator american, 
că întrebat odată:

I „ce este geniul?" 
i| a răspuns cu ur

mătoarea definiție: 
„Geniul este o afacere de puțină 
inspirație și de multă transpira
ție". Genialul inventator a înțe
les prin această metaforă că la 
elaborarea marilor descoperiri nu 
sînt suficiente darurile native ale 
inteligenței, ci e necesară munca, 
multă muncă. Acest adevăr este 
valabil nu numai pentru marile 
creațiuni, dar, în proporțiile cu
venite, pentru toate activitățile 
omenești. Nimic nu se poate pro
duce fără muncă. Asocierea în 
dozaje variabile ale efortului in
telectual cu cel fizic, după ge
nul producției, în cadrul social 
— a explicat Engels — este con
diția de bază a vieții omenești, 
incit se poate spune că „munca 
l-a creat pe omul însuși"; ea este 
pecetea adevăratei noblețe a fi
inței umane.

Cu aceste gînduri purced la 
desfășurarea firului din ghemul 
amintirilor mele din anii de în
vățătură. Vechi pedagog, suferind 
poate de deformarea profesiona
lă a dascălului, nu mă pot dez

băra de obiceiul de a povesti lu
cruri din trecut și de a da sfa
turi atunci cînd, cu stiloul în 
mină, am impresia că am în față 
un public de tineret cu ochi cu
rioși, cu urechi atente...

Deci, tineri cititori, ascultați 
cîteva crîmpeie detașate — des
tinat — din viața de școlar a ți
nui bătrîn dascăl de astăzi. Poa
te că vreo cîteva din ele, soco
tite bune, se cor prinde în pă
mânt virgin și vor încolți în ini
mile voastre...

Mi-am făcut ucenicia școlară 
medie la — pe atunci — gimna
ziul Mihai Bravul iar cursul su
perior la liceul Sf. Sava — astăzi 
N. Bălcescu. Au nins de atunci 
pe creștetul capului meu 70 — 
80 de ierni. Dar n-am uitat ni
mic din anii de școală, nimic din 
ceea ce a contribuit atunci la 
modelarea personalității omului 
matur de mai tîrziu. Eram însu
flețit de dor de muncă, învăță
tură și luptă. Și nu greșesc adău
gind la cuvintele „muncă și în- 
vățătură" și cuvîntul luptă, pen
tru că, în adevăr, viața unui tî- 
năr care pornea atunci spre școa
lă, să învețe, era o luptă. E si
gur că la cultivarea perseveren
ței mele a contribuit admirația 
pentru personalități ca Hașdeu 

și Odobescu, pe care i-am as
cultat conferențiind în noul 
palat al Ateneului, inaugurat 
în 1888, și mai tîrziu a lui Maio- 
rescu și Coco Dimitrescu-Iași, pe 
care i-am audiat în publicul a- 
mestecat ce umplea sala nr. 4 
din vechea Universitate. Iată 
cum se desemna, de la primii 
pași în școală, conturul unui 
ideal, ceea ce este un stimulent 
de acțiune, și a unei metode: 
munca și lupta pentru a-l atin
ge.

Elogiul cald, adus astăzi das
călilor, este prinosul meu de re
cunoștință pentru eminenții oa
meni care au știut să trezească 
în adolescentul de acum 70 de 
ani pasiuni, să-l ajute să-și des
copere vocația, să-și împlinească 
formația spirituală și etică, să se 
împlinească treptat ca om.

In graba în care vă povestesc 
amintirile, ele se mai amestecă, 
dar nu mă îndoiesc că veți ști 
să extrageți învățăminte folosi
toare.

Îmi amintesc că paralel cu 
munca școlară, nevoile m-au 
împins la o grea muncă extra- 
școlara.

In timpul vieții de zimnazist 
a trebuit să cînt în corul bisericii 
Icoanei ca sopran. Aț^șm voce 

frumoasă și „ureche" muzicală. 
Am ajuns pînă la leafa de 16 lei 
lunar, ceea ce nu era un lucru de 
lepădat pe acea vreme ’pentru un 
băiat sărac, de 10—14 ani.

In cursul superior liceal, am 
dat „meditații" la copii de oameni 
înstăriți pentru leafa de 50 de 
bani pînă la 1 leu ora și am edi
tat cursuri pentru care nu exi
stau manuale tipărite (îndeosebi 
la șt. naturale și la economia po
litică). Colegii de clasă, în ma
joritate copii de oameni bogați, 
se codeau să ia personal note 
după explicațiile profesorilor și 
preferau să cumpere de la mine 
fascicolele — a 20 de bani bu
cata ~ pe care le redactam și 
multiplicam clandestin la piatra 
litografică din subsolurile Minis
terului Instrucției, vecin cu li
ceul.

Și astfel, cu toată sărăcia mea, 
puteam să am un ban în mină 
si mi-am închelbărit o mică bi
bliotecă personală. Revăd cu du
ioșie astăzi, după 75 de ani, pri
mele cărți, cumpărate din produ
sul muncii mele și nu mint cînd 
însemnez aici că ochii mei se 
umezesc citind, de pildă, pe co
perta cărții de poezii ale lui Emi
nescu, editura Maiorescu 1892 
— prima carte cumpărată — în

semnarea „Ex libris meis" cu is
călitura mea scrisă cu inițialele 
Ch, iar nu cu K. Au urmat du
pă Eminescu: Paraziții de Dela- 
vrancea, Teatru de Caragiale, 
Criticile lui Dobrogeanu-Gherea 
ș.a.

Dar să ne întoarcem la învăță
tura propriu-zisă din școală. 
Cred că am putut constata cu 
certitudine două lucruri. Primul, 
că școlarii nu dau egală impor
tanță tuturor materiilor deopo
trivă, ci dau preferință, acordînd 
simpatia lor mai mare unora din 
ele și mai puțin altora. Al doilea, 
că această preferință nu e de
terminată întotdeauna de fondul 
materiei, ci deseori de persona
litatea profesorului care o predă, 
de talentul său pedagogic cu 
care știe să-și facă lecția fru
moasă și atrăgătoare, uneori de 
farmecul persoanei sale. Aplicînd 
această constatare la cazul meu, 
aș putea vorbi despre inferiori
tatea calitativă a unor profesori 
pe care i-am acut la limbile ro
mînă și franceză, ceea ce m-a fă
cut să capăt o preparație școlară 
insuficientă la două materii pen
tru care simțeam plăcere. Dar ea 
e adevărată mai ales pentru ma
tematică, care și fără de aceasta 

avea pentru mine un a-spect re
barbativ, lucru pe care n-am ști
ut ca elev să' mi-l înfrîng, iar 
mai tirziu l-am regretat mult în 
timpul vieții. Lucrul prezintă o 
mare importanță căci el poate in
fluența fals la alegerea carierei 
în momentul hotărîtor de la 
absolvirea școlii medii: nerecu- 
noașterea adevăratei vocații poa
te să provoace îndrumarea pe 
cale greșită.

Am ales așadar științele na
turale, nu pentru că mi-aș fi 
recunoscut de atunci, pe deplin 
vocația pentru această materie, 
ori aptitudini speciale, superi
oare față de celelalte materii, ci 
pentru că profesorul de științe 
naturale de la Sf. Sava îmi im
punea prin autoritatea personală 
și metoda științifică riguroasă a 
prelegerilor lui, făcîndu-mă să 
îndrăgesc mult obiectul său.

Poate că această alegere, în 
astfel de condiții, să fi contri
buit la faptul că în lunga mea 
carieră profesorală și științifică 
nu am rămas omul unicei specia
lități.

Mă întorc din nou*  la dascăli, 
și din nou mă plec în fața lor, 
cu timiditatea fostului elev, pen
tru că încă atunci, tn anii învăță

turii, m-au îndemnat să înțeleg 
un lucru fundamental pentru 
omul care se dedică științei: 
că specializarea nu poate fi 
clădită decît pe postamentul 
unei multilateride culturi, că 
omului de știință i se cer 
zeci de antene prin care 
să ajungă la el tot ce dobîn- 
dește epoca în care trăiește. An
tenele lui sînt, repet, curiozita
tea, perseverența, spiritul viu de 
investigație. De la „înălțimea" 
vîrstei, îmi permit să îndemn ti
neretul să trăiască o bogată via
ță spirituală, cu atît mai mult as
tăzi, cînd sînt atît de numeroase 
izvoarele științei și culturii, la 
care-și pot astîmpăra setea nepo
tolită de cunoaștere. Plăcerea cu 
care-mi amintesc de prieteniile 
mele este datorată și faptului că 
m-au stimulat permanent să-mi 
exersez mintea în acele pasio
nante discuții științifice și litera
rt. Poate din interferența aces
tor preocupări s-au născut acele 
modeste contribuții ale mele în 
biologie, istorie, pedagogie, lite
ratură... Și nu mi-aș dori bucurie 
mai mare decît aceea de a ști 
că cei cărora le-am destinat aces
te lucrări, vor găsi printre rîn
duri, nescris, un mare adevăr, că 
fiecare izbindă a omului de 

știință se capătă prin muncă, că 
trebuie să asuzi din greu, să 
nu-ți cruți eforturile, nici măcar 
o clipă, dacă ți-ai pus în față 
țelul de a da ceva pentru seme
nii tăi, pentru generațiile viitoare.

A fost bine, ori a fost rău ce 
am făcut eu peste opt decenii ? 
Nu mie îmi aparține rolul de a 
mă pronunța ad se ipsum de ope
ra sua.

Ceea ce cred că s-ar putea re
ține din această spovedanie în
tinsă în formă, dar inevitabil 
prea concisă și superficială în 
fondul ei, este că adolescentul în 
cursul școlarității medii, cea mai 
importantă din treptele învă- 
țămîntului pentru formația sa 
sufletească, trebuie să se inspire 
de la postulatul educativ care îi 
impune trei îndatoriri: deprinde
rea muncii, făurirea unui ideal, 
descoperirea vocației. Munca fe
cundează inteligența, idealul îi 
dă țel și avînt, aflarea vocației 
îi dă încrederea și siguranța, 
muncii. Sînt procese necesare 
pentru ca școlarul de azi să de
vină mîine un membru util al 
unei societăți întemeiate pe 
munca productivă, un bun ce
tățean al patriei, un înțelegător 
al marilor țeluri ale umanității.



în dezbaterea
adunărilor generale U. T. M

de alegeri
esfășurarea învă- 
țămintului politic 
U.T.M. a consti
tuit în adunările 
de dări de seamă 
și alegeri o pro
blemă amplu dez-

bătută.
în numeroase organizații de 

bază de la întreprinderea 
„Carbochim", Fabrica de pie
lărie și încălțăminte, între
prinderea „Triumf", Trustul 
minier Cluj, „Metalurgia" și 
altele, din dările de seamă și 
discuții au reieșit concluzii 
importante privitoare la des
fășurarea și eficiența învăță
mîntului politic U.T.M., a fost 
relevată o experiență intere
santă care merită cunoscută.

După cum s-a arătat în a- 
dunările de dări de seamă și 
alegeri, calitatea învățămîntu
lui politic este asigurată în 
cea mai mare măsură de pro
pagandist, de pregătirea lui 
politică și culturală, de pasiu
nea pe care o pune în înde
plinirea acestei nobile sarcini. 
Despre propagandiști ca Mar
cel Bulanda, inginerii Constan
tin Țintea și Nicolae Jișa, de 
la întreprinderea „Carbo
chim", Eugenia Budișan, Du
mitru Tudor, de la Fabrica de 
pielărie și încălțăminte, Cor
nel Miron, de la întreprinde
rea „Triumf" etc., utemiștii au 
spus multe cuvinte de laudă. 
Ceea ce a caracterizat activi
tatea acestor propagandiști a 
fost seriozitatea și temeinicia 
cu care s-au pregătit pentru 
fiecare lecție, străduința de
pusă pentru a asigura în per
manență legarea expunerilor

Noi cămine 
studențești

In imediata vecinătate a 
„orășelului studenților", situat 
pe Splaiul Independenței, au 
început lucrările de construc
ție a încă trei cămine cu 4 
etaje. In vederea asigurării 
unui maximum de confort, ca
merele noilor clădiri, care se 
vor distinge prin eleganță, vor 
găzdui numai cîte 2 jtudenți. 
Concomitent cu înălțarea noi
lor obiective studențești, se 
execută și piesele de mobilier 
destinate amenajării interi
oare. Ele vor fi confecționate 
din materiale superioare ca 
plăci fibrolemnoase melami- 
nate care, împreună cu tape
tele și covoarele din policlo- 
rură de vinii în diferite niian- 
țe, vor asigura o ambianță 
plăcută.

Prin noile construcții, nu
mărul locurilor din căminele 
studenților bucureșteni va 
spori cu încă 1 200.

~ (Agerpres)

CINE
CAN-CAN (film .pentru ecran 

panoramic) — rulează la Patria 
orele : 9,30; 12,30; 15,30; 18,30;
21.15. HAMLET rulează la Repu
blică orele : 9,30; 12,15» 15,15; 
18,15; 21; Festival orele : 9,45;
12,30; 15,15; 18; 20,30; Grivi-
ța orele : 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30; Excelsior orele : 10» 12,30; 
15,30; 18,15; 21; Mețodia orele: 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
S-A INT1MPLAT LA MILIȚIE - 
cinemascop — Tulează la Luceaiă- 
rul orele : 10; 12.15; 14,30; 16;
18.15, 20,50. TREIZfeCI DE AN!
DE VESELIE rulează la Capitol 
orele : 9; 11; 13,15; 17; 19,15;
20,45; Aurora orele : 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18,30; 21; Unirea ore
le : 16; 18,15; 20,30. TEAMA rulea
ză la înfrățirea între popoare ore
le : 15; 17,30; 20; Tomis orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; Mo
șilor orele : 15,30; 18; 20,30.
STRĂINUL — cinemascop — (am
bele serii) rulează la Central 
orele: 9,45; 13,15 16,45; 20.15;
Popular orele : 16; 19,30. IOANA
ÎN ATAC rulează la Lumina ore- 

și convorbirilor de realitățile 
concrete din întreprinderea 
respectivă.

Unii utemiști din întreprin
derea „Carbochim" au apre
ciat preocuparea comitetului 
U.T.M. pentru buna desfășu
rare a învățămîntului politic. 
La propunerea propagandiști
lor, acesta a organizat schim
buri de experiență, interasis- 
tențe la expuneri și convor
biri în vederea generalizării 
celor mai eficiente metode de 
activitate în cercuri. La Fa

brica de pielărie și încălță
minte, pentru propagandiști 
s-au organizat discuții meto
dice, urmate de lecții model 
prezentate de către cei cu o 
mai bogată experiență. Apre
ciind eficacitatea unor ase
menea metode, utemiștii au 
cerut folosirea lor și în acest 
an de învățămînt politic.

In multe organizații de bază 
U.T.M. (carbură, pietre de po
lizor, de la „Carbochim“, cu- 
sut-central schimbul II, încăl
țăminte lipită pentru copii și

— Alo Tăticule, mă iei și pe mine la meci ?
Foto : N. MOLDOVEANU

M A T O G R A F E
le : 9,45; 12; 14; 16.15: 1830; 20»; 
Adesco orele: 15: 17; 19: 21.
DRAGOSTE LA ZERO GRADE 
rulează la Union orele : 15; 17; 
19; 21. M-A-M ÎNDRĂGOSTIT
LA COPENHAGA nueazl la 
Buzești orele; 16: 18.15;
20,30. IN VTLTOARx rulea
ză la Doina orele: 1138; 13.45;
16; 18,15; 20» — PROGRAM
PENTRU COPII — or» 10- GHE
PARDUL — csezescop — (ambe
le serii) ratează te G^tesu crete ; 
930; 13; 16». 20; Arta orele: 
16; 1930 AVENTURA DE LA 
MIEZUL NOPȚII Sa CWhn-
ral orele: 15 36; !B: 28» OO- 
CI ARA mleexl U Dana oreie - 
930; 11.45, 14« 16» 15; 18» 21.
UMBRELELE DIN CHERBO
URG mLeed ia Vr—or.» 
orele: 10; 12; 14; 1815;
1830; 2D. 45. COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE 3 Ba-
cegi erele : 9.45-. 12. ILLS: 1630: 
18,45; 21; Pacea crete: 11» 16. 
18.15: 2038 GALAPAGOS ra-
ieexl la crete : lt —
21 in coc, njs ga. ACCATTONE 

bărbați, de la Fabrica de pie
lărie și încălțăminte etc.), ute- 
miștii au dezbătut pe larg fe
lul în care comitetele U.T.M. 
s-au îngrijit ca tinerii să fie 
încadrați în cercuri politice 
corespunzătoare dorinței și 
pregătirii lor, au analizat con
ținutul și eficacitatea activi
tății cercurilor politice. în 
toate organizațiile amintite 
utemiștii au subliniat faptul că 
în acest an de învățămînt po
litic s-a făcut o mai bună în
cadrare a tinerilor într-un 
cerc sau altul, un număr mai 
mare de tineri au fost reco
mandați pentru a urma învă- 
țămîntul de partid. La între
prinderea „Carbochim", de 
pildă, peste 50 de tineri frec
ventează anul acesta învăță- 
mîntul de partid. Pe baza re
comandării organizației de 
partid, unii dintre ei s-au în
scris la universitatea serală de 
marxism-leninism. La Fabrica

politic U. T. M.
de pielărie și încălțăminte, în 
organizația de bază cusut-cen- 
tral, schimbul doi, tinerii care 
anul trecut au frecventat cer
cul „Să ne cunoaștem patria 
socialistă", au fost încadrați 
anul acesta în cercul „Trăsă
turile moralei socialiste în rîn
dul tinerei generații".

Luînd cuvîntul în adunările 
generale U.T.M. de dare de 
seamă și alegeri, mulți pro- 

(Cordoș Elvia,pagandiști
Fabrica de pielărie și în
călțăminte ; Nicolae Jișa de

rulează la Flacăra, orele: 14; 16,15; 
18 30; 29.45. AL NOUĂLEA NUME 
ruleaxi la Vitan orele : 16; 18,15; 
20.30; ÎNCURCĂTURA BLESTE
MATĂ rulează la Miorița orele : 
9»; 12.15; 15; 18; 21; Cosmos o- 
rele : 15; 17,45; 20,30; REZERVAT 
PENTRU MOARTE rulează la Mun
ca orele : 16-, 18,15; 20,30. BRA
ȚUL NEDREPT AL LEGII rulează 
Ia Viitorul orele : 1430; 16.30»
18 30 20.30» Progresul orele : 15»
17; 19-. 21. DOMNIȘOARA... BAR
BĂ- ALBASTRĂ rulează la Crin
ge «cete: 16; 18.15» 20.». VIA
ȚA PARTICULARĂ rulează la Vol
ga orele 945; 12; 14.15; 1630;
18-45: 21 POVESTE DE PE DON 
mleazt La Floreasca orele 20». 
COMOARA DIN VADUL VECHI 
mteeză te Rabore orele: 16»
1515; 20»; Lira orete : 15»; 18. 
31» VESSJE LA ACAPULCO 
rz ^exă te Bncnreșt: crete : 9» 
lljS. I33C 16» 18»; 20.45: F.a- 
mzra orete: 8» 1138» 14» 16».

213»-. Matter? orete : 16. 12» 
15» DA »15;

cu 
au 

ex-

loc 
de 
de

la „Carbochim" ; Comei 
ron de la „Triumf**  ș.a.) 
scos în evidență interesul 
care tinerii din cercuri 
participat la o seamă de 

făcut o vizită la Institutul de 
inframicrobiologiei unde a 
fost primit de acad. St. S. Ni- 
colau, directorul institutului.

In timpul vizitelor oaspetele 
a fost însoțit de Jose Pedro 
Bastarrica Magarinos, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
Uruguayului la București.

• La 26 noiembrie, în re
giunea Suceava a bîntuit o 
furtună puternică atingînd o 
viteză pînă la 175 km pe oră. 
în raioanele Rădăuți, Do- 
rohoi, Săveni și Fălticeni 
au fost avariate locuințe, 
școli, grajduri și saivane ale 
gospodăriilor colective. De a- 
semenea, furtuna a provo
cat pagube în pădurile din re
giune. Autoritățile locale au 
luat măsuri pentru ajutorarea 
celor sinistrați.

(Agerpres)

puneri ținute din inițiativa or
ganizațiilor de partid și care 
i-au ajutat să înțeleagă și mai 
profund politica partidului, să 
cunoască trecutul său glorios 
de luptă. Ei au evidențiat tot
odată eficacitatea educativă a 
întîlnirilor care au avut 
între tineri și activiști 
partid și de stat, oameni 
știință și cultură, recoman- 
dînd noilor organe alese ca 
asemenea manifestări să fie 
organizate și în viitor.

în adunarea de alegeri de la 
întreprinderea „Triumf", pro
pagandistul Cornel Miron sub
linia pe bună dreptate că va
loarea, calitatea învățămîntu
lui politic U.T.M. nu trebuie 
văzute numai în frecvența 
tinerilor la expuneri și dez

bateri, ci și în manifestările 
concrete ale acestora în pro
ducție, în activitatea obșteas
că, în viața de fiecare zi. A- 
ceastă idee a fost subliniată 
aproape în toate adunările 
generale U.T.M. de dare de 
seamă și alegeri, scoțîndu-se 
în evidență faptul că toți cei 
care au studiat cu răspundere 
în cercuri se situează astăzi 
și în rîndul fruntașilor sau 
evidențiaților în întrecerea 
socialistă, sînt tineri care des
fășoară o bogată activitate

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, joi 
seara, la cinematograful „Re
publica" din Capitală, a avut 
loc un spectacol de gală or
ganizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. A fost 
prezentat filmul „Drum peri
culos".

Regizorul Mircea Drăgan a 
vorbit despre succesele cinea
știlor iugoslavi și a prezentat 
publicului pe Mate Relja, 
realizatorul filmului prezentat 
și pe artista Hermina Pipinic.

La spectacol au participat 
Constantin Lăzărescu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Virgil Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, și alte per
soane oficiale, oameni de artă 
și cultură.

Au fost de față Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, mem
bri ai ambasadei și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Morișcă hidrometrică
Determinarea vitezei de scurge

re și a debitului apelor din nuri 
și canale este o problemă de 
mare importanță în desfășurarea 
în bune condițiuni a lucrărilor 
de hidroameliorații, alimentări cu 
apă, irigații, navigație etc.

Un colectiv de specialiști din 
Comitetul de Stat al Apelor ți de 
la Institutul de cercetări hidro
tehnice a proiectat ți construit 
un aparat special pentru realiza
rea acestor determinări numii 
morițcă hidrometrică. Specialiștii 
afirmă că moriftde ladrometrice 
produse la noi in țari su perfor
manțe superioare, la tuce- 
W tehnică mondiale.

Prințul lot de 200 de aemenea 
operate a fort âlstritnd in re- 
țeasa hidrometrid de stst. nade 
/■«•fi.Tifliri fc> bve condi&oL

A^rr^es 

obștească. în dările de seamă 
au fost trecute unele cifre 
care ilustrează concludent a- 
ceastă idee. La. „Carbochim* *,  
de pildă, pe lista evidențiați
lor au fost înscriși anul tre
cut, lună de lună, peste 140 
de tineri.

Utemiștii de la Trustul mi
nier, secția cazangerie, de la 
Atelierele „16 Februarie" etc., 
au subliniat în cuvîntul lor 
necesitatea unui control și a- 
jutor mai organizat din par
tea organelor U.T.M. nou 
alese.

în măsurile stabilite in a- 
dunările de alegeri s-a pre
văzut obligativitatea de a se 
analiza periodic conținutul în
vățămîntului politic U.T3L. a- 
tît în adunări generale, cît ș: 
în ședințe de comitet; s-a sta
bilit ca membrii comitetelor 
și birourilor U.T.M. să ajute 
mai mult propagandiștii în 
munca lor.

Alte propuneri importante 
făcute de utemiști in adunări
le de alegeri se referă la a- 
jutorul pe care comitetul oră
șenesc U.T.M. trebuie să-1 a- 
corde propagandiștilor. Une
ori, Comitetul orășenesc U.T.M. 
Cluj a organizat ședințele de 
pregătire a propagandiștilor 
pentru o temă pe care mulți 
dintre aceștia o și predaseră. 
Utemiștii au solicitat ca acti
viștii comitetului orășenesc, 
membrii comisiei de învăță
mînt politic să participe mai 
des la expunerile și convor
birile care au loc în cercuri.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Cluj, noile organe alese, apli- 
cînd în viață concluziile ce 
s-au desprins din adunările 
de dare de seamă și alegeri, 
măsurile propuse de utemiști, 
neîndoielnic că vor reuși să 
determine o îmbunătățire con
tinuă a conținutului învăță
mîntului politic U.T.M., o 
creștere permanentă a efica
cității lui educative.

I. RUS

INFORMAȚII
Artiștilor oaspeți le-au fost 

oferite flori. Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

• Joi la amiază Olof Gus
tav Bjurstrom, noul ambasa
dor al Suediei la București, a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

Au fost de fața reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului For
țelor Armate și ai Sfatului 
Popular al Capitalei.

• Joi dimineața senatorul 
Luis Troccoli, președintele 
Comisiei economice și finan
ciare a Senatului din Uru
guay, a avut întrevederi cu 
Roman Moldovan, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, și cu Va
lentin Steriopol, adjunct al 
ministrului comerțului exteri
or. De asemenea, oaspetele a Foto : N. STELORIAN

Oră de curs la Școala pro
fesională „Steagul roșu“- 
Brașov, anul II mecanici

Foto : N. STELORIAN

Plecarea delegației U. A. S. R. 

la Congresul U.l.S.
Joi a părăsit Capitala pie

rind în R. P. Bulgaria dele
gația U.A.S.R., condusă de 
tovarășul Ștefan Bîrlea, se
cretar al C.C. al U.T.M., pre
ședintele Consiliului U.A.S.R., 
pentru a participa la lucrările 
celui de-al VIII-lea Congres al 
U.I.S., care vor avea loc la

Cu prilejul aniversării 
proclamării R. P. Mongole

Joi seara, ambasadorul R. P. 
Mongole la București, Togoo- 
ciin Ghenden, a oferit o recep
ție cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Mongole.

Au participat Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Dumitru 
Mosora și Voinea Marinescu, 
miniștri, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și

Schimb de experiență
Joi au început la Sinaia lu

crările unei consfătuiri pe 
țară la care participă delegați 
din partea organizațiilor de 
construcții-montaj, reprezen
tau i ai conducerilor unor mi
nistere ;'i ai comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare 
regionale și din orașele Bucu
rești și Constanța. Consfătu
irea urmărește realizarea unui 
larg schimb de experiență pri
vind măsurile întreprinse, re
zultatele obținute și căile de 
urmat pentru creșterea pro
ductivității muncii pe șan
tiere.

In cadrul lucrărilor care vor
dura trei zile se vor prezenta 
referate de către specialiști 
din cadrul C.S.C.A.S. și ai 
unor ministere și sfaturi 
populare, însoțite de proiecții 
privind : Influența prefabrică- 
rii elementelor din beton ar
mat asupra reducerii volumu-

Una din cele mai puternice 
pasiuni ale tinărului Frîncu 
Anton, muncitor la Fabrica 
de hîrtie „Steaua roșie" din 
Bacău este, cum arată foto
grafia noastră, lectura. El 
poate fi întîlnit adesea în bi„ 

blioteca întreprinderii

Sofia între 28 noiembrie — 7 
decembrie a.c.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășul Petru Ena- 
che, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., de membri ai Biroului 
C.C. al U.T.M. și ai Comitetu- 

. lui Executiv al U.A.S.R.

ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★

Cu același prilej, ambasa
dorul R. P. Mongole, Togoociin 
Ghenden, a rostit joi seara o 
cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

lui de muncă, Căile de creș
tere a productivității muncii 
la lucrările de montaj în in
dustria chimică, Creșterea 
productivității muncii la exe
cutarea construcțiilor metalice 
pentru lucrările industriale, 
Metode noi de execuție de 
mare productivitate folosite 
de întreprinderile de con
strucții ale Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunicați
ilor, Măsurile întreprinse și 
rezultatele obținute în redu
cerea consumului de mano
peră la construcția de locuințe 
și altele.

In holul Cazinoului, unde se 
desfășoară lucrările, sînt ex
puse panouri-grafice cuprin- 
zînd aspecte din unitățile de 
construcții și standuri cu ma
terial documentar privind di
namica creșterii productivită
ții muncii în acest domeniu.

(Agerpres)

MAMUTUL 
LA LUCRU 
(Urmare din pag. 1)

Dar maxima inteligență a 
mamutului, maxima lui utili
tate și maxima lui osîrdie în 
slujba oamenilor, se dovedesc 
într-o altă sală, tot atît de 
feeric luminată, dar mult mai 
vastă, unde sulurile de hîrtie 
încep să treacă prin rinichii 
lui de oțel, printr-o succesiune 
de foarte prompte și precise 
mașini. Oamenii stau și pri
vesc cum mamutul singiir 
taie hîrtia, o îndoaie, o lipește 
sau o coase, zvîrlind la fiecare 
minut pe bandele rulante o 
puzderie de saci și de pungi, 
purtînd inscripții în romînește 
sau în alte limbi, printre care 
și în cea arabă — în înflori
tul ei alfabet cu care au fost 
scrise cele O mie și una de 
nopți — o parte din producția 
Combinatului de celuloză și 
hîrtie fiind destinată pentru 
export.

în șase ore, schilozii pe care 
îi aștepta focul, un foc ane
mic ce nu i-ar fi bucurat cel 
puțin ca lumea pe oameni, 
sînt transformați în saci trai
nici și pungi lucioase pentru 
ciment, zahăr sau orez. O 
soartă mai bună nu putea aș
tepta și trebuie să fie recu
noscători înțeleptului mamut 
pentru că, scăpîndu-i de la 
foc, cu toate că i-a chinuit la 
început, îi introduce, pentru o 
lungă perioadă de timp, sub 
o formă plăcută care nu mai 
reamintește nimănui jalnica 
lor înfățișare, în circuitul de 
bunuri al societății omenești.

Pe fluxul tehnologic —

urmărind calitatea cărbunelui
(Urmare din pag. I) 

cărbunele, dar să mai aleagă 
și șistul...

IOSIF LEDRER — directo
rul exploatării:

— Tovarășe Niță, în aba
tajul frontal există 20 de oa
meni care încarcă din abataj 
și 2 vagonetari la rol. Vasă- 
zică, după dumneata, 20 sa 
încarce piatra și doi s-o scoa
tă ?

Ing. EUGEN NIȚĂ :
— La abatajul frontal, în 

special cînd se pușcă întîi, nu 
este loc pentru depozitarea 
sterilului...

DIRECTORUL:
— în cazul ăsta minerii ar 

trebui să se înșire de-a lun
gul crațerului, în preabataj, și 
aici să facă alegerea șistului.

Ing. EUGEN NIȚĂ :
— Am să vă răspund. Aba

tajul frontal are 25—40 m. 
Dacă s-ar face alegerea șis
tului acolo, ar însemna că în 
cîteva ore preabatajul să se 
umple cu șist.

Ing. V. CH1CINAȘ — șeful 
sectorului IV '■

— Dați-mi voie să-l ajut 
puțin pe tovarășul Niță. Din- 
sul a pierdut din vedere că la 
abatajul frontal, cînd se exe
cută pușcarea, există în aba
taj o cantitate de aer viciat 
șt deci alegerea șistului se 
poate face numai după ce a 

trecut un timp de la pușcare, 
adică numai cînd șe evacu
ează restul cărbunelui rămas 
după transportul celui căzut 
pe crațer. Și această cantitate 
transportată pe crațer în lip
sa minerilor, o cantitate mică 
— de circa 20 tone — poate 
fi aleasă de vagonetari. Dar 
principala operație de alege
re trebuie făcută în preaba- 
taj...

ȘTEFAN BIRO, șef de bri
gadă :

— Calitatea cărbunelui nos
tru ar putea să fie hotârită 
de șeful de brigadă fi cxe șeful 
de schimb. Degeaba vorbim 
noi aici, afară, sau maistrul 
pe galerie, sau inginerul în bi
rou, dacă noi în abataje nu 
sintem conștiincioși ți nu lă
murim oamenii cu care lu
cram împreuna să aleagă a- 
colo șistul. Activitatea prin
cipală pentru alegerea pie
trei din cărbune, trebuie 
dusa în abataj și nu la rol 
sau la gura de rostogoL Vago
netarii n-au timp la gura d« 
rostogol să aleagă șistul dacă 
treaba asta n-o facem noi, în 
abataj. Vagonetarul poate să 
scoată o bucată, două, dar ac
centul trebuie pus aici, în a- 
bataj — de către șefii de bri
gadă și mai ales de către șefii 
de schimb. Calitatea depinde 
de conștiința tuturor oameni
lor care lucrează în abataj.

Și Mtfei. controversa a fost 
elucidată. Nici vorbă irsâ, va
gonetarii nu sînt de loc scu
tiți să aleagă, pe cît le e po
sibil, piatra din cărbunele 
care este evacuat din abataj.

Cididtatea — mai importantă

decrt s-ar crede..

MARIN STOICA, imul din- 
tre inginerii care au partici
pat la acest raid-anche:â a fă
cut printre altele următoarea 
obser'.-ație :

— Periodicitatea succesiu
nii operațiilor lasă de dorit yi 
cin cauza asta apare gră
birea la încărcare. Se întâie 
pușcarea, se intirzie transpor
tul fi atunci la gurile de în
cărcare se produc ambusca
de. Asta, H general, la toa
te gurile de incăreare, și in 
special în stratul 5. Acolo, la 
încărcare e o grabă nemai
pomenită fi atunci șistul nu 
se mai alege, că nu mai e 
timp. în mină, organizarea e 
destul de complexă. Noi in
tervenim acolo unde este ne
cesar și posibil. însă se mai 
întîmplă uneori să nu putem 
respecta ciclicitatea din cauze 
subiective și obiective. Să vor

bim mei tr.tit de ezxrete n- 
biecrire. Ele pomac de le ot- 
gnizsres dx*  csdrxl grupeL 
De multe ori locnrue de mmi- 
că se lasă dexemzze, sdrim- 
bul următor treb’âe si se a- 
puee M ermere. aa rea- 
șim intoideatna si cngu;rcm 
la timp brigăzUor ai.r*eneleîe  
necesare^ Aceste defecțiuni 
ca și altele dcu. peste cap fa- 
tregul cicis ce operz^ cere 
se fac te ebetej fi ee£fdl ee «- 
glomereazi cărbu
nelui sp-e sfîT^rxl ^tior de 
lucru, cind ex mc rtmine 
timp pentr*  clege*es  yutxlai.

Așadar, respectarea oriki- 
tățîi este o ccndițâe a calității 
mai impcrtaniâ deci s-ar pă
rea la prima vedere—

—Dar ea depăde B de 

transport și aprerrriiairo

CicliriiaLea prodaepei on se 
hotărăște nurra: de către nn- 
r.eri ; ea se hotărăște și de că
tre sectoarele de transport și 
aprovizionare. în discuție s-aj 
făcut numeroase observații cu 
privire la activitatea acestor 
sectoare. Redăm cîteva din 
ele:

Ing. MARIN STOICA :
— Transportul ne creează 

permanent greutăți. Vagone- 

tele pe care le primim nu sînt 
ir.:ctdeauna în stare de func- 
:.:-.are. Trebuie să pierdem 
timp pentru ducerea lor în lo- 
ct-Tie de parcare. Timpul 
pierdut minerii îl recuperea
ză in abataj. Aici lucrează mai 

grabă și sînt nevoiți să ne
gi ;sze alegerea șistului, li ce
rem deci sectorului transpor
turi să ne trimită în subteran 
-.v-nai vagonete bune și să le 
trimită la timp.

FRANCISC SNEIDER — șef 
de brigadă r

— Cînd se introduc vago- 
r.etele goale pe la puțul mare, 
tovarășul inginer Nica — șe
ful sectorului transporturi — 
ar fi bine să dea dispoziție 
cu plat orilor să nu pună în 
circuit vagonete care au în 
ele piatră rămasă de afară, 
pentru că ele vin la rol și 
peste piatră se toarnă cărbu
ne. iar la control iese piatră 
ntaltiL Ieri mi-a tenit un va- 
gonet pe jumătate încărcat cu 
piatră. Dacă nu eram atent, 
mi se rebuta o tonă de căr
bune—

AUREL CRI ST EA — șef de 
bmgadi:

— Ca să se poată concentra 
cstzpra alegerii șistului rizibil, 
minerii t-ebuie să aibă și con- 
i.j.Je xecesare. Noi am pro
pus ca ebetajul sd fie aprovi
zionat cu 8 ore înahite cu 
Iernași aecesar. Apnm±ksna- 
rea schimbului să se facă din 
schimbul precedent. Se tr.ttm- 
plâ să vină artificierul și nu 
găsește abatajul bine armat, 
asigurat, din lipsa lemnului, 
și el nu p”șcă. Asta-i timp 
pierdut. Pușcînd pe la 10—II, 
rămîne timp puțin pentru a- 
legerea șistuluu Dar dacă puș- 
căm la prima oră arem vre
me pînă la terminarea schim
bului să facem și calitate, să 
și armăm.

în timp ce se desfășurau a- 
ceste discuții, am observat că 
tovarășul director își nota a- 
tent toate observațiile și pro
punerile. Ele erau juste și 
conducerea minei va lua mă
suri pentru îmbunătățirea ac
tivității de transport și apro
vizionare.

Mărunt sau bulgări?

Nici una, nici alta!

Cărbunele extras în acest 
an de minerii de la Aninoasa 
a avut un procent de cenușe 
cu 1,5 la sută mai mare decît 
cel admis. In timpul discuției 
s-a făcut un calcul: acest pro
cent și jumătate echivalează 
cu rebutarea a 10 588 tone 
cărbune.

De unde provine această 
cantitate de cenușă în cărbu
ne ?

întrebarea a dat naștere u- 
nei noi controverse. Tovară
șul inginer POLISENCIUC, 
șeful serviciului C.T.C. al 
combinatului, a prezentat 
calculele sale. „Nealegerea 
șistului vizibil — a spus dîn- 
sul — are ponderea cea mai 
mare: 0,9 Ia sută. Aici trebuie 
să-și îndrepte minerii mai 
mult atenția.

— Eu am altă părere — a 
intervenit tovarășul director. 
Ponderea cea mai mare o are 
sterilul mărunt.

Amîndoi tovarășii au ajuns, 
pînă la urmă, la aceeași con
cluzie. Calitatea cărbunelui a 
fost influențată — într-o mă
sură hotăritoare — atît de 
bulgării de steril, cît și de șis
tul mărunt.

în consfătuire s-a arătat, 
pe bună dreptate că singura 
soluție pentru îmbunătățirea 

calității este concentrarea e- 
forturilor în abataje, atît pen
tru alegerea bulgărilor, cît 
și a pietrei mărunte.

„La pagubă e greu

să găsești stăpin"

Reproducem din discuție ur
mătorul pasaj :

DIRECTORUL: Tovarășe
Augustin Asmarandei (șef de 
brigadă), hai să facem și o 
glumă. Se zice că „La pagubă 
e greu să găsești stăpîn". Aș 
ruga să ridice mîna acele bri
găzi care au dat cel mai mult 
șist vizibil.

— Nici eu nu pot să spun 
că la mine în abataj se alege 
ca la carte șistul vizibil. Ne 
mai grăbim și noi de multe 
ori. Dar brigada noastră nu se 
poate împăca cu procentul de 
cenușă pe care-1 indică anali
zele de la uzina de preparație. 
Eu am admis 18 kg. de cenu
șă pe vagonet. Analizele de 
la preparație îmi indică mie 
20. Probele făcute la noi — 
îmi arată că mă încadrez în 
procentul de 18 kg. Cu asta 
nu mă împac.

— Tovarășe Guști, de la în
ceputul anului și pînă acum 
brigada dvs. a fost penalizată 
cu peste 800 tone șist...

— Da... se poate. Nu zic nu. 
Am lucrat în condiții mai 
grele.

Cineva a intervenit:
— Și dumneata ești mulțu

mit de rezultatele muncii bri
găzii ? Spuneai că în brigadă 
curge multă sudoare pentru 
alegerea șistului. Dar sudoa
rea asta ar trebui să fie fără... 
șist.

— Eu n-am ce să fac. Eu 
pot să spun că la noi se ale
ge șistul, altceva nu pot să 

spun ? !... Dar la sfîrșitul lu
nii apare cenușe. De ales, se 
alege...

Intervine șeful sectorului 
transporturi: „Tovarășe Guș
ti, brigada este penalizată nu 
numai pentru șistul vizibil, cu 
granulația de peste 80 mm, ci 
și pentru granulație mai mi
că". Este deci clar, că răs
punderea revine în primul 
rînd șefului de brigadă care 
trebuie să urmărească îndea
proape cum se execută fiecare 
operație — cum sînt respec
tate normele de calitate.

Penalizări pe drept 

și pe... nedrept

Serviciul C.T.C. al combina
tului a elaborat — pe baza 
STAS-ului — norme de calita
te. Ele sînt obligatorii pentru 
toate exploatările întrucît sta
bilesc parametrii calitativi ai 
cărbunelui.

Nerespectarea acestor norme 
atrage după sine rebutarea 
cărbunelui și penalizarea bri
găzilor care l-au extras. Nimic 
mai normal. Dar... De aici în
cepe un capitol nou. Unele 
brigăzi — cele care sînt sur
prinse că nu aleg șistul-—sînt 
pe drept penalizate. Se întîm
plă însă uneori ca penalizările 
pe întregul sector, pentru ce
nușă, să fie mai mari decît 
cele care ar aparține acestor 
brigăzi. Ctim se procedează în 
acest caz? Penalizările sînt 
„împărțite", în mod egal, tutu
ror brigăzilor din sector.

„în brigada noastră — arăta 
AUREL CRISTEĂ, unul dintre 
cei mai buni șefi de brigadă — 
șistul se alege pînă la ulti
mul kilogram. Și totuși, sîntem 
și noi penalizați, în fiecare
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DIN CAUZELE
Lotul echipei naționale de tineret, antrenorii se vor în

toarce acasă, după eșecul penibil de la Coventry, as:â-se--i 
înainte de-a afla cum explică ei această înfrângere, cm 
cotit că o parte din cauze sint cunoscute și de cei cart n-au 
văzut meciul — specialiști și antrenori ai cluburilor muie 
activează componența formației de tineret

ION ALEXANDRESCU — se
cretar general adjunct al F.R.F.:

— Evoluția formației de tine
ret în Anglia, înfrîngerea la un 
scor atît de categoric surprinde 
cu atît mai mult cu cît se știe 
că în acest an echipa a susținut 
cîteva turnee soldate cu victorii 
sau meciuri egale.

Scorul de 0—5 nu ilustrează 
valoarea componenților, a echi
pei în ansamblu, mai cu seamă 
că prima repriză s-a terminat la 
0—0. Ce s-a întîmplat în repriza 
secundă ? Un accident, o defec
țiune ? Greu de explicat. Poate 
a incomodat însăși desfășurarea 
jocului în nocturnă (fotbaliștii 
noștri n-au jucat în acest an nici 
un meci la lumina reflectoarelor).

O parte dintre jucători au avut 
apoi în meciurile de campionat 
comportări diferite: Matei, la 
antrenamentul de miercuri, s-a 
comportat foarte bine, dar în jo
cul de campionat de duminică de 
la Constanța n-a reușit să loveas
că măcar o data mingea (poate 
s-a protejat pentru meciul de la 
Coventry rl). Hajdu a evoluat 
excepțional în ultimul meci de 
campionat, iar miercuri seara în 
5 minute a primit 3 goluri.

Se impune, după părerea mea, 
o analiză foarte severa, iar cei 
ce s-au comportat nesatisfăcător 
să fie aspru sancționați. Este mo
mentul să-i tragem la răspundere 
și pe fotbaliștii care prin compor
tarea lor aduc prejudicii mișcării 
noastre sportive.

VALENTIN STĂNESCU — 
antrenorul echipei Rapid Bucu
rești :

— De la Rapid au fost che
mați în lotul de tineret 7 fotba
liști : Andrei, Dan Coe, Lupescu, 
Dinu, Codreanu, Dumitriu II și 
în ultimul moment JamaSchi. A 
doua zi am discutat cu băieții 
noștri despre comportarea lor la 
antrenamentul lotului și am aflat 
că doar unul singur, Jamaischi. 
a jucat foarte bine.

Cîteva zile mai tîrziu, într-o 
discuție cu Bazil Marian, am for
mulat rezerve cu privire la evolu
ția lui Dinu (care la ora actuală 
nu poate juca decît 70z) și a lui 
Andrei, care se redresează greu 
după întoarcerea de la Tokio și 
nu se află în formă. Codreanu a 
jucat bine la Oradea și sînt sur
prins că n-a fost preferat în for
mația care a jucat la Coventry. 
La fel n-am înțeles de ce n-a fă
cut deplasarea Dumitriu II, acum 
în revenire de formă și care, de 
asemenea, la Oradea a jucat bine 
pentru echipă, renunțînd în mare 
măsură la jocul pentru public.

în ceea ce privește jocul de 
miercuri seara : în repriza a Il-a 
cred că s-a produs o gravă gre
șeală tactică.

TR.ALAN IONESCU — preșe
dintele colegiului de antrenori din 
orașul București :

— Nn mă surprinde prea mult 
rezultatul (peste așteptări de 
slab) obținut de echipa noastră 
de tineret în compania celei a 
AnglieL El reflectă orientarea 
greșită a F.R.F. — orientare ce 
persistă de ani de zile — ia ce 
privește selecționarea jucătorilor. 
Noi avem un lot de vreo 20 de 
jucători din care alcătuim toate 
echipele care ne reprezintă țara : 
naționala, echipa olimpica, echi
pa de tineret, selecționata Bucu- 
reștiului. Mă mir ca nu au fost 
băgați și-n echipa de juniori. Se 
știa că unii componenți ai lotu
lui olimpic n-au corespuns. De ce 
au fost selecționați și în echipa 
de tineret ? Xu erau alții ? De 
ce nu sînt alții ? Aici trebuie a- 
rățat un alt mare neajuns. Slaba 
orientare și preocupare a celor 
care sînt (iernați să răspundă de 
dezvoltarea și progresul fotbalu
lui nostru pentru creșterea ca
drelor de fotbaliști care $5 cores
pundă tuturor viratelor. In pri
mul rînd persistă de ani de zile 
aceleași neajunsuri în ce privește 
organizarea unor centre de pre
gătire. de selecție, în ce privește 
selecționarea jucătorilor și antre
norilor, instruirea și promovarea 
jucătorilor. Meciul de la Coven
try este o consecință a acestor 
deficiențe. Și este cu atit mai 
grav cu cît de acest meci se știa 
încă de acum un an de zile. Nu 
avem un fond valoric de ele
mente tinere. Echipele nu cresc 
cadre tinere pentru că aceasta e 
o muncă foarte grea și pe unnă 
pentru că după ce-i cresc li se 
iau jucătorii.

ILIE SAVU — antrenorul e- 
chipei ..Steaua'* :

— Comportarea foarte slabă a 
echipei noastre de tineret în în
fruntarea cu echipa .Angliei, fără 
să mai aștept să stau de vorbă 
cu antrenorii și jucătorii după ce 
se vor întoarce, o explic prin mai 
multe greșeli care s-au săvîrșit

Cînd s-a pornit la alcătuirea 
Iotului de tineret, antrenorii fe
derali n-au cerut părerea antre-

DUMITRIU II (Rapid Bucu
rești) :

La antrenamentul de miercuri, 
am fost învinși de o echipă din 
divizia B și aceasta nu întîmplă- 
tor. Majoritatea selecționaților 
știau precis că vor face deplasa
rea în Anglia și-au jucat așa „în 
doru lelii“. Ceilalți, printre care și 
Jamaischi, care n-aveau siguranța 
selecționării s-au dovedit serioși 
și au evoluat foarte bine. Năftă- 
năilă n-a participat la jocul de 
antrenament de miercuri, dar a 
plecat din... oficiu. Sorin Avram 
cînd „totuși intră" în formația 
echipei Steaua, joacă cîte 10 mi
nute. Era el în formă ca să jus
tifice selecționarea și includerea 
lui în echipa de tineret ? Cred

lună, pentru șistul dat de alte 
brigăzi. E un lucru complet 
anormal. Acest lucru trebuie 
pus la punct. Altfel, cum poți 
să ceri calitate, după normă, 
din partea tuturor brigăzilor ?

Părerea lui Aurel Cristea a 
fost îmbrățișată și de alți șefi 
de brigadă (Francisc Sneider, 
Ștefan Biro). Iată o problemă 
care se cere urgent rezolvată. 
Dar cum ? Toate părerile ex
primate în consfătuire au in
dicat o singură cale:

Norme orientative

de alegere a șistului

în abataje, condițiile de ză- 
c$mînt sint diferite. Unele bri
găzi pot să înainteze în stra
turi de cărbune curate, cu 
mici întercalațiî de steriL Al
tele pot să înainteze în stra
turi cu intercalații mai mart 
Primele vor produce cărbune 
fără șist sau cu șist mai pu
țin ; celelalte — cu șist mult. 
Necesar este însă ca, și intr-un 
caz și în celălalt, brigăzile să 
aleagă șistul pe măsura con
dițiilor pe care le au. In con
sfătuire s-a pus întrebarea : 
cum pot fi stimulate să facă 
acest lucru? Părerile expri
mate aii fost unanime.

înp. CORNEL BURLEC : 
„Părerea mea este că stimula
rea brigăzilor pentru alegerea 
șistului se poate face prin 
stabilirea de către maiștri și 
ingineri, pentru fiecare loc de 
muncă, în funcție de condiții
le tectonice, a unor norme o- 
rientative de alegere a șistului 
vizibil. Una e să știe brigada 
că are de scos din abataj o 
cantitate bine stabilită de șist 
vizibil (și în acest caz va 
lupta să se încadreze în nor
mă) și alta este să aleagă cît 
consideră ea. în această direc-

TEXTILISTELE DIN BUHUȘI
tătară

ale „timpului liber" al textilistelor. Clubul

LUI 0-5

szX specslale pe se 

seo ă că atmxî drxi yară, cric 
acțzzzje U d te brinenpe și 
pierde. Daci jocăeor 
noastre £ șLu aceesQ 
și ord ioăeă Pxsăovk 
se schimbă in nceastă (trecOe. 
chipele selecționa» 
acest lucru. De acet 
tul Iui e nuL în pim 
și foarte încrezut, p 
cetește că e titular de drept $ 
echipa clubului și fa Bt^aaa 
Nid el și nici Scriu Avj 
trebuiau sdecția

Din punct de 
ției s-a greșit, i 
cu alți jucăm' 
Matei, jucător 
fără forță fiz» 
contracara o ecmpâ ca jcâtxi. 
prin excelentă inalți și ~ De 
ce n-a fost fblcrit de h fnceput 
Adam ? E înalt, impetuos, se pre
tează la jocul ofensiv.

Iată unde a dus Lusa de le
gătură cu cluburile furnizoare 
Cei care au alcătuit echipa nu 
s-au informat de potențiald To
cătorilor care trebuiau selecto- 
nați-

O orientare greșită za avut 
antrenorii lotului și în ce privește 
alcătuirea echipei și fixarea ju
cătorilor pe posturi. Jumătate din 
a aa jucat pe alte posturi de di 
cele pe care joacă in echipele 
cluburilor. Năftănăilă, care joacă 
mijlocaș în echipa de club, a ju
cat Ia Coventry ca înaintaș ; Ian- 
cu, înaintaș la GSMS. a fost 
folosit ca mijlocaș ; Sorin Avram, 
aripă dreaptă în echipa noastră, 
acolo a jucat pe stingă. Paviovid 
a fost și el pus să joace pe post 
de înaintaș central dreapta.

Nu-mi explic ferma slabă a lui 
Haidu. Nu știu ce s-a putut în- 
timpla cu eL Poate câ a fost lă
sat descoperit și a fost nevoit să 
iasă mult înainte ? Dar acestea 
le vom afla de la jucători. în în
cheiere, consider că nu trebuia 
jucat acum cu formația Angliei.
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ție s-a făcut prea puțin. Noi 
ne-am ocupat mai mult de re- 
cepționarea șistului ajuns la 
suprafață și nu ne-am ocupat, 
în aceeași măsură, de alegerea 
lui în abataj. Consider că 
dacă vom lua această măsură 
se va ajunge la o îmbunătăți
re a calității producției. în mo
mentul cînd schimbul va cu
noaște precis norma de șist 
vizibil pe care o are de ales, 
se va strădui să se încadreze 
în această cantitate prevăzută. 
Și rezultatele vor fi cele pre
conizate.

— Are dreptate tovarășul 
inginer Burlec — intervine șe
ful sectorului IV. Dacă vom 
stabili norma de alegere a șis
tului vizibil fiecărei brigăzi, 
se va îmbunătăți calitatea căr
bunelui.

Intre ing. Vasile Chicinaș, 
șeful sectorului IV, și tovară
șul director are loc un schimb 
de păreri pe care-1 redăm în
tocmai. El este un nou argu
ment în favoarea propunerii 
făcute :

TOVARĂȘUL DIRECTOR: 
Dvs. ați dat pînă acum aceeași 
normă de alegere a șistului 
vizibil și intr-un abataj curat 
și intr-unui eu steril 7

INGINERUL VASILE CHI
CINAȘ: „Da — n-am diferen
țiat normele".

Și acum, concluzia amindo- 
rura: „Pe viitor va trebui să 
eliminăm această deficiență, 
să fixăm norme de alegere a 
șistului vizibil in mod diferer.- 
țiat pentru a fi eficiente și sti
mulative.

Sugestii ți propuneri

Participanții la raidul efectuat 
au prezentat — în consfătuire — 
pe baza constatărilor făcute în a- 
bataje — numeroase propuneri șl

sugestii care sa contribuie Ia îm
bunătățirea calității cărbunelui. 
Spicuim din ele :

• Conducerea combinatului 
să ia măsuri ca mina Aninoasa 
— a cărei capacitate de trans
port, prin funicular este mai 
greoaie și mai redusa decît a ce
lorlalte mine — să fie aprovi
zionată cu o cantitate necesară 
de lemn de mină, pentru a-și 
putea crea un stoc tampon co
respunzător.

• Conducerile sectoarelor să 
stabilească lunar, în fișele de a- 
cord, norme de alegere a șistului 
vizibil pentru fiecare brigadă în 
funcție de condițiile tectonice ale 
abatajelor. Pe baza acestora, sâ 
se țină o evidență strictă a can
tității de șist aleasă de brigăzi. 
Penalizările pentru șist să se 
facă în funcție de rezultatele 
concrete ale fiecărei brigăzi.

• Conducerea minei să ia mă
suri pentru construirea pe gale
riile unde nu există locuri pen
tru depozitarea sterilului a 
unor nișe de capacitatea unui 
vagonet în care să se depună 
sterilul ales la roL In acest fel 
șistul vizibil poate fi scos ime
diat la suprafață, eliminînd e- 
ventualitatea încărcării lui in va- 
gonetele de cărbuni.

• Conducerile sectoarelor să 
introducă mărci pentru vagonete 
nu numai cu matricola brigăzii, 
dar și cu a celor trei schimburi. 
Ținerea evidenței vagonetelor 
rebutate pe schimburi va întări 
exigența și răspunderea șefului 
de schimb.

• Conducerea minei să orga
nizeze schimburi de experiență 
intre brigăzile care au obținut 
cele mai bune rezultate în îm
bunătățirea calității cărbunelui 
și brigăzile cu rezultate nesatis- 
fâcâtoare.

Preoctu>driJe textiliștilor din orașul cc.do^*eoa  sînt dintre ce.e 
ii variate, specifice activității pasionate a tinerilor muncitori din 
treprinderile patriei. Ele sint slrlns legase de însușirea temeinici a 

meseriei și realizarea sarcinilor de producție, de învcțiturt ca și de 
iermarea unui complex profil cuituial. O s'^nexi secțiune din activi
tatea unei singure zi.’e erată din plin acest iucru.

In primele ore ale dimineții, pe poarta elegantului cdmin. tinere!*  
textiliste iau drumul fabricii: începe o nouă zi de caincă ifoto 1). 
prietene la cămin, tovarășe de muncă, aceste două fete fTistu Viorica 
și Ciobanu Ana) lucrează in aceeași secție, ia ringuri, și deseori pro
blemele de muncă primesc o rezolvare corespurzătocre priatr-un bi
nevenit ajutor reciproc. Una este elevă în c!csa a Xl-a serală, cealal
tă, șefă de brigadă, amindouă fruntașe ele secîiei (foto 2). Obiecti
vul aparatului de fotografiat a înregistrat, apoi, un chip zlmbitor 
de filatoare, al „mezinei" brigăzii : o tinără de 18 ani care are lunar 
o depășire de plan de 28-30 la sută (foto 3). lată acum citeva imagini

Un anaaiament 
uitat
ebruarie 1964. Co
muna Băl ti (a, 
ionul Ploiești, 
fără era frig. Vis
colul zgîlțîia 
iestrele. în sala 
căminului cultural 

înfă, era cald. Se simțea chiar 
prezența unei atmosfere opti
miste. Comisia pentru concursul 
„Iubiți cartea* 4 se întrunise în 
ședință... de angajamente. Toți 
membrii comisiei declarau, sus 
și tare, că cel puțin 40 de ti
neri vor deveni, în cel mai 
scurt timp, purtători ai insig
nei „Iubiți cartea".

A venit apoi primăvara. Na
tura s-a Ja, v^a/ă, a.Trîn^ 
florit. Comisia noastră nu a 
observat asta. Vremea a vre- 
muit și a urmat, inevitabil, va-

NOTA

rd- 
A-

Ie-

ra, zăpușeala. „Las-să vină 
toamna !“.

Si cum „toamna se numără 
bobocii", numără acum dacă ai 
ce. Motivul ? „Să vedeți, tine
rii nu prea au avut timp de ci
tit. Știți, ocupați cu munca U.

Tinerele Dinu Lucia, Cristea 
Cornelia, Bodeg Georgeta și 
alții sint însă de altă părere.

Totdeauna — spun ele ■— ne 
facem timp să citim. Ne place 
literatura. Dorim să participăm 
la concursul „Iubiți cartea".

Comisia concursului se pare 
însă că a uitat că într-o zi mi
că de iarnă și-a luat un anga
jament mare. în fond, e și uita
rea, cum spune un cîntec, în- 
scrisă-n legile omenești. Poa
te, totuși, acest angajament, 
reamintit acum, nu va mai fi 
uitat. Nu de altceva, dar vine 
din nou iama...

VERONEL PORUMBOIU 
tehnician agronom

• Majoritatea mecanicilor, lă
cătușilor, electricienilor o for
mează tinerii. Activitatea lor 
profesională Ie cere să umble 
dintr-un abataj în altul. Ei au 
posibilitatea să constate operativ 
neajunsurile care apar în bri
găzi. Organizația U.T.M. ar tre
bui să le ceară acestora periodic 
informări și propuneri pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui.

0 concluzie

i directorului minei

„In exploatarea noastră, in- 
c cele calitativ este singurul 
care n-a fost realizat. In dis- ' 
cuția de aici au fost semnala
te unele neajunsuri, au fost 
ridicate foarte multe proble
me cărora o să căutăm să le 
dăm un răspuns practic. Așa, 
de pildă, vom privi mai atent 
problema stabilirii normelor 
de a'.egere a șistului vizibil în 
funcție de condițiile de zăcă
mânt. Numai astfel vom reu
și să asigurăm brigăzilor con- 
diîiile de realizare atît a can
tității, cît și a calității cărbu
nelui.

Maiștrii și inginerii vot tre-

ca și 
Ia iveala

ale tixxului liber" al textilistelor. Clubul fabricii are o biblioteci 
bogat inzestrală (peste 25 000 de volume) care mai ales în orele 
^pă-amiezii. are numeroși vizitatori: fișele indici mal bine de 
4 000 cititori ffoto 4). Orele destinate lecturii sint completate cu 
altele, în cere textilistele Își Însușesc tainele măiestriei pianistice 
In cadru] cercului de pion care luncționeazd pe lingă club (foto 5J. 
Seara, timpul e dedicat Învățăturii. In imaginea noastră (foto b) cele 
trei tinere, eleve la liceul seral (Tofan Maria, Balint Ana și Boboc 
Sanda), recapitulează, în pauză, tema ultimei lecții de matematică.

Așadar, o zi obișnuită, de muncă și învățătură, de activitate inten
sa în cercurile clubului, de lectură la bibliotecă, Intr-un cuvlnt, o 
zi care exprimă — ca oricare alta — un orizont vast de preocupări, 
pasiuni, aptitudini...

Fotoreportaj de N. STELORIAN

POȘTA REDACȚIEI
rîndurile artiștilor amatori se 
recrutează elemente noi pen
tru formațiile profesioniste, iar 
acestea își aduc o contribuție 
meritorie la reușita spectaco
lelor susținute de Ansamblul 
Sfatului popular al Capitalei.

Gherman Valerica — elevă 
— Școala medie nr. 1 Fălti
ceni :

diriginți. în acest fel aîntem 
convinși că veți organiza un 
interesant proces literar, care 
să vă ajute și la aprofundarea 
unor creații ale marelui nostru 
dramaturg.

Stanca Maria — întreprin
derea „Firul roșu", comuna 
Tălmaciu, reg. Brașov.

De toate
• Tunel 

sub Gibraltar
O companie din Maroc 

plănuiește să construiască 
un tunel pentru automo
bile între Africa și Eu
ropa. Tunelbl va trece pe 
sub strîmtoarea» Gibraltar, 
și potrivit proiectului, va 
avea o lungime de 13 km. 
Călătoria între cele două 
continente va dura nu mai 
mult de o jumătate de oră.

• Concluziile 
unui astronom 
sovietic

June Iosii — comuna Rapol- 
■tul-Mare, reg. Hunedoara :

Vă sfătuim- să vă adresați 
tovarășului Polac Iosif din 
București, str. Sfinților nr. 16. 
Ca specialist, dînsul poate 
constata dacă vioara pe care 
o posedați a fost confecționată 
într-adevăr de Stradivarius.

Gheorghian Tudor — Stre- 
haia, reg. Oltenia :

La data de 12 septembrie a.c. 
Sfatul Popular al ’ Capitalei a 
publicat ținerea unui concurs 
pentru ocuparea locurilor va
cante la secția soliști vocali 
de muzică populară a Ansam
blului S.P.C. Tovarășa Ticu 
Eugenia care s-a prezentat la 
concurs, din proprie inițiativă; 
dovedind reale calități solisti
ce, a fost declarată reușită. Vă 
reamintim că tovarășa Ticu a 
obținut premiul I la cel de al 
VII-Iea consurs al formațiilor 
artistice de amatori.

Este pozitiv faptul că din

bui să precizeze brigăzilor, 
prin foaia de acord, cantitatea 
de șist vizibil ce trebuie alea
să, să urmărească și să sti
muleze brigăzile cu cele mai 
bune rezultate.

Pe viitor, șefii de sectoare 
să nu mai greșească în repar
tizarea penalizărilor pe bri
găzi. Anumiți șefi de sectoare 
au împărțit în mod egal pe
nalizarea pe brigăzi, fără să 
țină seama că o brigadă a 
muncit mai bine decît alta. 
Iar asta n-a putut să stimu
leze activitatea de alegere a 
șistului vizibil. Noi, ca exploa
tare, nu avem nimic de cîști- 
gat dacă facem asemenea 
greșeli.

S-a semnalat aici, de ase
menea, problema bunei apro
vizionări a abatajelor, în așa 
fel încît brigăzile să nu piardă 
timp alergînd după vagonete 
goale și lemn, pentru că 
timpul acesta trebuie folosit 
pentru alegerea șistului.

In concluzie: trebuie să re
cunosc că unele dintre aceste 
lipsuri se datoresc în între
gime sau în parte conducerii 
exploatării.

Noi cunoaștem acum aceste 
lipsuri și ne propunem să le 
remediem".

discuțiile purtate pe margi- 
posibilitățile nelimitate care exis

tă în fiecare abataj pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui... Aceste posibilități au putut fi descoperite — și o 
dată cu ele s-au făcut propuneri pentru valorificarea lor — dato
rită atragerii în această acțiune a unor mineri fruntași, maiștri și 
ingineri. Reușita acestui raid trebuie să constituie un punct de 
plecare pentru comitetul U.T.M. spre alte asemenea acțiuni. Expe
riența dobîndită cu această oca zie va putea fi îmbogățită cu noi 
elemente. Iar rezultatele ei se vor reflecta, fără îndoială, în trimi
terea la suprafață a cît mai mult cărbune și de bună calitate.

Așteptăm materialele pro
mise. în ce privește rugămin
tea pe care ne-ați făcut-o, reți
neți că Revista „Cinema" are 
sediul în București, Bd. 6 Mar
tie nr. 65, raionul V. I. Lenin.

Mulți tineri din țară și-au 
exprimat,, dorința să facă 
schimb de ilustrate care să în
fățișeze frumusețile patriei 
noastre. Vă indicam cîteva a- 
drese : Ovidiu Pugu — opera
tor chimist, Piatra Neamț, Bd. 
9 Mai nr. 7, Vasile Sandu lă
cătuș — Brașov, str. Carpați 
nr. 17, Cătălin Serdaru — ar
hitect — Timișoara — str. 
Diana nr. 5, Emilia Iliescu — 
studentă — Iași, str. 7 Noiem
brie nr. 81, Dora Cantaragiu — 
— elevă — Craiova, Fundătu
ra Corlățeanu nr. 24.

Sum an am Mihai — Deva :

în legătură cuîn legătură cu manualele 
respectiv^ vă puteți adresa li
brăriei „Cartea prin poștă" — 
București, str. Biserica Enei nr. 
16.

Dacă cunoașteți limba țării 
în care se află tinerii cu care 
doriți să faceți schimb de ve
deri, firește că este bine s-o 
folosiți. în ce privește valoa
rea timbrelor care se aplică pe 
corespondența trimisă în străi
nătate, aceasta diferă de la o 
țară la alta și indicații precise 
puteți obține de la oficiul poș
tal din localitate.

Nu este suficient să enunțați 
că tinerele obțin produse de 
bună calitate. Trebuie să argu
mentați. Vorbiți-ne despre fap
tele cele mai semnificative, 
despre acțiunile inițiate de că
tre organizația U.T.M.

Ne puteți relata despre mo
dul în care se generalizează 
experiența fruntașilor în pro
ducție, care sint procedeele 
folosite de aceștia în ajutora
rea tinerilor nou veniți în în
treprindere, despre opinia co
lectivului față de cei care do
vedesc în muncă mai puțin 
spirit de răspundere.

Puteți realiza și un material 
despre preocuparea postului 
utemist de control pentru creș
terea continuă a calității pro
duselor. în acest caz trebuie să 
vă documentați în legătură cu 
acțiunile inițiate : raiduri, dis
cuții, problemele sesizate și 
propunerile făcute. Nu vă măr
giniți numai la gazeta postu
lui. Discutați cu membrii pos
tului utemist de control, cu ti
nerii care au fost ajutați etc.

Așteptăm acest material.

Marin Licoiu — 
Școala generală de 
muna Petru Rareș, 
rești.

elev —
8 ani, co- 
reg. Bucu-

vă propu-

I

I
I
I

I
I
I șilor profesori de limba romî- 

nă și al tovarășilor profesori-

Stanclu Maria —- elevă, 
Școala medie nr. 23, str. 
Bolintineanu, "București :

D.

în primul rînd trebuie 
alegeți una

să 
lui 

știți
alegeți una din schițele 
I. L. Caragiale. După cum 
printre ele se numără: „Des
pre cometă", „Emulațiune", 
„Premiul întîiu", „Bacalaureat" 
etc. Stabiliți apoi care dintre 
elevi vor interpreta rolurile 
respective. Solicitați ajutorul 
organizației U.Ț.M., al tovară-

Nu este bine să . .
neți ca intr-un singur material 
să vorbiți despre multiplele 
preocupări ale elevilor, așa 
rum ați făcut de data aceasta, 
în acest fel nu aveți posibili
tatea aprofundării, iar cele scri
se devin simple afirmații.

Ni se pare interesant faptul 
că toți elevii clasei în care în- 
vățați au obținut note de la 7 
în sus. Ne puteți scrie despre 
nn asemenea succes al clasei, 
arătînd care au fost factorii 
esențiali care au contribuit la 
obținerea lui.

Puteți scrie despre preocupă
rile elevilor în timpul liber. 
Citiți și îndrumările date în 
ziarul nostru nr. 4828 din 24 
noiembrie a.c.

I 
I
I

La Institutul de limbi străine al Universității București au fost 
construite și date recent in funcție instalații moderne cu 
semicabine pentru învățarea limbilor străine. în fotografie: 
asistenta Iuliana Roșianu urmărind textul după ce a fost în
registrat pe bandă, la instalația telecomandată și automatizată 

pentru învățarea limbilor
Foto: AGERPRES

Pornind de la spectrele 
solare obținute de-a lun
gul unei perioade mai în
delungate, astrofizicianul 
sovietic Ghenadi Nikollski 
a elaborat tabloul feno
menelor care se produc în 
atmosfera Soarelui.

El a stabilit că între co
roana Soarelui și cromo- 
seferă există o zonă de 
tranziție cu o grosime de 
10 000^20 000: de kilo
metri. Utilizînd datele o- 
ferite de cercetările efec
tuate cu ajutorul rachete
lor, el a prezentat, cu oa
recare aproximație, com
poziția chimică a atmosfe
rei Soarelui în zonele sale 
liniștite și în cele active. 
Savantul a ajuns la conclu
zia că în atmosfera Soa
relui se găsește mult mai 
puțin azot decît S-a cre
zut pînă acum.

Dacă această concluzie 
se va dovedi justă, ea va 
avea o mare importanță 
pentru- știința cosmoge- 
niei.

• Metodă rapidă
de calculat

Jacow Trachtenberg din 
Zurich este inventatorul 
unei metode care permite 
să se efectueze mintal și 
numai în cîteva clipe, în
mulțirea numerelor com
puse chiar și din 15 cifre.

Metoda constă în a șe 
învăța pe dinafară cîteva 
reguli simple (calculele 
bazîndu-se pe cîteva pro
cedee mnemotehnice). Iată 
de pilda cum se poate în
mulți orice număr compus 
(indiferent din cîte cifre) 
cu 11.

Să luăm ca exemplu : 
3422 x 11 = 37 642.

Pentru a efectua acest cal
cul, se notează mai întâi 
ultima cifră a deînmulți- 
tului, respectiv 2. Se a- 
dună apoi două cîte două 
cifrele vecine: 24-2=4, 
4 4-2=6, 34-4=7 și se 
scriu succesiv înaintea ul- 

■ timei cifre a deînmulțitu- 
lui. După ce această ope
rație s-a terminat se pune 
înaintea rezultatului obți
nut, prima cifră a deîn- 
mulțitului. Se obține ast
fel rezultatul exact 37 642.

Metoda se complică pu
țin în cazul cînd cele 
două cifre alăturate totali
zează mai mult de 10. In 
cazul acesta se notează ci
fra unităților, iar cea a 
zecilor se reține și se a- 
daugă Ih operația urmă
toare.

Pentru înmulțirea cu 12, 
13 Trachtenberg a elabo
rat cîteva reguli tot atât 
de simple.

Metoda sa a fost găsită 
excelentă, așa încît în mo
mentul de față ea este 
utilizată în școli, în bănci 
și alte instituții similare 
din Elveția.

De toate



In jurul proiectului F.N.M.

Activitate diplomatică
occidentală

Z
n jurul proiectului „for
ței nucleare multilate
rale" cu privire la care 

se manifestă adinei divergen
țe în N.A.T.O. — continuă să 
se desfășoare o susținută ac
tivitate diplomatică interocci- 

dentală.
Ministrul de externe al R.F. 

Germane Gerhard Schroeder, 
și-a încheiat vizita oficială în 
S.U.A. La Washington s-a dat 
publicității un comunicat co
mun în care se subliniază că 
în cadrul discuțiilor au fost 
abordate numeroase probleme 
de interes comun. Potrivit 
comunicatului, secretarul de 
stat american și ministrul 
vest-german consideră că în 
momentul de față este nece
sară întărirea alianței atlan
tice. în legătură cu planul 
american de creare a forțelor 
nucleare multilaterale în ca
drul N.A.T.O., în comunicat 
se exprimă speranța că „un 
acord ar putea interveni în 
viitorul apropiat asupra aces
tui plan" și că „ar fi posibil 
ca majoritatea membrilor 
N.A.T.O. să. accepte participa
rea la acest proiect".

Pe de altă parte, s-a înre
gistrat ieri o nouă luare de 
poziție belgiană împotriva 
proiectului F.N.M. După cum 
relatează corespondentul din 
Bruxelles al agenției United 
Press International ministrul 
de externe al Belgiei Paul 
Henri Spaak, a făcut o decla
rație în cadrul comisiei pen
tru problemele externe a Se
natului belgian, potrivit căre
ia Belgia nu va participa la 
nici o formă a forțelor nucle
are multilaterale ale N.A.T.O.

Marți și miercuri au avut 
loc la Washington întrevederi 
între lordul Chalfont, minis
trul de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, însărcinat cu proble
mele ^dezarmării, și William

Foster, directorul agenției a- 
mericane pentru dezarmare și 
control asupra armamentelor. 
Poziția britanică în lumina a- 
cestor întrevederi, relatează 
agenția FRANCE PRESSE, 
constă în aceea că noul gu
vern britanic rămîne parti
zan, al înlocuirii forței nuclea
re multilaterale (F.N.M.), pro
pusă de S.U.A., cu o forță nu
cleară aliată (F.N.A.) și își 
menține opoziția totală față 
de „degetul pe trăgaciul ato
mic" al tuturor țărilor și în 
special al Germaniei Occiden
tale.

Intre timp, corespondenții 
de presă de la Bonn relevă că 
decepția guvernului federal 
vest-german față de refuzul 
britanic, referitor la forțele 
nucleare multilaterale (F.N.M.), 
continuă să se facă simțită. 
Purtătorul de cuvînt al gu
vernului de la Bonn, von Hase, 
și-a exprimat regretul că 
„planul britanic prezentat în 
culori trandafirii de către mi
nistrul afacerilor externe, 
Gordon Walker, cu prilejul 
vizitei sale la Bonn, nu a fost 
confirmat prin declarația pri
mului ministru britanic.

Dezamăgirea de la Bonn 
față de poziția britanică este 
cu atît mai mare cu-cît minis
trul britanic de externe, Gor
don Walker, s-ar fi pronunțat 
pozitiv față de F.N.M. în con
vorbirile avute cu oficialități
le vest-germane. După cum 
arată agenția D.P.A., citind 
cercuri informate, Gordon 
Walker ar fi afirmat că gu
vernul britanic ar accepta 
proiectul F.N.M. și că el va 
face numai unele propuneri 
suplimentare. In cercurile di
plomatice de la Bonn se de
clară fără rezervă că partea 
britanică a căutat în proble
ma proiectului F.N.M. „să-și 
inducă în eroare" interlocu» 
torii.

G
la Așhabad FctoM.TJ. — Budapesta

R. P. Ungară: Vedere parția
lă din orașul Debrețin

TIRANA: Delegația
romină primită

TIRANA 26 (Agerpies). — 
în după amiaza ^jlei de 26 no
iembrie, delegația de partid și 
de stat a R. P. Romîne, condusă 
de tovarășul Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., a fost 
primită de tovarășul Enver Hod
ja, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania și 
Mehmet Shehu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.A., 
președintele Consiliului de Mi
niștri. Au fost de față Ramiz 
Alia, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.M.A.; 
Manush Myftiu, membru aî Bi
roului Politic al C.C. al P.M.A., 
fjrim-vicepreședinte al Consiliu- 
ui de Miniștri, ministrul învăță- 

mîntului și culturii; Kicio Ngje- 
la, membru al C.C. al P.M.A., 
ministrul comerțului; Piro Bita, 
șeful Direcției rellațiilor externe 
a C.C. al P.M.A.; Reiz Malile, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe și alte persoane oficiale. 
Primirea a decurs într-o atmos
feră prietenească.

Din nou încordare
Ia Saiffon

pelul lansat de șeful guvernului sud-vietname« 
Tran Van Huong după ciocnirile de duminică de 
a Saigon ca populația să se abțină de la noi 
manifestații nu a avut efectul scontat. Manifes
tațiile nu numai că au continuat, ci au luat ase
menea amploare îneît au pus sub semnul în
trebării autoritatea guvernului. Afirmația pre

mierului Huong că „nu va demisiona sub presiunea străzii44 
a amintit de deznodămîntul predecesorilor săi care au încer
cat și ei să reziste la cîrmă pînă în ultimul moment, dar au 
trebuit în cele din urmă să cedeze...

MOSCOVA - TASS
transmite: Luînd cuvîntul la 
ședința festivă de la Așhabad, 
consacrată celei de-a 40-a ani
versări a constituirii R.S.S. 
Turkmene, Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a declarat 
printre altele:

„Avem o atitudine plina de 
înțelegere față de cei care do
resc într-adevăr pacea și sînt 
gata să rezolve în mod con
cret, în spiritul respectării in
tereselor tuturor părților in
teresate, problemele interna
ționale urgente, să meargă pe 
calea destinderii încordării in
ternaționale. Totuși noi nu pu
tem să nu ținem seama de 
faptul că în diferite regiuni 
ale lumii — în Congo, în Viet
namul de sud — imperialismul 
mai încearcă să înăbușe prin 
forța armelor dorința de li
bertate a popoarelor".

Puternice proteste împotriva
intervenții străine in Congo

Vorbitorul a . relevat că 
oamenii iubitori de pace 
poate să nu-i pună în gardă 
planurile imperialiștilor de a-i 
folosi în scopurile lor întune
cate pe cei care sînt din nou 
gata să pună în primejdie 
securitatea popoarelor. El a 
spus că dintre aceste planuri 
fac parte și încercările de a 
crea așa-numitele forțe nu
cleare multilaterale.

Vorbitorul a subliniat că 
datoria cea mai înaltă față de 
oamenii muncii din U.R-S-S- 
față de popoarele întregii lumi 
o constituie „eforturile în ve
derea întăririi puterii econo
mice, politice și de apărare a 
Uniunii Sovietice".

După ce a făcut o trecere in 
revistă a succeselor obținute 
de R.S.S. Turkmens. A. Kcsi- 
ghin, a relevat că pentru ță
rile în curs de dezvoltare suc
cesele obținute de poporul 
turkmen constituie „o mărtu
rie vie a eficacității orinrtmrfl 
socialiste. Exemplul dv. con
vinge celelalte popoare că dru
mul spre adevăratul progres și 
spre fericire este soeia-issncl*.

Demonstrații studențești
in Panama

CIUDAD DE PANAMA. — In capitala Repu
blicii Panama au avut Ioc miercuri noi incidente 
în urma unei demonstrații a studenților, organi
zată în semn de protest fața de felul cum se des
fășoară tratativele cu Statele Unite pentru revi
zuirea tratatului din 1903 asupra Canalului Pa
nama. Poliția a atacat cu gaze lacrimogene mul
țimea de studenți care manifesta în fața clădirii 
Adunării Naționale.

acestea ar deține suveranita
tea asupra acestui teritoriu.

Manifestațiile, conchide edi
torialul, pot fi considerate ca 
un avertisment că Statele U- 
nite și Panama trebuie să 
examineze problema fără în
târziere. Indiferent de frazele 
sau cuvintele folosite, Trata
tul din 1903 a ajuns la sca
dență și trebuie revizuit.

Fapt este că viața actualului 
guvern sud-vietnamez, constituit 
în urma cu 27 de zile, se numă
ră de acum nu în zile, ci în ore, 
iar după hotărîrile luate de înal
tul Consiliu al națiunii, care s-a 
întrunit joi, soarta lui pare pece
tluită.

Dîrzenia manifestanților — în 
mare majoritate tineri — care au 
înfruntat pe străzile Saigonului 
în ultimele patru zile forțele de 
represiune, s-a vădit în înainta
rea lor pînă în preajma palatului 
Gia Long, unde se află sediul 
fueședintelui republicii și înaltu- 
ui Consiliu al națiunii. Descrie

rea manifestațiilor făcute de di
verșii corespondenți este instruc
tivă : trupe „de intervenție**,  e- 
chipate cu măști de gaze, înar
mate cu arme automate și bas
toane de cauciuc au luat poziție 
de luptă în fața palatului. Difu
zoarele instalate pe automobilele 
poliției au transmis somații, după 
care au fost aruncate grenade cu 
gaze lacrimogene. Tinerii mani- 
festanți, care nu au crezut că 
vor fi atacați — bizuindu-se pe 
declarațiile oficiale anterioare — 
au ripostat totuși cu promptitu
dine, folosind pietre, cutii de 
conserve etc. încăierarea a fost, 
evident, inegală și, în fața tru
pelor „de intervenție* 4, tinerii au 
fost obligați să bată în retragere. 
Dar, așa cum subliniază martorii 
oculari, ei s-au regrupat după 
scurtă vreme pentru a-și exprima 
protestul împotriva continuării 
de către guvernul Huong a ve
chii politici.

Ceea ce B. împins guvernul 
Huong pe un drum fără speran
ță este faptul că el a persistat 
în continuarea războiului și a ne
socotit cererile acelei părți a opi
niei publice care crezuse, chiar 
irațional, că va interveni o schim
bare de atitudine. Gruparea a 7
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ORAȘUL PAULIS

Intervenția militară stră- 
ină îh Congo continuă 

3 să fie viu criticată și 
condamnată în continentul a- 

frican și în întreaga lume. In 
mai multe capitale africane 
au avut loc joi demonstrații 
de protest în fața ambasade
lor S.U.A. și Belgiei, în semn 
de protest împotriva inter
venției în Congo.

La Nairobi, capitala Kenyeî, 
mai multe sute de africani 
s-au masat în fața ambasa
delor S.U.A. și Belgiei, scan- 
dînd lozinci împotriva trimite
rii parașutiștilor belgieni la 
Stanleyville și cerînd trimite
rea unor trupe ale O.U.A. în 
ajutorul răsculaților și rupe
rea relațiilor diplomatice cu 
S.U.A.

La Alger a avut loc un u- 
riaș miting la care au luat 
parte peste 10 000 de cetățeni. 
Luînd cuvîntul, președintele 
Ben Bella a declarat că „Al
geria este hotărîtă să trimită 
ajutor răsculaților congolezi", 
întrucît demonstrațiile de 
protest nu sînt suficiente. Ră- 
mînem credincioși, a spus 
Ben Bella, memoriei lui Pa
trice Lumumba, și îi vom aju
ta pe frații noștri congolezi.

In fața Ambasadei Statelor 
Unite din Kampala (Uganda) 
a avut loc miercuri după-a- 
miază o demonstrație a tine
retului împotriva intervenției 
militare în Congo. în aceeași 
zi, pe străzile orașului Khar
tum și in fața ambasadelor 
Belgiei și S.U.A. a avut loc o 
demonstrație a studenților 
sudanezi, care au cerut să se 
pună capăt intervenției străi
ne în Congo. Demonstrațiile 
au continuat în diferite car
tiere ale orașului și în cursul 
zilei de joi.

Thomas Kanza, 
afacerilor externe 
nul revoluționar 
care a rămas la Nairobi după 
negocierile cu reprezentantul 
american în problema situa
ției cetățenilor străini din 
Stanleyville, a făcut o decla
rație în care a arătat că lup
tele din Congo sînt în realita
te „un război între Africa și 
mercenarii albi". „Lupta noa
stră, a spus în continuare 
Kanza, va continua pînă cînd 
Europa și America se vor 
convinge că este o luptă pen
tru cucerirea libertății și nu o 
rebeliune, este o revoluție 
populară pentru dobîndirea 
independenței efective a 
Congoului".

Din New York se anunță că 
între reprezentanții perma-

ministrul 
în guver- 
congolez,

Mercenari albi ineendiiad =a oeî congelez ai cănii locuitori i-au

nenți ai țărilor africane, mem 
bre ale Organizației Nați 
lor Unite, au loc ccusu 
privind necesitatea ccnvo 
Consiliului de Securitate 
legătură cu situația creat 
Congo.

Guvernul Republicii Cui 
dat publicității o declarație in 
care protestează împotriva a- 
mestecului străin în treburile 
interne ale poporului rnngnirz- 
In declarație se arată că a- 
ceastă agresiune întreprinsă 
de N.A.T.O. împotriva Cado
ului amenință pacea și coexis
tența pașnică.

în

între timp, din Cav» se re
latează că la Stanleyville ș 
în împrejurimi continuă lup
tele. Aviația guvernamentali 
a bombardat ieri seara cartie
rele orașului situate pe malu 
sting al fluviului Congo ș 
care se mai află sub controlu 
răsculaților. Unete unități gu
vernamentale au încercat 
traverseze fluviul dar au 
tîmpinat o vie rezistență 
partea răsculaților.

Corespondenții de presă
Congo, comunicatele guvernu
lui central congolez și Depar
tamentul de Stat al S.U.A., au 
anunțat că parașutiștii bel
gieni au debarcat joi, de pe 
bordul avioanelor militare a- 
mericane, în orașul Paulis, si
tuat la 360 kilometri nord-est 
de Stanleyville. Parașutiștii 
belgieni au ocupat orașul. Ca 
și operațiunea de la Stanley
ville, debarcarea de la Pau
lis a fost pusă pe seama „in
tenției de a salva populația 
albă aflată în acest oraș'4. Co-

romino -
VARȘOVIA. — La 26 

brie a fost scanat la Varșovia 
un nou acord de colaborare 
cultural-științifică intre R- P. 
Romină și R- P. Polonă. Acor
dul stabilește principiile cola
borării culturale între cele 
două țări și prevede o dezvol
tare largă a schimburilor în 
domeniile științei, învățămintu- 
lui, culturii și artei, presei, 
radioteleviziunii, etc.

La semnare au fost de față 
din partea R. P. Romîne Con
stanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, care se află în 
vizită în R. P. Polonă, AL Tu- 
jon, însărcinat cu afaceri a. i. 
al R. P. Romîne la Varșovia. 
Din partea polonă au participat 
Wincenty Krasko, șeful secției 
cultură și artă a C.C al P.M.U.P., 
Tedeusz Galinski, ministrul cul
turii și alte persoane oficiale.

ții ne amin- 
a fost încă 
Sutele U- 

In ce privește 
JretrcA de Panama
încheiat tn 13CO.

Panama va trimite acum o 
nonă delega-e la Washington 
pentru a cm-rcta chestiunea 
acestui tratat. Iarna trecut/, 
principala problemă a fost 
cererea 7--- -—eră ca Statele 
Unite să consimtă la revizui
rea tratatului Guvernul ame
rican s-a eschivat însă, fiind 
de acord doar să „discute44, 
„sâ aibă un schimb de vederi 
sincer-, ,.sâ ajusteze44, 
să negocieze.

Fondul chestiunii 
cererea panameză. de 
tare a suveranității naționale 
și demnității panameze. Pa
namezii au fost dintotdeau- 
na ostili prezenții „perpetue44 
a S.U.A. în Panama, ca și cum

dar nu

rămîne
respec-

Dificultățile financiare ale Angliei
în dezbaterea Camerei Comunelor

LONDRA. — Agravarea 
problemelor financiare ale 
Marii Britanii ca urmare a 
scăderii îngrijorătoare a 
cursului de schimb al lirei 
sterline față de alte valute in
ternaționale. a constituit, joi 
după-amiazâ. obiectul unor 
dezbateri în Camera Comu
nelor. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul ministrul de finanțe 
al Angliei, James Callaghan, 
care a declarat că dificultățile 
financiare ale guvernului la
burist și „criza de încredere" 
în lira sterlină „sînt rezultatul 
inactivității fostului guvern 
conservator" în acest domeniu. 
El a subliniat că valoarea 
reală a creditelor pe care 
le-am obținut (3 miliarde do
lari acordate de către băncile 
centrale vest-europene și a- 
mericane — n.r.) ne va acor
da răgazul necesar pentru a

aplica planurile pe termen 
lung destinate întăririi econo
mice". Ministrul englez a de
clarai ca printre principalele 
măsuri pe care guvernul in
tenționează să le ia se numără 
o sporire a exporturilor și o 
revizuire severă a unor chel
tuieli guvernamentale, îndeo
sebi, în ce privește angaja
mentele militare ale Marii 
Britanii în străinătate.

Agențiile occidentale de pre
să relatează că știrile cu pri
vire la acordarea împrumutu
lui de 3 miliarde de dolari gu
vernului englez au avut drept 
efect o redresare a lirei ster
line la bursele internaționale. 
Cursul de schimb al monedei 
engleze a crescut în oarecare 
măsură atît la bursa din Lon
dra cît și la cele din New 
York, Paris, Amsterdam, 
Bruxelles și alte orașe.

organizații ale studenților și ale 
budiștilor în blocul pe care l-au 
intitulat „forțele revoluționare 
contra guvernului Huong44 a de
monstrat că, practic, acest guvern 
a rămas fără nici un sprijin, în 
afara forțelor sale de represiu
ne. Bonzii budiști, a căror rezis
tență față de Ngo Dinh Diem și 
succesorii săi a avut un anumit 
rol în demisiile survenite, nu au 
participat la organizarea manifes
tațiilor de pe străzile Saigonului, 
dar au condamnat brutalitățile 
comise împotriva manifestați
lor.

Saigonul trăiește în aceste zi
le clipe de încordare; circulația 
a fost interzisă în cursul nopții, 
iar restaurantele și cinematogra
fele se închid la 9 seara. Toate 
școlile, atît cele publice cît și 
cele particulare, din prefectura 
Saigon și din provincia Gia Dinh 
au fost închise începînd de joi, 
printr-un ordin al Ministerului 
Educației Naționale.

Noua criză de guvern, care 
urmează să se declanșeze dintr-o 
clipă într-alta, reliefează încă o 
dată că, indiferent de prestigiul 
sau abilitatea politicienilor și mi
litarilor instalați la putere, conti
nuarea vechii politici echivalea
ză cu autocondamnarea. Demnă 
de atenție este însă nu numai de
filarea diferiților politicieni și 
militari prin diverse combinații 
guvernamentale de scurtă durată, 
ci, totodată, faptul că situației 
primejdioase din Vietnamul de 
Sud nu i se dă, deocamdată, un 
răspuns rațional. în ultimele zi
le s-au făcut din nou auzite gla
suri care chemau la extinderea 
războiului. Tocmai asemenea de
clarații atrag atenția că eveni
mentele dramatice de pe străzile 
Saigonului și din regiunile unde 
Frontul de eliberare națională 
provoacă înfrîngeri trupelor gu
vernamentale au implicații din
colo de hotarele teritoriului sud- 
vietnamez. Ziarul „NEW YORK. 
TIMES" semnala declarațiile 
ambasadorului S.U.A. la Saigon, 
generalul Maxwell Taylor, care, 
înainte de a pleca la Washington 
pentru a participa la consfătuiri
le de la Casa Albă privitoare la 
politica și strategia în Vietnamul 
de Sud, a făcut cunoscut că va 
recomanda superiorilor săi „ex
tinderea limitelor războiului**.

Această atitudine nu oferă în
să perspectivă nici măcar promo
torilor ei. Senatorul W. Morse a 
declarat: „Dacă ambasadorul 
Taylor este adeptul extinderii 
războiului spre Vietnamul de 
Nord, el trebuie destituit44. Co
mentatorul ziarului „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE", Joseph 
Alsop, semnala că subsecretarul 
de stat, G. Ball, pregătește un 
proiect pentru „o soluție nego
ciată".

Acum se pune problema nu 
numai a înlocuirii unor persona
je — civile sau militare — cu 
altele dispuse să continue același 
joc, ci efectuarea de schimbări 
mai profunde la Saigon. Altmin
teri, repetarea înlocuirii guver
nanților devine un joc perma
nent.

Z. FLOREA

responded tul agenției France 
Prese subliniază în legătură 
cu ocuparea orașului Paulis, 
că «lup‘.e cu mult mai vio
lente decit la Stanleyville s-au 
cesfâsura: în împrejurimile 
aerodromului din acest oraș, 
unde au aterizat avioanele a- 
mericane'. Un parașutist bel
gian a fost ucis, iar cinci grav 
răniți. Pînă joi seara circa 200 
de albi din. orașul Paulis au 
fost deja transportați la' Leo
poldville.

Pe de altă parte, unită
țile belgiene au început repri
marea cruntă a răsculaților 
care au putut fi luați prizo
nieri. Agenția Associated 
Press relatează despre tortu
rile la care sînt supuși aceștia 
si despre execuțiile sîngeroase 
care au loc foarte frecvent.

Un corespondent al agenției 
United Press International a 
declarat că a văzut parașutiști 

impușcînd congolezi 
a simpatiza cu

Adunarea festivă
len

externe bel- 
declarat joi în 
operațiunea din 

a fost ultima ac- 
inainte de retra- 
iștilor belgieni 

din C _ Reprezentantul 
permanem. al Belgiei la 
O Jf.U-, Waller Loridan, i-a co
munica: secreîar^lxri general 
al O-N.U-, U TbanL că .mi
siunea parar-i-jiilor belgieni 
a fost termiza^ă‘. și că „Uni
tatea este în curs de regru
pare la baza de la Karrira. în 
vederea pleclrii s<re Bnrrri- 
les, în cursul zue; de vizeri 
ori sîmbătă*.

de la Ulan Bator
ULAN-BATOR. — La 26 no

iembrie a avut loc la Ulan-Bator 
o adunare festivă cu prilejul, ce
lei de-a 40-a aniversări a Repu
blicii Populare Mongole. Aduna
rea a fost deschisă de J. Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri. Apoi J. Sambti, pre
ședintele Prezidiului Marelui 
Hurăl Popular, a prezentat un 
raport.

Proclamarea Republicii Popu
lare Mongole, a spus vorbitorul, 
a constituit un rezultat legic al 
victoriei Revoluției populare anti- 
imperialiste și antifeudale, înfăp
tuită sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol în 
frunte cu înffăcăratul revoluțio
nar Suhe-Bator. Referindu-se la 
problemele construcți'ei desfășu
rate a socialismului, el a subli
niat ritmul rapid de dezvoltare 
a economiei țării.

Credincios marxism-leninismu- 
lui și liniei generale a mișcării 
comuniste internaționale — a 
continuat raportorul — P.P.R.M. 
va depune și pe viitor toate efor
turile în vederea întăririi prie
teniei și unității țărilor sistemului , 
mondial socialist, a coeziunii lan
durilor mișcării comuniste și mun
citorești internaționale în numele 
triumfului socialismului și comu
nismului.

i ptimismul care a însoțit primele știri pri
vind o reglementare a problemei yemenite 
fusese mai tîrziu sub semnul întrebării. Fo- 

I cui în general a încetat dar, se afirmă, îm
pușcături mai răsună. Duelul acuzațiilor se 

’face auzit pe calea undelor. Iar conferința 
națională yemenită care trebuia să-și des

chidă lucrările la 23 noiembrie a fost amînată. Ofi
cial este vorba de o amînare de numai o săptămînă. 
Unii observatori manifestă o doză de pesimism. Ei a- 
firmă că, momentan, n-ar exista șanse pentru o recon
ciliere a celor două tabere din Yemen. Pesimismul a- 
cestora este infirmat de ultimele știri. O parte din de
legații republicani au șl pornit pe calea aerului către 
locul întîlnlrii cu adversarii lor regaliști.

Convorbirile care au făcut ca 
numele micului orășel sudanez 
Erokwit să ’ fie menționat în 
ziarele de pe toate continentele 
au reunit pentru întîia oară pe 
reprezentanții republicani și re- 
galîști yemeniți la aceeași 
masă a tratativelor. După 
doi ani de sîngeroase cioc
niri care au urmat înlătură
rii monarhiei' din • Yemen, cele 
două forțe încercau să găsească 
un compromis reciproc accepta
bil. Eforturile în acest sens fuse
seră stimulate de R.A.U. și Ara
bia Saudită.1 Evenimentele din 
Arabia Saudită păreau și ele de 
natură să favorizeze reglementa
rea conflictului yemenit. ’ Noul 
rege crea impresia că ar dori 
să-și consacre energiile proble
melor interne și să pună capăt 
irosirii resurselor țării într-un răz
boi lipsit de perspectivă (viste- 
ria curții din El Ryad s-a golit 
de multe lăzi de aur pentru a 
plăti pe războinicii imamului 
detronat).

La Erokwit s-a stabilit în prin
cipal ca o conferința care să 
grupeze pe adepții celor două 
tendințe să stabilească viitorul 
Yemenului. 84 de monarhiști și 
84 de republicani urmau să dis
cute sub președinția unui șeic 
neutru. „Problema Yemenului

este pe cale de a fi soluționată 
și lichidată definitiv. Acordul 
realizat deschide o asemenea 
cale „— scria „AL AHRAM**.

Reuniunea trebuia să se des
fășoare pe teritoriul yemenit. 
Mai întîi s-a pomenit orașul Sa- 
ada, în nordul țării, la 200 km 
de frontiera saudită. Pe urmă s-a 
anunțat, din surse neoficiale, o 
nouă alegere: Haradh, apropiat 
tot de granița cu Arabia Sau
dită. Detaliile organizatorice au 
trecut însă pe planul doi în urma 
complicațiilor de ordin politic, 
înțelegerea de la Erokwit a fost 
interpretată în mod diferit de 
republicani și monarhiști, ceea 
ce a dus la o puternică polemică 
între postul de radio Sanaa și 
cel monarhist (ce pretinde că ar 
emite din munții nordici ai Ye
menului dar despre care se a- 
firmă că s-ar afla în Arabia Sau
dită). Pentru autoritățile repu
blicane, acordul însemna o ra
tificare a schimbărilor revoluțio
nare care au intervenit în Ye
men. Radio Sanaa afirma că în
țelegerea de la Erokwit „pune 
capăt dinastiei imamului și con
sacră definitiv răsturnarea lui 
E& Badr“. Oficialitățile de la 
Sanaa precizează că imamul 
răsturnat sau membri ai familiei 
sale nu vor putea să ia parte la

Conflictul
yemenit

proiectata conferință și nici să se 
reîntoarcă în țară, dar „vor fi 
reprimiți toți ceilalți regaliști 
care vor să trăiască într-un re
gim republican* 4. Guvernul repu
blican se arată, totodată, dispus 
să le asigure acestora „compen
sații pentru proprietățile ce 
le-au fost confiscate* 4. Pentru 
monarhiști, viitorul yemenit nu 
părea încă limpezit. Ei încercau 
să acrediteze ideea că șansefe 
lor de revenire la putere nu 
s-au epuizat total. Prințul Has
san, unchiul imamului detronat, 
sublinia insistent că „ordinul de 
încetare a focului este tem
porar44.

Pe măsură ce data conferinței 
se apropia, deosebirile în inter
pretarea sensului acordului se 
accentuau micșorînd treptat spe
ranțele într-o definitivă regle
mentare a conflictului yemenit. 
După relatările agenției „FRAN
CE PRESSE* 4 cele două părți 
au formulat condiții calificate, 
reciproc, drept „inacceptabile**.  
Unul din reprezentanții Yeme
nului republican a sintetizat în 
două puncte cerințele guvernu
lui ; său :

1. Nici un membru al dinastiei 
vechilor imami să nu ia parte la 
conferință.

2. Să nu se aducă în discuție 
problema unui plebiscit.

Tot două erau și revendicările 
monarhiste. Prima — cunoaște
rea prealabilă a numelor tuturor

delegaților republicani. A doua 
— încetarea a ceea ce consideră 
adepții fostului imam a fi „acte 
represive săvîrșite după înceta
rea focului* 4. La Ryad, monar- 
hiștii au difuzat declarații în 
care pretind că armistițiul ar fi 
fost violat într-un sector sau 
într-altul al frontului. Afirmați
ile acestea au fost, însă, dezmin
țite. Dar complicațiile par, la 
ora aceasta, depășite.

Trimisul special al agenției 
„FRANCE PRESSE* 4 în Arabia 
Saudită înregistra „îndoielile44 
cercurilor politice privind perspec
tivele întîlnirii prevăzute pentru 
30 noiembrie. Corespondentul 
agenției .ASSOCIATED PRESS44 
oferea un tabfou mai optimist al 
situației. Guvernul a elaborat, 
după zece zile de dezbateri, un 
plan ce va fi adus la masa trata
tivelor. El respinge orice repu
nere în discuție a actualului re
gim. După „DIE TAT", „rega- 
liștii nu au nici un motiv să 
spere că Ii-^e vor face concesii 
esențiale". Consolidarea regimului 
republican în Yemen și înmulțirea 
dificultăților monarhiștilo/ (mai 
ales pe planul ajutorului exterior, 
grație căruia au supraviețuit) 
pot, în ultimă instanță, să per
mită o normalizare a situației din 
această țară ce, cu puțină vreme 
în urmă, mai trăia încă într-o 
atmosferă proprie Evului Mediu.
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