
I

Jadustiia sir.

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Printre laminatorii iruntași în întrecerea socialistă pe anul MM și evxdeu 
Cimpia Târzii, se numără «i tinerii Popa locz- Seruz
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MAI
Tabloul realizării angaja

mentelor în întrecerea socia
listă de către schela de extrac
ție Băbeni se prezintă astfel 
la 11 aprile cantitatea de 
țiței extrasă peste plan de la 
începutul anului întrecea cu 
2 067 de tone angajamentul luat 
pînă la 1 Mai ; producția glo
bală planificată pe primul tri
mestru— depășită cu 2,9 la 
sută ; producția marfă — cu 3 
la sută ; productivitatea muncii 
— cu 4,2 la sută...

• Îndeplinirea înainte de ter
men a angajamentelor este re
zultatul concentrării atenției 
întregului colectiv al schelei 
asupra aplicării in producție a 
tuturor măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice stabilite, asupra gă
sirii unor metode cît mai efi
ciente de exploatare. O dovadă 
a acestei preocupări o consti
tuie faptul că toate cele 24 de 
obiective prevăzute în planul 
M.T.O. pe întregul an, au fost

cazitatea. S-a încercat $1 cu ga
zolină. care este mai activă.

Colectivul tehnic al schelei, 
in frunte cu inginerul Pro- 
novici. a încercat toate soluțiile 
cunoscute. Rezultate bune a dat 
insă o soluție creată aici. Sol
ventul care micșorează vîscozi- 
tatea este petrolul lampant.

...Producția zilnică a celor 10 
sonde care au fost tratate cu 
acest solvent, a crescut. Sonda 
103 dă acum de circa 12 ori 
mai mult țiței, sonda 412 de 
peste 3 ori.

Planul de măsuri tehnico-or- 
qanizatorice a oferit soluții e- 
ficiente și la alte probleme teh
nologice. Sint aid sectoare ca 
și la Țîrleni, in care viiturile 
de nisip blochează găurile de 
sonde și supapele pompelor. 
Trebuiau găsite metode pentru 
combaterea viiturilor de nisip. 
Metoda aplicată la Țicleni.— 
injectarea nisipului cuarțos in 
strat — nu a dat rezultatele
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Din nou vesti bune->

o la petroliștii Olteniei
® Angajamentul depășit cu 2067 tone țiței 
® Coeficient de utilizare: 100 la sută

• TG. MURE?. — (de la corespondentul nostru) :
Colectivul Fabricii de mobilă ^3 August" din Tg. Mureș 

intimpină eu nai resIiTĂrî in muncă ziua de 1 Mai in prunul 
trimestru al acestui an. planul producției globale al între
prinderii a fost îndeplinit in proporție de 10146 la sută, al 
producției marfă, 101,41 la sută, iar la creșterea productivi
tății muncii, sarcina planificată a fost realizată in proporție 
de 100,61 Ja sută. Prin reducerea prețuiui de cost, colectivul 
întreprinderii a realizat peste plan economii in valoare, de 
aproape 300 009 lei, față de angajamentul de 
in cinstea zilei de 1 Mai.

Aplicînd încă de la începutul anului unele 
și organizatorice, s-a asigurat îmbunătățirea 
duselor, in acest an s-a trecut la folosirea pe 
ala a procedeului de aplicare a lacurilor poliesterice după 
sistemul ud pe ud, la experimentarea aplicării grundului de 
stiren în operația de umplere a porilor la mobilă, scaune și 
casete radio. De asemenea, se desfășoară pregătirile pentru 
producerea mobilei-stiL In această perioadă, s-au realizat și 
numeroase prototipuri noi de mobilă.

Pentru însușirea noilor procedee și a tehnologiilor de lu
cru s-au organizat cursuri de ridicare a calificării, de
monstrații practice în cadrul fiecărei secții.

100 000 lei luat

măsuri tehnice 
calității pro- 
scară industri-

„Scinteii

tineretului"

transmite

• FORȚA MECANICĂ JUDICIOS FOLOSITĂ!

din regiunea

Argeș

• ATENȚIE LA CALITATE!

realizate în primul trimestru.
Citim în planul de măsuri : 

„Vor fi efectuate 3 operații de 
acidizări la secția a II-a“. Mais- 
X'd Ion Stănescu, șeful secției 
ne explică în ce constă această 
măsură tehnică. La gaura son
dei se formează cu timpul crus
te calcaroase, care reduc aflu
xul de țiței din strat. Pentru 
a le distruge, se introduce o so
luție acidă.

Fiecare sondă dă acum, prin 
aplicarea metodei de acidizare, 
cu 4—5 tone țiței mai mult pe 
zi. Dar nu ne-am oprit la trei 
operații — a continuat tovară
șul Stănescu. Am efectuat cu 
două mai multe.

Secția a III-a se află pe o 
structură cu țiței care prezin
tă un fenomen curios : elimină 
gazele din soluție și din această 
cauză țițeiul tinde să se solidi
fice în jurul găurii de sondă, 
micșorîndu-se treptat debitul.

Nici unul dintre solvenții 
obișnuiți nu i-au micșorat vîs-

Hr-------------------------

dorite în condițiile de strat ale 
Băbenilor. După multe încercări 
s-a introdus, în funcție de com
portarea sondelor, pompajul tu
bular și pompajul diferențial. 
Rezultatul ? Sondele 440 și 425 
bunăoară, care nici nu puteau 
fi puse în funcție din cauza 
nisipului curgător din zăcămînt, 
ating în prezent debitele prevă
zute în planul de exploatare.

Dacă preocuparea pentru 
sporirea producției constituie 
unul din principalele obiective 
ale întrecerii petroliștilor, nu 
mai puțin important este și ce
lălalt obiectiv : reducerea la 
minimum a pierderilor de țiței.

Am întîlnit în această pri
vință o experiență bună a or
ganizației U.T.M. în consfătu
irile de producție se vorbea, 
într-o vreme, despre pierderile

Ing. ARTUR ION 
T. MIRONESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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La Oradea se construiește

O centrală electrică 
de termoficare

\LOCUL PROFESORULUI 
I E LA CATEDRĂ

La Oradea se află în con
strucție o centrală electrică de 
termoficare care va avea o ca
pacitate de 100 Mw. Ea va va
lorifica zăcămîntul de lignit din 
această parte a țării și va ali
menta cu energie electrică și 
termică uzina de alumină, pre
cum și alte obiective industriale 
prevăzute a fi construite. Se va 
realiza totodată termoficarea

noului cartier de locuințe din 
acest oraș și, ulterior, și a altor 
cartiere.

Constructorii și montorii cen
tralei desfășoară o susținută 
activitate pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate. S-au ter
minat lucrările de construcții la 
turbina nr. 1 și au fost în
cepute lucrările la turbina nr. 2.

(Agerpres)

UTILAJ Dl ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE
Combinatul siderurgic Hune

doara a fost dotat anul acesta 
cu noi mașini și utilaje de 
înaltă productivitate, menite 
să contribuie la ridicarea pro
ducției de metal și îmbunătă
țirea calității acestuia. La la
minorul bluming, de pildă, s-a 
pus recent în funcțiune o nouă 
macara, care a asigurat spori
rea vitezei de lucru, iar la ote- 
lătia Martin nr. 2 o mașină

de șarjat, carii va permite o 
încărcare mai ritmică a cup
toarelor de 400 de tone.

Combinatul a primit de ase
menea, aparatajele necesare 
introducerii oxigenului în 
procesul de elaborare a otelu
lui la cuptoarele de mare ca
pacitate. procedeu ce se va 
aplica aici pentru prima dată 
în țară.

(Agerpres)
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Cu citeva zile in urmă ziarul nostru a pu
blicat reportajul: ,Vc-:i stinse intr-un 
cor superb*. Reportajul ilustra momen

te din munca, din activitatea citorva dintre 
miile de tineri intelectuali care după absolvi
rea institutului au intrat in lumea satului s-au 
integrat organic in viața Ini. dăruindu-si cu 
entuziasm și pasiune energia lor tinerească 
pentru educarea copiilor, pentru a le transmite 
cunoștințele primite in școală și facultate.

De asemenea, in reportaj erau consemnate 
mentalitățile greșite ale citorva dintre absol
venții din anul trecut care au renunțat la pro
fesiunea lor, renunțînd de iapt la idealul de a 
exercita o profesie nobilă — și nu numai atit 
dar au renunțat la demnitate uneori re rugim - 
dn-se in ocupații care nu an nimic comun cu 
cariera pentru care s-an pregătit.

După apariția acestui reportaj, la redacție 
au sosit numeroase scrisori de la tineri care 
și-au spus cuvîntuL apreciind munca, realiză
rile celor care au știut să răspundă chemirii 
și pregătirii lor — și totodată au luat atitu
dine fermă, și-an exprimat dezacordai față de 
comportarea acelora, puțini la număr, care nu 
și-au înțeles menirea și îndatoririle

In același timp redacția a cerut părerea mal

multor proiesori. tineri sau cu mai vechi state 
de serviciu in viața satelor.

Din toate aceste opinii am desprins unani
mitatea cu care cititorii dezaprobă renunțarea 
unora dintre absolvenți la profesia lor, la în 
deptinirea unei obligații elementare aceea de 
a profesa in specialitatea lor. de a răsplăti 
astfel grija cu care au fost înconjurați in fa- 
cultaie. de a realiza adevărata împlinire a 
pregătirii lor.

Scrisorile primite de la cititori, rezultatele 
unor anchete întreprinse de redactori au scos 
la iveală iaptul că in unele Întreprinderi si 
instituții din orașe (in special din București), 
sint angajați cu ușurință absolvenți de iacul 
lăți pregătiți pentru a deveni profesori, dar 
care ocupă funcții ce nn solicită in nici un iei 
pregătirea lor. Punem de aceea in atenția tu
turor întreprinderilor și instituțiilor o asemenes 
problem i cu convingerea că se vor reglemen
ta lucrurile, și nu se va admite ca oameni 
care au o altă pregătire să exercite munci tn 
aiara calificării lor.

CrriTI l.V PAGINA A 11I-A A ZIARU
LUI CITEVA OPINII CU PRIVIRE LA 
ACTIVITATEA $1 MENIREA TINERI

LOR ABSOLVENT!

Comparativ cu regiunile București și Dobrogea, de unde 
am publicat cronicile noastre anterioare, în Argeș primăva
ra a sosit cu mai multă întîrziere. Această întîrziere este 
marcată nu numai de mercurul termometrului, ci și de sta
diul lucrărilor din prima epocă și al pregătirilor pentru în- 
sămînțatul porumbului. Și aici însă, ca și în celelalte două 
regiuni amintite, obiectivul numărul 1 este asigurarea con
dițiilor necesare însămințării porumbului într-un număr cît 
mai mic de zile și la un nivel agrotehnic corespunzător. în 
asemenea condiții, se impune o preocupare deosebită pentru 
folosirea deplină a fiecărei zile prielnice lucrului în cîmp, 
pentru organizarea exemplară a muncii în cooperativele 
agricole de producție și în brigăzile S.M.T., pentru utilizarea 
întregii capacități a tractoarelor și mașinilor.

Despre măsurile luate, despre recomandările făcute de 
consiliul agricol regional, care vizează tocmai aceste obiec
tive. ne-a vorbit tovarășul ION VIȘOIU, vicepreședinte al 
consiliului:
— In primul tind, trebuie să 

urgentăm arăturile, deoarece 
ne-au rămas foarte multe hectare 
neogorite ta toamnă. In acest 
scop, m recomandat ca, de la 
caz la caz, m se concentreze mai 
multe tractoare in unitățile unde 
sokd i-a zeintat pe suprafețe în
tinse. Apoi, deoarece, prin sonda
je, am constatat că in unele 
mutăți tint cantități de sămință 
de porumb cu valoare culturală 
foarte scăzută 'puterea de germi
nația mb 60 ia sută) am luat mă
sura ca din toate cooperativele 
agricole de producție să fie tri
mise probe din fiecare lot la la
boratorul regsMel pentru control 
prin procedeul rapid. Tot pe li
nia perfectării pregătirilor am 
indicat ca ta fiecare mutate tă 
se faci probe semănătorilor 
2 SPC 2 ia ccadrță de lucru, cu 
care prilej să m verifice dacă 
discurile corespund cshbrului 
seminței ș> dacă însoțitorii de

mașini și-au însușit bine noțiuni
le predate la instructajele organi
zate cu mai multă vreme în urmă. 
Pentru ca mecanizatorii să cu
noască noile semănători SPC 6 pe 
care le vom primi zilele acestea, 
din fiecare S.M.T. vor fi trimiși 
acum cite 6-7-8 tractoriști la un 
instructaj teoretic și practic ce 
se va organiza la S.M.T. Vlaici 
și Recea unde există cite trei a- 
semenea mașini. Respectarea a- 
cestor măsuri și recomandări va 
asigura încadrarea însămințării 
porumbului intr-un timp scurt și 

nivelefectuarea lucrării la un 
agrotehnic corespunzător.

Recomandări bune, 
dovedesc că s-a

care 
ținut 

seama de condițiile spe
cifice acestei primăveri, de 
capriciile acestui aprilie. Cum 
se materializează ele în uni
tățile de producție, acolo unde, 
practic, se hotărăște soarta re-

coltel ? Am organizat un raid 
prin mai multe cooperative a- 
gricole și brigăzi de tractoare 
din raionul Găiești. Ca notă 
generală, se desprinde preocu
parea pentru creșterea ritmu
lui lucrărilor, fără ca această 
urgentare să se facă în dauna 
calității. în ultima perioadă, 
atenția a fost concentrată a- 
supra arăturilor, grijă funda
mentată pe faptul că, pînă la 
semănatul porumbului, pă- 
mîntul trebuie să aibă timp să 
se așeze. în acest scop s-a 
procedat în felul următor: spe
cialiștii de la consiliul agricol 
raional, împreună cu cei de la 
S.M.T. și din cooperativele a- 
gricole de producție, au cerce
tat și cercetează permanent 
starea terenului. Pe baza con
statărilor se iau măsuri ope
rative. De exemplu, o parte 
din tractoarele S.M.T. Teiu, în 
raza căruia persistă încă umi
ditatea ridicată și unde deci, 
nu se poate intra în cîmp, au 
fost aduse în ajutorul mecani
zatorilor de la S.M.T. Greci. 
Astfel, pe porțiuni de 10—12 
hectare, unde solul s-a zvîntat, 
au fost repartizate la arat cîte 
5, 6, 7 tractoare, celelalte con- 
tinuînd lucrările de discuit. 
Cînd într-o cooperativă agri
colă s-au terminat arăturile, 
un număr corespunzător de 
tractoare sînt mutate în altă 
unitate. Numai într-o singură

N. SIMIONESCU
V. BARAC

(Continuare în pag. a IV-a)

< -ase de ani din viatăi-am închinat acestui sat și nu-mi pare rău pentru nici o 
clipă din anii aceștia”. (Gheorghe T-lorescu)



O Timișoara — important centru de cercetare în domeniui calculatoare or
® In urmă cu 4 miliarde de ani planeta a fost de două ort mat

mică & Plămîni artificiali la îndemîna chirurgilor iB Uzine
suboceanice complet izolate

lmaginati-vă o locuință constru
ită pe fundul mării, la 20 sau 30 
de metri adîncime, sau poate și 
mai mult. Pereții acestei clădiri 
sînt perfect transparent!. In inte
riorul camerei etanșe se găsesc 
doi sau trei oameni de știință, care 
studiază problemele vieții subma
rine.

Aceste blocun de locuințe sub
marine perfect etanșe, aceste uzine 
suboceanice, complet izolate — 
pentru că sînt înconjurate pretutin
deni de apă, — au pereții formați 
dintr-o subțire membrană transpa
rentă, care permite o ideală vizio
nare a fenomenelor înconjurătoare.

Lucru! ceb-mai surprinzător nu 
este însă acesta. în interiorul în
căperilor etanșe este mecesar să 
existe aer respirabil. De unde pro
vine el ? Răspunsul este simplu. 
Datorită acelei miraculoase mem
brane despre care am amintit că 
formează pereții. Apa mării conți
ne dizolvate toate gazele care 
formează aerul, adică, practic, «ap
tul și oxigenul. Membrana lasă să 
treacă cu mare ușurință gazele, 
dar cu multă zgîrcenie apa.

Utilizarea la locuințele submari
ne pare spectaculoasă, dar nu este 
singura pe care o va cunoaște 
membrana de cauciuc de siliconă 
despre care vorbim. De pe acum, 
deși noua invenție nu a teșit Încă 
din stadiul experimental de labo
rator, i se prevăd numeroase uti
lizări practice.

înainte de a le descrie, însă, pe 
cele mai interesante, să vedem, 
ceva mai în detaliu. în ce constă 
..membrana miraculoasă'. Este vor
ba despre o foarte subțire pielită 
dintr-un cauciuc de siliconă. pus 
la punct de către laboratorul Ge
neral Electric, din Schenectady. 
Această membrană sintetică este 
în stare să filtreze oxigenul din aer 
sau din apă. comportindu-se aido-

ma țesutului pulmonar sau bronhii 
lor peștilor.

Toate celelalte membrane semi- 
permeabile cunoscute erau po
roase. Aceasta nu e. Atunci... cum 
difuzează substanțele prin mem
brana de siliconă 1 Moleculele de 
lichide sau gaze sînt dizolvate în 
membrană pe una din fetele mem
branei și sînt transportate prin ea 
către cealaltă fată, unde presiunea 
gazului respectiv este mai mică.

In mod obișnuit, animalul b-ai ii 
asfixiat în cîleva minute. Dar ham- 
sterul nostru a trăit liniștit, sub 
apă, în acest container membra- 
nos, fără a i se aduce aer, ore și 
zile întregi, llamsterul a respirat 
de fapt, oxigenul pe care membra
na îl extrăgea din apă; iar bioxi
dul de carbon rezultat în urma 
respirației sale, făcea drumul in
vers, treclnd în apă I

Se știa, de fapt, de mai mult.5

și uni- 
1/400-a

un re-

CORTULUI

DE OXIGEN
re-

la aceste cuno- 
pînă la aplica- 
trebuit să trea- 
de îndelungat.

MIRACOLELE

lică in laboratorul de meca
nică ai Institutului politehnic

din Timișoara

subțire

Plante la comandă
Polimeri

microscopice. 
dispozitiv a

mm. Pelicula 
este tranș

are o groși-

Pregătind o lucrare știinti-

Foto .4. TEODORESCU

Experiența care a stirnit senza
ție — si care a constituit de fapt 
prezentarea ..pentru public' a noii 
descoperiri, a fost următoarea. Un 
hamster — un mic animal, cit un 
șobolan, a fost introdus într-o cu
tiuță ai cărei pereți erau formați 
din membrana de siliconâ despre 
care vorbim. Cutiufa. cu hamster 
cu tot, a fost apoi scufundată in
tr-un mare vas cu apă.

Biologii pătrund tot 
mai adine în structu
ra fină a celulelor vii 
și virusurilor. Proble
ma obținerii lor din 
mediu a fost întotdea
una extrem de compli
cată și abia acum fi
zica nucleară a făcut 
cu putință 'soluționa
rea ei.

O peliculă

de masă plastică 
supusă, timp de 
va minute. Ia radiații 
radioactive, 
transportată 
reactiv special, 
corodează în ea 
cii cilindrice pe 
ul particulelor 
active. Orificiile obți
nute au un diametru 
de la 1 la 10 milio-

iar apoi 
intr-un 

care 
orifi- 
trase- 
radio-

nimi de 
ca atare 
parentă,
me de cca. 0,2 mm și 
de aceea particulele 
filtrate se află instan
taneu pe lamă, puțind 
fi folosite pentru cer
cetări 
Acest
fost inventat în S.U.A.

vreme că gazele trec destui de 
pede prin cauciucuri de silicone, 
in timp ce lichidelor le este nece
sar un timp mult mai îndelungat. 
Solidele, chiar sub formă de săruri 
dizolvate, sînt total împiedicate să 
treacă. Totuși, de 
știnte teoretice și 
rea lor practică, a 
că un timp destul
Succesul se datorește studiului e-

iectuat de di. Wdiiei L. Robb, care 
a arătat posibilitatea confecționării 
unei membrane impecabile 
forme, groasă de numai 
parte dintr-un centimetru.

Spuneam că și gazele au
gim „preferential*. într-adevăr, 
oxigenul, care constituie circa 20 
la sută din atmosferă, trece prin 
membrană cu o viteză de două ori 
mai mare decît azotul, care for
mează restul atmosferei. Dacă aerul 
este în contact cu o latură a mem
branei, în timp ce pe latura cealal
tă scade presiunea, se va întîmpla 
un fenomen foarte interesant: aerul 
care va trece 
fi îmbogățit în oxigen.

Și iată că în acest fel se ajunge 
la posibilitatea 
cort de oxigen, foarte necesar în 
multe împrejurări în medicină, 
pentru salvarea bolnavilor» în stare 
gravă, sau în accidente, ’ntoxicații 
etc. Acest cort de oxigen nu ar 
necesita (paradoxal) oxigen I In
tr-adevăr, să ne imaginăm un cort 
construit din membrana de sili
cone. O pompă de aer, care ar as
pira aer din interior, ar permite ca 
oxigenul să fie asiprat selectiv din 
atmosferă (adică în cantitate mai 
mare decît azotul). în acest fel, în 
interiorul cortului, aerul ar conți
ne pînă la 35 la sută oxigen, în 
timp ce atmosfera normală cu
prinde, după cum am văzut., doar 
20 la sută. Dacă unui om i s-ar 
furniza alimente și posibilitatea de 
a elimina resturile, el ar putea 
trăi în mod infinit într-un cub 
format din laturi de cîte doi 
metri lungime, avînd pereții din 
membrană de siliconă. De notat 
că, scufundată în fundul mării, a- 
ceastă cabină i-ar furniza nu numai 
oxigenul necesar respirației 
după cum am arătat, — dar și apa 
dulce de băut, extrasă direct din 
apă de mare. Tntr-adevăr, trece
rea lentă a lichidelor prin iw.mbra- 
na de silicone se faCb cu mimina- 
rea oricăror săruri dizolvate.

Dar, utilizările miraculoasei 
membrane despre care vorbim nu se 
termină aici. Se vor putea con
strui, astfel, plămîni artificiali care 
vor folosi 
de siliconă 
însemnătate 
constituind
rezervă, la îndemîna bolnavilor de 
emfizem, cancer și chiar pneumo
nie.

Deocamdată, aplicația evidentă 
și imediată este în cercetările sub
marine și cosmice, alături de teh
nologia medicală.

prin membrană va

confecționării unui

membrane din cauciuc 
șl care vor avea o 
mare în chirurgie, 

adevărate organe de

LEONID PETRESCU

CARTEA

IPOTEZE ȘTIINȚIFICE prin explozie

idichi în greutate 
de 3 kilograme ? 
Plante care sâ-$i 
dezvolte cu pre
dominanță coaja, 
miezul sau conți- 
netul frjctejrr. în

In laboratorul de izotopi radioactivi al Universității 
din București

ȘTIINȚIFICA

și vieții"

PMNJUL
u

SIMM?
v

Specialists •oriet’Ci au obturat 
pentru prima dată fenolul — ma
terie primă valoroasă pentru fa
bricarea capronului — printr-o 
metodă nouă, fără reactor chimic. 
Ei au sintetizat această substanță 
din benzol la o instalație de des
cărcare prin impulsuri de înaltă 
tensiune într-o vană deschisă.

Noua instalație s-a dovedit a fi 
o cheie miraculoasă in 
cercetătorilor. în curînd, 
instalație 
concurent 
obișnuit.

mîinile 
această 

va deveni un serios 
al reactorului chimic

funcție de energia fiori pri
mită din afară ? Animale ale 
căror 
putea ..crește" de două ori 
mai puternic dacă ar fi supu
se anumitor factori fizici ? 
Insecte al căror sex depinde 
de influența luminii ? Iată 
numai cîteva din rezultatele 
obținute de diferiți cerce
tători.

Dar să intrăm in unele a- 
mănunte.

Una din descoperirile inte-

fibre muscul ar

resante in acest domeniu din 
ultima vreme, a fost aceea a 
doi oameni de știință sovietici, 
Lazarenko și Krepis. Aceștia 
au constatat, pe baza cercetă
rilor efectuate de ei, că o 
plantă ar putea fi considerată, 
dm unele puncte de vedere, 
ca un adevărat sistem electric. 
Ei au arătat că, dacă reușim 
să-i adăugăm energie pe cale 
artificială unei plante, atunci 
metabolismul ei se accelerea
ză ți se obțin fructe mai mari 
ca de obicei.

Demonstrația practică a fost 
efectuată de un grup de bio
logi, care au supus unui cimp 
electric un grup de banale ri
dichi. Ei au reușit sâ obțină 
ridichi cu un diametru de 13

um arăla suprafața 
Pămîntului în urmă 
cu miliarde de ani, 
cînd scoarța terestră 
de abia se formase? 
Care era aspectul — 
sau, cel puțin, con
tururile — actuale

lor continente ?
Sînt acestea întrebări al căror 

sens este nu numai cercetarea 
istoriei planetei noastre, ci și for
mularea de noi ipoteze cu privire 
la perspectivele ei de viitor. Și 
dacă presupunerile cu privire la 
aceste probleme nu au lipsit nici 
în trecut, s-o prezentăm pe una 
dintre cele mai surprinzătoare si 
mai recente, cea potrivit căreia 
globul pămîntesc crește — încet, 
clar sigur — dublîndu-și volumul 
la fiecare patru miliarde de ani.

Pentru a înțelege mai bine care 
a fost aspectul inițial al scoarței, 
să recurgem la o experiență. Să 
luăm un glob terestru miniaturizat 
— din cele pe care le folosesc 
școlarii pentru a învăța geografia 
■—• și să decupăm, de aici, conti
nentele,, 
sferă, 
scară 
lîngă 
ceste 
marginile actualelor continente se 
Îmbină unele cu altele, într-un 
mod relativ, alcătuind o suprafață 
continuă. Acesta ar fi fost aspectul 
inițial al suprafeței pămîntului, iar 
mările și oceanele — ne asigură 
specialiștii — nu ar fi apărut decît 
mult mai tîrziu, ele umplînd golu
rile rezultate din îndepărtarea ma
selor continentale unele de altele, 
ca urmare a dilatării globului.

Ipoteza amintită are — între al
tele — meritul de a reînnoi — în 
lumina ultimelor descoperiri știin
țifice, vechea teorie despre deriva 
continentelor.

încă de demult, asemănarea izbi
toare dintre coasta orientală a 
America de Sud și cea occiden
tală a Africii a impresionat pe 
oamenii de știință.

Alte descoperiri 
deosebită 
oamenilor 
străduit să 
cadrîndu-le 
nioasă.

S-a pus în evidență faptul că, de 
pildă, odinioară ar fi existat ghe
țari în locurile unde actualmente 
există luxurianta climă tropicală. 
După cum, s-au identificat urmele 
vegetației tropicale la Polul Nord, 
în locurile ghețurilor veșnice. S-a 
putut întocmi chiar și o istorie a 
acestor deplasări climatice. A fost 
formulată astfel ideea — care ar 
putea părea neverosimilă, la prima 
vedere că, în zorii timpurilor geo
logice, Polul Nord se găsea în 
mijlocul Oceanului Pacific, apro 
ximativ alături de poziția geografi
că a actualelor insule Hawai.

Cum s-au petrecut aceste depla
sări uimitoare de zone geografice ? 
Cine s-a mișcat din poziția sa tro 
dițională: Polul sau actualele con 
tinente ?

Apoi, să le lipim pe o 
închipuind Pămîntul la o 

și mai redusă încă, contur 
contur. Vom observa că a- 

contururi — reprezentînd

de natură 
— au trezit interesai 
de știință, care s-au 
le dea explicația, in- 
într-o teorie arma-

Și oamenii de știință 
Ia lucru. Ei au căutat 
la aceste pasionante întrebări în 
însăși scoarța terestră care, pas 
cu pas, își dezvăluie zbuciumata 
sa istorie.

înzestrați cu o tehnică modernă, 
geofizicienii au studiat orientarea 
magnetică a anumitor roci și au 
putut determina care a fost pozi
ția polului magnetic în momentul 
solidificării tor, într-un trecu* 
foarte îndepărtat Aceste cercetări 
au confirmat încă o dală ideea că 
fenomenele amintite — ca și altele 
asemănătoare — nu ar putea fi 
explicate decît fie admițîndu-se 
mișcarea polilor magnetici ai glo
bului șl, o dată cu aceștia, a po
lilor geografici, fie considerindu-se 
că însăși continentele s-ar „plim
ba*.

O descoperire semnificativă a 
apropiat pe geoficizieni de cea de 
a doua ipoteză. Ei au observat și 
stabilit faptul că roci aparținînd 
aceleași epoci geologice — prele
vate însă de pe continente diferite 
— indică prezenta mai multor poli 
magnetici. Or, este cunoscut faptul 
că nu poale exista decît un singur 
asemenea pol. De aici, concluzia: 
în decursul istoriei pămîntului, 
continentele s-au deplasat nu nu
mai în raport cu polii, ci și unele 
față de altele.

Pe baza unor astfel de cercetări 
s-a. stabilit că Australia înainte de 
a se „stabili* în actualul ei loc, ar 
fi făcut un adevărat tur al Polului 
Sud. De asemenea. Antarctica ar 
ii hoinărit îndelungat șl, de-abia 
tîrziu, și-ar fi delimitat poziția 1n 
extremul sud. far bătrîna Europă 
s-ar fi separat „de-abia* în urmă 
cu 170 milioane de ani de conti
nentul nord-american.

La începutul erei primare, toate 
cele cinci continente ar fi formal 
o singură masă gigantică: Pangeea. 
într-o etapă următoare, aceasta 
s-ar fi separat în două uriașe 
blocuri terestre: Gondwana și 
Laurasia. Din prima ar fi luat naș
tere America de Sud, Africa, Ma
dagascarul, India și Antarctica. Din 
cea de a doua — America de 
Nord, Europa și Asia septentrio
nală.

Cum se explică însă această u- 
riașă deplasare a soclurilor conti
nentale care 
țări — ar fi 
scoarță ?

Aici, noua 
mină edificatoare.

Continentele nu s-au deplasat 
din locurile unde sînt fixate.

Prin calcularea razei terestre — 
la diferite vîrsle ale globului — 
s-a ajuns la concluzia că, în urmă 
cu 4 miliarde de ani, planeta noa
stră ar fi fost de două ori mai 
mică decît astăzi. Această „dila
tare" a globului terestru ar ti răs
punzătoare de schimbarea poziției 
continentelor, de aparentele ciu
dățenii amintite.

Si creșterea continuă...

au pornit 
răspunsul

— după unele cerce- 
puternic ancorate în

teorie aruncă o Iu-

A. SERGHIE

Vedere generală din sala reactorului de la Institutul de Fizică Atomică

centimetri și cu rizoame în 
greutate de 3 kilograme ’

Firește, metoda are riscuri. 
Este necesar, astfel, să se cu
noască cu mare precizie can
titatea exactă de electricitate 
care reprezintă ^optimul- fie
cărei plante.

Tot electricitatea este aceea 
care poate asigura un sistem 
muscular foarte bine dezvol
tat la animalele domestice 
crescute pentru carnea lor. Și 
iată cum: Experiențele au 
fost, efectuate în Canada. 
Timp de mai multe săptămîni 
consecutiv, cîțiva purcei au 
fost expuși zilnic la... electro
cutare. In fiecare zi, timp de 
20 de minute, prin țesutul 
muscular al purceilor trecea 
un curent electric de joasă 
tensiune.

Pentru ca să se poată trage 
o concluzie clară, numai ju
mătatea stingă a corpului 
purceilor era supusă trata-» 
meritului. După terminarea 
tratamentului, purceii au de
venit asimetrici : jumătatea 
stingă a corpului lor era mai 

ceabine dezvoltată 
dreaptă !

De notat că, în timpul 
tui tratament, regimul 
mentar al purceilor nu a fost 
modificat în nici un fel.

Dar să trecem la un alt fac
tor fizic : lumina. Se știe 
mult că lumina are un 
important în procesul de 
tosinteză al plantelor, că 
acest proces contribuie și clo
rofila, că lumina ajută plantei 
să creeze materiile prețioase 
(substanțele dulci și amido
nul). Oamenii de știință so
vietici și-au pus însă întreba
rea : oare lumina nu s-ar pu
tea regla, în așa fel îneît pro
cesul de dezvoltare al plante-

decît

aces- 
ali-

de 
rol 
fo
ia

lor să poată fi reglat ? Răs
punsul a fost afirmativ.

Astfel, sub influența lumi
nii albe sau roșii, ceapa crește 
și iși formează rădăcini soli
de ; in schimb, dacă luminăm 
planta cu albastru, cresc re
pede foile, dar rădăcina nu se 
formează. Or, se știe că cuan
tele luminii albastre transpor
tă de două ori mai multă 
energie decît cele ale luminii 
roșii. Se pare că razele de di
ferite culori sînt absorbite de 
substanțe diferite și provoacă 
reacții de transformare dife
rite.

Deocamdată, simple expe
riențe.'Dar să anticipăm pu
țin. Să ne imaginăm un teren 
de cultură, prevăzut cu ecra
ne ce pot filtra lumina solară, 
reglîndu-i diferitele culori. în 
prima perioadă, se folosesc 
culorile care favorizează creș
terea rădăcinilor, fixarea 
plantelor. Apoi, urmează acele 
radiații care favorizează creș
terea frunzelor ; după aceea, 
a fructelor. Fiecare clipă din 
creșterea plantei este reglată 
exact, după necesități. Rezul
tat : recolte enorme, obținînd 
produsele întocmai după cum 
a fost comanda : coajă subțire 
sau groasă a fructelor, miezul 
la gradul exact de coacere ne
cesar...

Lumina nu are însă influ
ență numai asupra plantelor. 
Dr.-ul R. N. Schoffner de la 
Universitatea din Minnesota, 
în S.U.A., a arătat că, ilumi- 
nînd găinile un timp mai în
delungat decît „lumina natu
rală" a soarelui, se obține o 
creștere nesperată a capacită
ții lor de ouare.

Astfel de rezultate ridică 
perspective nebănuite.

în continuul proces de dezvolta
re» a cunoașterii științifice, între
pătrunderea unor științe, aplicarea 
celor mai noi cuceriri ale unui do
meniu de cercetare științifică în 
altul, a devenit un fenomen curent, 
absolut necesar dezvoltării cultu
rii contemporane.

Impunătoarea lucrare a lui V. 
Săhleanu, cunoscut cercetător al

ION CONSTANTINESCU

Institutului de Endocrinologie 
Academiei R.P.R., încearcă 
prezinte modalitatea în care pro
gresele chimiei, fizicii și matema
ticii permit o temeinică anali'jl a 
proceselor biologice. Simpla lec
tură a titlurilor celor 21 de capi
tole ale cărții arată 
moment că intenția autorului 
fost să aleagă cîleva exemple de
monstrative, care să arate esența 
metodelor fizice, chimice și mate
matice folosite în biologie și spi
ritul în care problemele biologiei 
pot fi tratate de către un fizician, 
un chimist sau matematician.

Așa cum se arată in prefața Iu- 
ciării, autorul „a depus eforturi 
pentru a putea ti urmărit de către 
orice om care și-a însușit elemen
tele unei culturi generale. Dar spe
cialiștii vor putea găsi și ei unele 
informații de 
strînsă, unele 
unele sugestii 
propriului lor 
htațe".

al 
să

din primai
a

ie

circulație mai re- 
sistematizări și chiar 
pentru interpretarea 
material de specia-

Performanțe cibernetice
Calculatoarele electrice au devenit o componentă indispensabilă 
vieții tehnice și științifice contemporane. Ele sînt utilizate pe scară 

proceselor industriale, a circulației vehiculelor, 
de planificare etc.

a .
largă in conducerea 
in studii statistice și

Primul calculator digital realizat la noi în țară a fost CIFA-1, care 
a intrat în funcțiune în anul 1957. De atunci, familia calculatoarelor 
noastre s-a îmbogățit cu peste 20 de membri, dintre care cel mai 
tinăr — în momentul de față — este DACICC-1 de la Institutul de 
calcul din Cluj. După cum este și firesc, acest prîslea al familiei cal
culatoarelor electronice de la noi, prezintă și cele mai înalte perfor
manțe atinse de vre-un calculator digital romînesc.

Ne propunem ca, în cele ce urmează, să prezentăm cîteva din do
meniile în care ciberneticienii de la noi din țară lucrează în vederea 
realizării unor calculatoare digitale din ce în ce mai perfecționate.

La Institutul politehnic din Timișoara funcționează o secție de 
specializare în calculatoare electronice. Reamintim că în acest institut 
s-a proiectat și realizat calculatorul MECIPT — cu care s-au efec
tuat în anul 1962 primele traduceri automate din limba engleză în 
limba romînă. în momentul de față, în Institutul politehnic din Ti
mișoara se desfășoară o activitate intensă de cercetare și de construc
ție a unor elemente de calculatoare cu performanțe superioare.

Astfel, un grup numeros, condus de prof. ing. Alexandru Rogojan, 
studiază în special memoriile rapide cu ferite. Este vorba de dispo
zitive modeme, care utilizează mici inele dintr-un material special, 
numit ferită. în momentul de față, performanțele realizate în I.P.T. 
în ceea ce privește memoriile cu ferită sînt foarte bune, în sensul 
realizării unei mici memorii, la care timpul de acces e de ordinul 
cîtorva milionimi de secundă.

Performanțele atinse sînt, în ceea ce privește timpul de acces și si
guranța în funcționare, la nivelul tehnicii mondiale.

Pentru a se atinge un timp de acces de ordinul milionimilor de 
secundă, feritele trebuie sortate. în acest scop, în laboratoarele I.P.T. 
»-a construit o mașină automată de sortat ferite. Mașina este de con-

cepție originală și se caracterizează printr-o foarte mare productivi
tate a muncii.

Un alt grup de specialiști din I.P.T. se preocupă de realizarea păr
ții aritmetice a unui calculator modem, care utilizează, de asemenea, 
numai piese fabricate în R.P.R. : tranzistori, diode, rezistente, capaci
tăți etc.

A fost necesar ca pentru realizarea unor elemente, de exemplu — 
microtransformatoare toroidale, să se construiască mașini speciale, de 
o concepție originală.

Experiențele efectuate pînă în prezent cu subansamblele viitorului 
calculator au reușit pe deplin.

Revenind la calculatorul MECIPT trebuie să arătăm că și el are o 
foarte bună siguranță de funcționare, în sensul că rezultatele finale 
sînt foarte rar afectate de erori accidentale. Aceasta face, de exemplu, 
ca rezultatele imprimate de mașina de scris atașată calculatorului, să 
poată fi utilizate direct în producție.

Alături de clasicele ferite, astăzi, în întreaga lume se investighează 
proprietățile păturilor subțiri, care se caracterizează prin proprietăți 
cu totul remarcabile. Devine astfel cu putință ca să se înlocuiască 
memoriile cu ferită, prin memorii utilizind pături magnetice subțiri.

La noi în țară se experimentează cu succes astfel de elemente de 
memorie, obținîndu-se rezultate la nivelul tehnicii mondiale.

Și acum un detaliu neașteptat : pe măsură ce viteza de lucru a 
elementelor crește, dimensiunile lor scad. Astfel, o memorie de capa
citate medie, realizată cu pături magnetice subțiri, nu este cu mult 
mai mare ca un obișnuit pachet de țigări, în timp ce realizată cu 
elemente clasice, ea este de mii de ori mai voluminoasă.

Dar chiar și principial, la viteze foarte mari, dimensiunile ele
mentelor trebuie să fie foarte reduse. în adevăr deși viteza luminii 
este foarte mare — 300 de mii de kilometri pe secundă — totuși, 
într-o miliardime de secundă ea nu poate parcurge decît doar 30 
de centimetri. Pentru o bună funcționale a mașini), este de dorit 
ca dimensiunile sale să nu depășească această limită. Viitorul este 
deci al mașinilor rapide și compacte.

romîneșt e if

Alături de păturile subțiri obișnuite, un alt domeniu de mare 
viitor este electronica criogenică.

Este interesant să arătăm că o metodă generală de sinteză a cir
cuitelor cu criotrom a fost dată de acad. Gr. C. Moisil. Metoda s© 
poate aplica atit la sinteza circuitelor care intervin în calculatoarele 
digitale cit și în orice domeniu.

■ir

In ansamclul economiei noastre naționale, industria petroliferă 
ocupă un 1' c special. Exploatarea științifică a petrolului ridică însă 
adesea probleme speciale care cer eforturi speciale spre a fi rezolvate. 
Iată, de exemplu, problema pompajului de adîncime: pentru a extrage 
petrol din straturi mar profunde, uneori de peste 4 000 m, este ne
cesar a introduce în acel strat o pompă cu piston, ce este acționată 
de la suprafață de către o garnitură lungă de prăjini. în momentul 
in c ire pistonul se lasă în jos, supapa se deschide și asupra pistonu
lui nu se exercită nici o forță. Atunci însă cînd începe cursa în sus, 
supapa se închide și pistonul începe să împingă în sus o coloană de 
lichid de cîțiva kilometri înălțime. Evident, se produce un șoc care 
solicită instalația de pompaj Pentru inginerul petrolist apare o pro
blemă : cum trebuie sâ dimensioneze instalația de pompaj pentru a 
se asigura o funcționare optimă ? Formulată matematic, problema 
conduce la dificultăți foarte mari, ce nu pot H înfrînte cu mijloacele 
analizei matematice clasice.

Dar producția trebuie să-și rezolve totuși problemele, neputînd 
aștepta dezvoltarea teoriei matematice. Tocmai de aceasta prin co
laborarea specialiștilor ciberneticieni din Institutul politehnic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej" din București și a specialiștilor petroliști din 
Institutul de cercetări foraj extracție din Cîrnpina s-au construit, la 
acest institut din Cîrnpina, un calculator analogic special.

Cu ajutorul său se obțin cu precizie răspunsurile la 
probleme legate de pompajul de adîncime.

Calculatorul de la Cîrnpina are performanțe la nivelul tehnicii 
mondiale. In întreaga lume nu există, de altfel, decît cel mult un 

ngur alt calculator de acest gen.
Prof. univ. EDMOND NICOLAU

difente



Mindria de a fi 
prezent

Am parcurs în regiunea 
București un drum prin mai 
multe sate ale raioanelor Le- 
hliu și Oltenița. Școala, cămi
nul cultural — centrele activi
tății culturale din sat — se de
tașează în peisajul rural. Aici 
îi vei găsi de fapt în cea mai 
mare parte a timpului pe în
vățători și profesori îndepli
nind munca și menirea lor de 
a transmite copiilor lumina 
cărții, de A sprijini pătrunde
rea cultui^în viața oamenilor 
satului.

Primul popas l-am făcut la 
școala din Valea Argovei. Era 
în timpul orelor de curs și a 
trebuit să așteptăm sunetul 
clopoțelului.

In sfîrșit, în cancelarie a in
trat cu catalogul în mină pri
mul profesor. Era directorul 
școlii, Iordan Zglobiu. Părea 
mulțumit de ora la care fu
sese, de școlarii pe care-i exa
minase...

I-am solicitat părerea des
pre reportajul publicat în zia
rul nostru sub titlul „Voci 
stinse într-un cor superb'.

A început să ne vorbească 
cu o voce caldă și sigură, ca 
unul care a acumulat o lungă 
experiență de viață.

„Sînt de 15 ani profesor de 
geografie aici în sat, la Valea 
Argovei, și mi se pare că 
timpul a trecut repede in ciu
da părerilor cum că viața in 
sat ar fi plicticoasă și mono
tonă. Adevărat e că am avut 
întotdeauna multă treabă de 
făcut, am fost prezent la toate 
evenimentele satului. Alfabe
tizarea, apoi transformarea 
socialistă a agriculturii, alte 
și alte acțiuni și prefaceri din 
viața satului m-au găsit Întot
deauna și pe mine alături de 
țărani. Eu îmi măsor bucuri
ile mele cu bucuriile Ier, iz- 
bînzile lor sint și izbitaite 
mele. Iar oamenii din Valea 
Argovei au și multe izbinzi și 
multe bucurii. E mare ne
voie de noi aici. Avem ai ti 
un colectiv de cadre (Martire. 
foarte bun, oameni uniți ca- 
re-și cunosc menirea și orici
ne ar veni în mijlocul nostru 
s-ar simți bine, sint sigur.

Chiar și cei care au o idee 
deformată despre sat, cei care 
au refuzat să meargă amin 
unde sînt chemați să-și facă 
datoria, dacă ar veni la noi 
sau în oricare altă școală să
tească și-ar înțelege greșeala, 
iar ajuta colectivul să capete 
pe deplin răspunderea peztru 
profesiunea aleasă. Este apma- 
pe de neînțeles lipsa de răs
pundere pe care o manifestă 
unii absolvenți față de prt~a 
lor profesie. Ei au ocupat in 
facultate un loc, au primit a- 
jutorul unor cadre didactice 
de prestigiu, au beneficia: de 
condiții de studiu și viață 
bune. S-au făcut multe efor
turi pentru ca ei să învețe, să 
obțină o diplomă universitară. 
Nu au nici un drept moral să 
nu-și exercite profesia. Renun
țarea la profesie se cheamă 
dezertare, lipsă de maturitate 
și răspundere. E datoria noa
stră să nu admitem asemenea 
fapte".

Fac o muncă 
utilă

La aceeași școală, tovarășul 
profesor Pătru Nastasia 
ne-a vorbit despre senti

mentele unui orășean, devenit 
acum locuitor al satului.

„Sînt din Piatra Neamț. dar 
am venit aici să muncesc și 
să trăiesc și, ca să fia sincer, 
am făcut asta :rr.b..-lr.i ccuă 
lucruri : sentjaentui că aiu 
fac o muncă nai ofiH și do
rința mea de a locui tatr-sn 
mediu mai pitoresc. Saml o- 
feră fiecăruia satisfarp: Pen
tru mine, uza cintre aceste 
satisfacții este gindul că am 
crescut citeva proenoti de ab
solvenți. plecați acum să în
vețe mai departe la școli pro
fesionale sau tehnice. Ia facul
tăți.

Nu-i înțeleg, per și simplu, 
mie greu să-i înțeleg pe ce 
care și-au uitat aspsrap e e= 
care au pășit pe perțue fa
cultății Tr-rp de trei kz ac 
învățat ca să devmă profe
sori. să transmită curjy 
lor eâevaor si. dmzr-ocstă. 
și-au schimbat xăesjurue ? Nx 
e la mi; loc o ^ațrtate ? Se poa
te mterpreta S asa. des. et 
cred că ei se wr 1-,toarce la a- 
devărata Joc menme*.

Atentie!

Drum greșit
Iz CT- .-^ Fzăsmrt. ăa 3B

la școala ăe B au pe 
Alexa ndra Ami-X jcifc- 
soarâ de — o» i-r-nl-nă* ab-

tufii ar trebui să se afle și 
aceea de a mc „a_mca* pe txm 
absoivecți să ocupe port or. 
care sa îz nxi uz ie.
sper-' a'-tăpc joc. Dacă este pco- 
fescr și k cyitxră de profesat

Aproape 
tot: cetățenii 

din sat mi au 
fost elevi

ăs ac. cx lini li'ifeiEur 
Gz tw—-ti deerairu. scrib,

ixrfcfcur iz acs. 
ace» ds acm. 30 Jm w- 
se am âs așa jar"» S a>c 
act rjmae. i’jem ar Oi fe

y-c • <9vă — jrinme

Totul depinde 
de tine

jnfeasrtu. fe za 
ea Grxp» Seatnm.
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zra » Crrroiu ha
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O
-Deed te pasionează, dacă 

vrei să fii pasul cu tot ce 
e zoo. d și aid destule cii 
spre noul acesta t* (Gheor- 

ghe Neamțu) 

Fotografiile de I. CUCU

solventă a Ltsmzxmua peda
gog» *= 3ac=res=c- l-am po
vestit că s=s asz zzzre ceue- 
gx ei an-

— Da, ștâe — ae-a xăgpooB 
— care a-aa vn* să —cv-gâ 
ia țară. Tare aș vrea să-t om 
rttg că au gțeșA In 
riad șc-su călcat Cxxărirea 
lor. luată —rpal când s-aa m- 
scris la facultate. S-ac snșr.xt 
pe eh ax mșeâat famhaaea s 
au înșelat scn»::~> de ia saoe m 
care stat șt acum așteptam

In ce mă pc- .cște am cset- 
tat cu mea centre frărjrse 
mele care a rămas la Bom- 
rești, acasă: Mariana Pb- 
pescu. I-am spus că a proce
dat rău. i-am vorbit despre 
mine, despre Frăsinet, despre 
faptul că am găsit aici șî oa
meni buni și o școală bună, 
i-am povestit despre micile 
mele succese în munca la ca
tedră și mi s-a părut că am 
reușit s-o fac să-i pară puțin 
rău pentru renunțările de pîză 
acum in orice caz a renunțat 
la gindul de a ocupa un post 
de bibliotecară in Bucureșu. 
O aștept aici—

Dar mă gîndese că și 
alți absolvenți se află în
cadrați in instituții $i între
prinderi. ocupă posturi care 
nu solicită pregătirea didac
tică pe care o au. Cred că ia 
preocuparea diferitelor izsu-

s£ jiiOtams a»

1 ywrșyă cx
| T.Î.. * -—21

ryygâTrrL Dacâ te pssicceazâ- 
-avă vrei să țu pasul cu tot 
ce este nou. ax șx ax: drștn> 
căi spee noul acesta-

.xieva că a răcxas ia ecau ca 
si m. râmmă în =ă m ce

e

Certificat de onoare: MUNCA

xxx ac-i adresez Cs ș> pestrx cruciți «bsolcenți, frații 
Mjx, scțu Cc-xsmt>* $tefca și Victoria, ale căror idealuri 
»-c* cozfxziz: r» propriile lor i^daMriri. Generația noastră 
se Ttuxdrefte est x e~.er.ee mcsdstcri. Designr, mai sini «nti 
esre pr-.’i lameatcru și tr.rocrâd diferde motive, ur.ă chiar și

'crtiricme medicele — dezertează de la datoria lor. Acestora 
•e^ș spune că, deși au avut poate note mari la examene, au 
trecut prtn facultate ca gisca prin apă, fără să se prindă 
-.truc de el. Unora, care cred că nu ar avea la țară posibi- 
lităț» de realizare, le răspund foarte simplu, printr-un exem- 
■..u strălucit din istoria medicinii: Koch era medic de țară 
cind a făcut vestita descoperire, lucru pe care nu l-au putut 
realixa sute de alți doctori care aveau la dispoziție toate 
laboratoarele modeme ale vremii. Așa că, vezi bine, „omul 
sfințește locul' — și nu invers. Eu sînt fericit că mă con- 
zderă oamenii de-dl lor. Nu zic că fac minuni, dar fac ce 

trebuie făcut. Îmi consult pacienții și îi îngrijesc. Țin con
ferințe, dau explicații oamenilor și încerc să răspund frămîn- 
tărilor lor. Învăț și eu de la ei lucruri noi și interesante.

Aici, la Delureni, am descoperit că pot să fac și alte lu
cruri. Nu poți sta toată ziua între cărți. De aceea, la cămi
nul cultural am fost primit cu brațele deschise. Alături de 
profesorii din comună, am regizat texte de brigadă, am pre
gătit și alte programe culturale.

Nu trebuie să ne reducem toată vremea la „Gaudeamus 
igitur". Acesta nu este decit un corolar al muncii de stu
dent, după care urmează răspunderea matură pentru ce 
avem de înfăptuit: „Mergem, să slujim poporul și patria". 
Trebuie însă să fim convinși de acest lucru, dacă nu atunci 
cind am intrat în facultate, măcar atunci cînd am termi- 
-at-o. Altfel nu văd rostul pentru care am terminat-o.

CORNELIU TALOȘ
medic în circumscripția sanitară 

Delureni, raionul Aleșd

„S-au înșelat pe ei, au înșelat facultatea, au înșelat școlile
în care sînt așteptați..." (Alexandra Arnăutu) .am fost prezent la toate eve—eate e Zg.ob:u)

Desen de TIA PELTZ

• Absentă
dintr-un tablou

• Plimbări de agrement ? • Renunțarea nu-i o profesie!
Facem parte din cea 

mai proaspătă promoție 
de intelectuali. Timp 
de 3 ani ne-am pregă
tit pe băncile Institutu
lui pedagogic din Ti
mișoara pentru a de
veni profesori de limba 
și literatura romînă, 
profesiune la care am 
visat atit de mult. Ni
ciodată, in anii studen
ției n-am avut îndoieli 
că ne vom realiza vi
sul. Ne-au stat la înde- 
mînă toate condițiile 
pentru a ne pregăti te
meinic din punct de 
vedere profesional. Am 
simțit îndeaproape zi 
de zi grija părintească 
a partidului pentru 
prezentul și viitorul 
nostru, încrederea și 
speranțele puse în noi. 
Repartizarea tn învăță- 
mînt am așteptat-o ca 
pe o 'încununare a mun

cii noastre în facultate. 
Prima „întâlnire" cu sa
tul Poiana, sat de mun
te, situat la zeci de km 
de oraș, cu oamenii și 
copiii săi, deci cu cei 
cu care aveam să mun
cim, ne-a emoționat cu 
adevărat. Nu vom uita 
niciodată bucuria și 
căldura cu care am fost 
întâmpinați. Nici noroa
iele ulițelor, nici praful, 
nici lipsa operei și a 
teatrului, nimic nu ne-a 
făcut să regretăm pre
zența noastră aici. Pen
tru că atunci cînd 
ne-am înscris la facul
tate știam că ne vom 
întoarce la sat, așa cum 
marinarii știu că pre- 
gătindu-se pentru me
seria lor, se pregătesc 
pentru a străbate mă
rile, nu pentru plimbări 
de agrement. Toate 
planurile noastre de 
viitor, atât înainte cit și

după căsătorie, au avut 
ca punct de plecare 
munca noastră.

In școală, apoi în fa
cultate, în cadrul orga
nizației V.T.M., am în
vățat în primul rînd să 
fim oameni adevărați, 
să ne înțelegem rolul, 
menirea noastră în so
cietatea socialistă, să 
fim receptivi la nevoile 
ei, să nu precupețim 
nimic pentru a ne face 
datoria acolo unde este 
nevoie de noi. Cu atit 
mai greu ne este să 
înțelegem că printre 
noi, tinerii intelectuali, 
mai sînt și dintre aceia 
care au renunțat la 
personalitatea lor, la 
demnitatea lor, dînd 
înapoi de la primul pas 
mai anevoios. N-am 
vrea să folosim cuvinte 
mari, dar nici nu putem

califica atitudinea lor 
altfel decit de dezerta
re. Ne vine și nouă, 
colegii lor, să roșim 
pentru lipsa lor de băr
băție, de seriozitate. La 
articolul din ziar ei vor 
trebui să răspundă di
rect. Noi credem că cel 
mai frumos răspuns al 
lor către ziar, către ci
titori, îl vor putea scrie 
numai prezentîndu-se 
în satul in care au fost 
repartizați, dăruindu-și 
cu generozitate cele în
vățate elevilor de care 
sînt așteptați, devenind 
prezențe active în în
treaga viață a comune
lor respective.

ȘTEFAN EUGENIA 
și ȘTEFAN DI DUȘ 
profesori de limba ro
mînă la Școala de 8 ani 
din comuna Poiana — ' 

raionul Sebeș 1

Am citit în „Scin- 
teia tineretului* re
portajul -Voci stin
se într-un cor su
perb" și m-am gizdi: 
multă vreme Ia unii 
dintre „eroii* des
criși, care s-au co
coloșit multă vreme 
„pe lingă casă* ori 
și-au găsit cine știe 
ce ocupații care n-au 
nici în clin, nici in 
mânecă cu profesiu
nea lor. Sint sigur 
că tinerii aceștia (ca 
Gabriel Constanti- 
nescu sau Veroiu 
Mircea) nu cunosc, 
n-au gustat cit de 
cit frumusețea mun
cii de profesor... Cu 
cițiva ani în urmă, 
proaspăt absolvent al 
Facultății de filolo
gie din București, 
comisia de reparti
zare m-a întrebat 
dacă am vreo prefe-

rință. Sînt oltean, și 
aș fi putut numi ra
ionul meu. dar am 
preferat Dobrogea. 
știam că oamenii 
de aur. au înfăptuit 
tnmtamarea socia
listă a agriculturii — 
su pen:ru că simțeam 
s eu. ca și Gabriel 
Cocstanur.escu, che
marea unei muze, a- 
ceea a literaturii, 
n-am ezitat o clipă. 
Așa am ajuns în co
muna Baia, unde doi 
ar: de zile am cu
noscut satisfacții ne- 
bânuite. atit din 
punct de vedere pro
fesional. cit și ca do
cumentare. Apoi, am 
fost numit profeso: 
la Jurilovca. Aici se 
înființa ae o școală 
medie intr-o clădire 
abia terminată In 

sat există azi două 
biblioteci cu aproape

7 000 de volume, un 
cămin cultural, un 
club al întreprinderii 
piscicole, în fiecare 
casă găsești aparat 
de radio, garnituri 
de mobilă, mulți au 
televizor.

Aceasta este ade
vărata față a satului 
nostru de azi. acestea 
sînt posibilitățile 
mari de afirmare pe 
care ni le oferă el 
in toate domeniile, 
iar satisfacțiile pe 
care le ai, trăind și 
muncind in mijlocul 
acestor oameni sînt 
nebănuite. încercați 
și voi, tineri colegi 
de profesie, și vă veți 
convinge.

A munci acolo un
de ai fost repartizat 
nu înseamnă, după 
părerea mea. numai

a te realiza profesio
nal, ci a-ți îndeplini 
o îndatorire de răs
pundere față de con
dițiile și grija cu 
care ai fost înconju
rat în studenție. Cu 
atit sînt mai de con
damnat atitudinile 
de renunțare la pro
fesie, de dezertare 
de la datorie, cum au 
făcut unii dintre foș
tii colegi, despre care 
s-a scris în „Scînteia 
tineretului*. Aș vrea 
să citesc în coloanele 
ziarului -nostru cit 
mai repede, despre 
felul cum au răspuns 
ei prin fapte la che
marea profesiunii 
lor, la chemarea da
toriei lor.

CHILIM HARITON 
profesor la Școala 

medie din Jurilovca, 
raionul Istria

Mergînd pe urmele absolvenților unul dintre drumuri ne-a 
dus în comuna Orbească de Sus, din raionul Alexandria. Am 
găsit aici o școală nouă, un colectiv de învățători și profe
sori, unii dintre ei~ absolvenți din anii trecuți, o școală cu o 
înfățișare frumoasă și mai ales cu o activitate intensă. Satul 
e mare și frumos, cu un anume pitoresc. Trăiesc în sat și 
muncesc la școală 20 de cadre didactice. Dar lipsește din co
lectivul școlii un profesor. Lipsește tocmai personajul pe ca- 
re-1 căutăm, profesoara de desen Ioana Rădulescu, absol
ventă din anul trecut a Facultății de arte plastice a Institu
tului pedagogic din București.

Unde e ? Nu s-a prezentat !...
Ce s-a întîmplat cu profesoara de desen ?
Stă acasă, în București, pe calea Floreasca 52. Acasă la 

părinți. Ne-am așezat față-n față pe două fotolii și-am con
versat :

— Ce faceți ?
— A, mai nimic, desenez cite ceva...
— Interesant, și ce desenați?
— Cite un autoportret... dar mai ales exersez tablouri cu 

naturi statice...
Pe pereții încăperii erau, intr-adevăr, cîteva autoportrete.
— Și ce proiecte aveți?
— Să devin membră a Uniunii Artiștilor Plastici.
I-am amintit de repartizarea pentru Școala din Orbească 

Și-am primit răspuns :
— Ce-aș putea să fac acolo ? Aș putea lucra ?
— Bineînțeles, e o școală nouă, copiii au nevoie de un 

profesor de desen, ați putea să lucrați și încă foarte bine...
— A nu, nu la asta mă refer, ați înțeles greșit! Eu mă 

refer la pictură — a continuat — ce aș putea eu să pic
tez acolo ?

Ne-am amintit peisajul interesant al satului Orbească, 
chipuri de oameni de acolo.

— Ați putea trece de ia „natura moartă*, la natura vie a 
satului...

Dar tînăra profesoară de desen, se teme că în sat nu va 
putea să picteze, că nu va avea ce să picteze acolo. în trecut 
fie spus, satul le-a oferit dintotdeauna pictorilor un domeniu 
vast pentru arta lor. Dar nu despre asta e vorba.

Ca să folosim o imagine din domeniul tinerei absolvente, 
în satul în care urma să lucreze, trăiesc și muncesc 20 de 
cadre didactice care alături de țăranii din sat alcătuiesc 
un tablou bogat al unei activități creatoare în folosul în
floririi vieții satului. Dar ceea ce nu vrea să înțeleagă Ioana 
Rădulescu e faptul că ea a primit ajutorul facultății să se 
pregătească pentru o muncă nobilă de profesor, să se inte
greze prin munca sa, în acel tablou frumos și generos pe 
care-1 alcătuiesc cei ce-și exercită cu devotament și pasiune 
profesia pentru care s-au pregătit. în acest tablou, cel mai 
frumos, care inspiră puternic pe orice artist autentic a ră
mas și un loc gol. Deocamdată.

MIHAI CARANFIL



Prefața
stagiunii estivale

a patru centre de 
concurs (cluburile 
Uzinelor de tractoa
re, „Steagul roșu", 
Tohanu și Codlea) 
și-au dat întîlnire 
peste 2 500 artiști

amatori din Brașov aflați în în
trecere, la faza interintreprinderi 
a Festivalului primăverii. Faptul 
nu e întîmplător; ecoul celui de 
al VII-lea concurs din 1964 este 
încă viu în mintea spectatorului; 
nivelul artistic ridicat unanim re
cunoscut atunci s-a verificat și 
se verifică permanent pentru că 
,.relache“-ul începe să dispară 
din conduita tot mai multor for
mații artistice. Desfășurarea unei 
activități continui și bogate a 
devenit astăzi o datorie obștească 
a fiecărei echipe, a fiecărui ar
tist amator. „Festivalul primăve
rii" — intrat de-acum în tradiție 
— se dovedește o confruntare 
utilă și necesară a forțelor artisti
ce — atît a celor veterane, de
ținătoare a zeci de distincții la 
diferite concursuri, cît și pentru 
cele care încearcă emoțiile debu
tului. Organizarea actualei ediții 
orășenești are drept scop selec
ționarea celor mai buni artiști a- 
matori pentru formarea unui an
samblu artistic pe

Este un prilej 
de a cunoaște 
posibilitățile re
ale ale amatori
lor, calitatea re
pertoriului și a 
interpretării, se- 
lectînd, din nu
meroasele for
mații artistice pe 
cei mai buni. 
Printre aceștia 
sîrit, de exem
plu, membrii 
brigăzii artistice 
din secția T. M.

a Uzinelor 
tractoare, 

prezintă

oraș.

rioada verii. Vrem să antrenăm 
la susținerea acestor programe 
artiști amatori din mai multe în
treprinderi și instituții. Lucrul se 
dovedește de pe acum posibil. 
Deși juriul nu și-a spus cuvîntul, 
un fapt s-a reliefat cu pregnan
ță: dacă la ediția din anul trecut 
a festivalului doar cîteva formații 
pe oraș s-au dovedit foarte bune, 
acum nivelul mediu s-a ridicat. 
Este suficient să amintim pe cele 
de la Fabrica „Partizanul roșu", 
Uzinele de tractoare, „Dezrobi
rea", „f " '
ca“, „I" „ _______  _____
de celuloză și hîrtie — Zămești, 
Întreprinderea poligrafică ..Oc
tombrie roșu"
— Zămești la care creșterea ca
lității artistice se vădește în con
tinuu progres.

Interesul unanim pentru con
fruntările din cadrul festivalului 
a stimulat pe artiștii amatori 
să-și dezvolte continuu posibili
tățile interpretative, să-și îmbo
gățească repertoriul. Cunoscutul 
cor al constructorilor de tractoare 
și-a dovedit din nou calitățile, 
impunîndu-se prin numărul im
presionant, prin omogenitatea 
compartimentelor — printr-un 
repertoriu variat și nou (de e- 
xemplu — „Tractorul romînesc 

medaliat" de FI. 
Comișel). Ală
turi de el, cel al 
lucrătorilor în
treprinderii po
ligrafice, impre
sionant prin 
mărul mare 
componenți 
dublat față de 
trecutul festival.

.Metrom", „Hidromecani- 
,Măgura Codlei", Fabrica

Ghimbav, I. F.

Laudă artei 
amatoare

Festivalul bienal de teatru

„L L. Caragiale"

Campionatele mondial® 
de floretă pentru tineret

Ecaterina Iencic - 
medalia de aur

Aseară în ziua a doua a cam
pionatelor mondiale de scrimă 
pentru tineret care se desfășoară 
la Rotterdam reprezentanta țării 
noastre Ecaterina Iencic a repur
tat un strălucit succes interna
țional cucerind medalia de aur 
în proba de floretă. Ecaterina 
Iencic este elevă. Ea face parts 
din clubul sportiv Steaua. Este 
pentru a doua oară cînd o flore- 
tistă din țara noasÂî iși înscrie 
numele pe lista ce?»- mai bune 
sportive din lume în competițiile 
rezervate tineretului. Acum doi 
ani la Gând în cadrul „Criteriu
lui Mondial al Tineretului", Ana 
Ene a obținut, de asemenea, pri
mul loc. Remarcabil s-a compor
tat și coechipiera sa Ileana 
Drimbă-Ghiulai, care clasîndu-se 
pe locul doi a intrat în posesia 
medaliei de argint.

Vasul de pescuit oceanic „Constanta' a sosit in portul Galati

l n orașe, Ia cluburi și case de cultură, pe scenele șan
tierelor, ale căminelor culturale, de la șes și munte, are 
loc un festival al artiștilor amatori. Experiența lor o 
vom urmări in actuala ediție, a IV-a. a Festivalului bie
nal de teatru de amatori J. L. Caragiale . Membri ai 

........... cercurilor dramatice, formațiilor de teatru, colectivelor 
de interpreți pentru montaje literar-muzicale. recitaluri, 

cititorii artistici vor fi prezenți pe scenele concursului, in orașe și 
sate, la fazele acestuia întocmai ca pe niște trepte in sus. ale măies
triei. Va fi o confruntare de aptitudini și de experiență acumulată 
cu îndelungată și pasionantă străduință.

Răgazul de doi ani, care a trecut de la precedentul concurs, a 
fost de fapt un timp optim pregătirii și verificării in continuare 
a posibilităților, prilej de nenumărate alte confruntări cu publicul, 
intr-o stagiune aproape permanentă in care repertoriile formațiilor 
s-au completat cu noi piese, cu talente noi, dintre cele mai tinere.

Prezența pe scenă a miilor de artiști amatori e o expresie a ori
zontului cultural larg către care năzuiesc cei mai mulți oameni, in
diferent de profesia pe care o au.

Un tinăr din Bacău, un tinăr arhitect, a cărui semnătură in beton 
o poartă cîteva strălucitoare construcții a urmat cursurile școlii popo- 
lare de artă și a întemeiat, apoi, o echipă de teatru. O fată din 
Maramureș, absolventă a școlii populare de artă notează poezule 
populare de prin satele regiunii punindu-le astfel la indemina smm 
cerc de recitatori pe care tot ea l-a alcătuit și-l conduce- Un tinăr 
pescar din Deltă are preocupări asemănătoare, și ca ei sint muiți 
alții. Caracteristic unora, tot mai mulți, dintre aceștia e că intimp>nă 
și iau parte la ediția actualului festival fiind absolvenți ai școlilor 
populare de artă, așadar pregătirea lor fiind in măsură să ridice 
măiestria artistică interpretativă la nivelul mereu mai înalt al exi
gențelor spectatorului de astăzi.

Organizațiile U.T.M. din întreprinderi și cooperativele «glii eh 
de producție au mobilizat mai mulți tineri la activitatea ciuburiier, 
caselor de cultură ale tineretului, la căminele culturale, preecupus- 
du-se cu grijă și atenție crescindă ca artiștii amatori să ds rfățosn 
o activitate susținută, atît pe scenele instituțiilor de cultura și artă 
cît și la locul de muncă, organizind seri de poezie, mnatașe. sim
pozioane, spectacole de teatru șj. Asimilarea unui erizeot com
plex de cunoștințe artistice și continua ridicare a măiestriei. Îm
bogățirea repertoriului au fost in acest fel asigurate și au căpătat 
ca atare perspectivă.

De asemenea, caracteristic actualei ediții a bienalei de teatru este 
și faptul că formațiile de amatori au avut la indemină ■■ reper
toriu mai larg de creații artistice : unele izbutite piese mti — act 
și tot mai multe din dramaturgia clasică romineuscă. lucru e^Ceator 
pentru semnele maturizării acestor colective artistice de aaualori. 
Echipele de teatru s-au apropiat cu curaj de creații psxjțipo» i. ale 
dramaturgiei noastre contemporane sau universale, pnar-rd m sceuă 
piese a căror reprezentare cere eforturi și cunoștințe deosebite de 
care se dovedesc capabile multe din formațiile mtistEee aanamri. 
Deosebind aceste caracteristici ale actualei ediții a unui festival dra
matic al amatorilor din întreaga țară am numit, de fapt, iii^i uțik 
ridicate pe care și le-au asumat aceștia și nivelul la care înțeleg 
să se prezinte milioanelor de spectatori, ei înșiși doritori de artă 
adevărată. Aflată în plină desfășurare, recenta bienală de tentru a 
afirmat incă din evoluțiile de pină acum maturizarea formatelor ar
tistice, realizarea in tot mai multe spectacole a emoțniar autentice. 
Aplauzele care insoțesc manifestările acestui concurs ai ankatardar 
cuprind in ele semnul prețuirii și admirației.

Campionatele 
mondiale de tenis 

de masă
Întrecerile preliminarii ale cam

pionatelor mondiale de tenis ds 
masă au continuat stmbătă la Liu- 
bliana. Echipa feminină a R. P. 
Romîne a debutat victorioasă in 
grupa semifinală B, lnvingînd cu 
scorul de 3—.0 echipa ^îgoslaviei.

In reuniunea de aseară pentru 
„Cupa Corbillon", echipa feminină 
a R. P. Romîne a învins cu scorul 
de 3—0 echipa R. F. Germane. Alte 
rezultate: Japonia — Anglia 3—1: 
R. P. Ungară — R. S. Cehoslovacă 
3—li R. P. Chineză — Iugoslavia 
3—0.

Rezultatele de aseară din „Cups 
Swaythling" grupa A: U.R.S.S. — 
R. P. Romină 5—3i R. P. Chi
neză — R. S. Cehoslovacă 5—0i 
Iugoslavia — R. F. Germană 5—-3; 
grupa B: R.P.D. Coreeană — Sue
dia 5—1 j Japonia — R. P. Ungară 
5—1| Anglia — Iran 5—1.

(Agerpres)

Lucrările unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale

Cu prilejul 
aniversării 

primei conferințe 
de la Bandung

însărcinatul cu afaceri ad- j 
interim al Republicii Indone- j 
zia Ia București. Wisnu, a ofe- I 
rit sîmbătă după-amiază un I 
cocteil cu prilejul celei de-a 
X-a aniversări a primei Confe- j 
rtnțe afro-asiatice de la Ban- , 
dung.

Au participat Eduard Mezin- I 
eescu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Octav Live- 
xeanu. vicepreședinte al Insti
tutului rontîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, prof, 
univ. M. Ghelmegeanu, vice
președinte al Ligii romine de 
prietenie cu popoarele din A- 
s.a și Africa, funcționari su
periori ai Ministerului Aface
rilor Externe, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi- 
s.ur.i diplomatice acreditați în 
R. P. Romir.â și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Zilele trecute au început șe
dințele de lucru ale unora din 
comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Comisia juridică, avînd în
scrise pe ordinea de zi proiectele 
de cod pena] și de procedură 
penală, a ascultat expunerea prof. 
Traian Ionașcu, președintele co
misiei, cu privire la lucrările de 
examinare a noului cod penal, e- 
fectuate de către comisia juridi
că din legislatura precedentă a 
Marii Adunări Naționale.

La lucrările comisiei au luat 
parte Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, și general locotenent 
Stelian Staicu, adjunct al mini
strului afacerilor interne.

Pentru examinarea și avizarea

. celor două proiecte, comisia și-a 
întocmit un program de lucru.

Comisia de politică externă a 
Marii Adunări Naționale, prezi
dată de deputatul Teodor Mari
nescu, s-a întrunit pentru a stu
dia unele acorduri internaționale 
ce i-au fost trimise spre avizare 
de către Consiliul de Stat. Au 
făcut expuneri cu privire la ace
ste acorduri George Macovescu 
și Pompiliu Macovei, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe.

Avizele adoptate de Comisia 
de politică externă cu privire la 
acordurile examinate au fost îna
intate Consiliului de Stat în ve
derea ratificării lor.

(Agerpres)

Prin iața juriului de se
lecționare orășenească 
2 500 artiști amatori; 8 
coruri, 35 tormații de 
muzică ușoară, 15 fanfa
re, 20 echipe de dansuri, 
5 orchestre de mandoli
ne, 3 formații de estradă, 
80 de brigăzi artistice, 3 din 10 membri 

ai colectivului ri
nul fiind corist), 
ca și prin inter
pretarea de ți
nută a unui re
pertoriu variat, 

laudă pentru for-

ansambluri folclorice, a- 
proape 150 de soliști vo
cali și instrumentiști.

3 
de 
Ei 
atîtea alte dăți — la nivelul exi
gentelor. Text original — prin 
care trece 
problema centrală ce. preocupă 
colectivul: lupta pentru calitate. 
Elementul 
tistice adecvate și variate, mișca
rea scenică — sînt argumente ce 
atestă maturitatea interpretilor. 
Experiența și nivelul acestei for
mații sînt stimulatoare pentru altă 
brigadă, tot de la această uzină, 
de la secția „depozite". Membrii 
acesteia, trecînd în rîndul specta- 
torilor, discern și apreciază ca
litățile celorlalți. Emil Tudoran, 
secretarul organizației U.T.M. 
din secție, notează pentru el ca 
interpret în brigadă, dar și pen
tru toți ceilalți, și trage o conclu
zie importantă: la sprijinul spe
cialiștilor (actori, regizori, instruc
tori, activiști culturali) să facem 
apel mai des. Exemplul nu e 
singular; îl întîlnim la toate cele 
14 bricăzi de agitație de la Uzi
nele de tractoare. Exigente la 
„ce spunem și cum spunem" se 
dovedesc toate cele 80 de brigăzi 
artistice aflate în confruntare. 13 
dintre acestea sînt „debutante" și 
au multe de învățat dintr-nn ast
fel de schimb de experiență.

Pe de altă parte, acest larg 
schimb de experiență ne înles
nește organizarea și pregătirea 
unui bogat program pe toată pe-

se ca în

ca un fir conducător

concret, formele ar-

nu
de 

(s-a

Un cuvînt de 
mația de estradă de la „Metrom" 
(instructor Liviu Cociorvă) care 
nu-si dezminte laurii cîștigați la 
finala pe țară de anul trecut.

Tn festival sînt reprezentate 
toate genurile — orchestre, echi
pe de dansuri, tarafuri, grupuri 
folclorice, soliști vocali și instru
mentiști. Selecționarea pentru an
samblu este o problemă în care-și 
va spune cuvîntul hotărîtor ju
riul. Dar atît pentru noi. comite
tul orășenesc U.T.M.. cit și pen
tru fiecare organizație de bază 
U.T.M. a reieșit o dată în plus 
deosebita valoare a confruntări
lor. Prezența continuă în fata pu
blicului va da posibilitatea unei 
confruntări de durată, va sti
mula creșterea măiestriei fiecă
rui interpret. Organizarea festivi- 
lv.lui artei amatoare în ziua de 
2 Mai — Ziua tineretului o pre
gătim de pe acum. Ii urm - 
concursuri din „Zi’e’e c'-itre-: 
dansului și noeziei". — ce ve v-< 
tine la nivelul orașului, pe toată 
durata verij — stimu'ind o pre
zență numeroasă și la nivel artis
tic din cț tn ce mai elevat a tu
turor formațiilor antrenate în ac
tualul „Festival al primăverii".

CORTOLAN VOINEA 
secretar al Comitetului orășenesc 

Brașov al U.T.M.

Înainte de ridicarea cortinei
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru).
In majoritatea satelor din re

giunea Maramureș au loc intense 
pregătiri în vederea începerii fa
zei intercomunale a celui de-al 
IV-lea Festival bienal de teatru 
„I. L. Caragiale". In centrele de 
concurs stabilite se efectuează 
acum, sub conducerea comisiilor 
raionale de organizare, o largă 
popularizare a spectacolelor. Să
lile și scenele căminelor culturale 
sînt înzestrate cu cele necesare 
desfășurării în condiții bune a 
programelor.

Spectacolele prezentate in eta
pa pregătitoare — decembrie 
1964— februarie 1965 a celui 
de-al TV-lea Festival bienal de 
teatru de amatori — au dus la 
concluzia certă că în Maramureș 
există valoroase talente și vaste 
posibilități la îndemîna formații
lor de teatru de amatori. In re
pertoriile celor 425 formații ar
tistice constituite din peste 5 500 
de artiști amatori au fost incluse 
lucrări cu tematică de actualitate, 
ceea ce a dus la un prețios con
ținut al repertoriului acestora.

Scenă din piesa „Hipnoza" în interpretarea colectivului de teatru al Casei de cultură din 
Vatra Dornei

Foto: AGERPRES

Plecarea delegației C. C. 
al Ligii Tineretului 

Comunist Chinez
Ieri a părăsit capitala, în

dreptîndu-se spre patrie, de
legația Comitetului Central al 
Ligii Tineretului Comunist 
Chinez, condusă de Hui Shu- 
chang. membru al Secretaria
tului C. C. al Ligii, care la in- 

I vitația C. C. al U.T.M. a făcut 
i o vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa de
legația a fost condusă de to-

varășii Ștefan Bîrlea, Octavian 
Nistor și Elena Poparad, se
cretari ai C. C. al U.T.M., de 
membri ai Biroului C. C. al 
U.T.M. și activiști j>i Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Au fost de față, Liu Fan, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Chine
ze la București și membri ai 
Ambasadei.

Informații
Sîmbătă seara au sosit în Ca

pitală Manuel Perez Guerrero, 
, ministrul minelor și hidrocarburi

lor din Venezuela, general de 
brigadă Rafael Alfonso Ravard, 
reprezentantul Venezuelei la Re
uniunea guvernatorilor Băncii in
ternaționale de reconstrucție și 
dezvoltare, și Andres Aguilar 
Mawdsley, ambasador și repre
zentant permanent al Venezuelei 
în Comisia economică O. N. U. 
pentru Europa, de la Geneva.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei, membri 
ai conducerii Ministerelor Indus
triei Construcțiilor de Mașini, Mi
nelor și Energiei Electrice, In
dustriei metalurgice, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și de alte persoane ofi
ciale.

Seara, ministrul industriei pe
trolului și chimiei a oferit o ma
să în cinstea oaspeților.

★
Sîmbătă seara a părăsit Capitala 

îndreptîndu-se spre Geneva dele
gația R. P. Romîne care va par

ticipa la lucrările celei de-a XX-a 
sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa.

Delegația este condusă de prof. 
Costin Murgescu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R,

★
Vineri și sîmbătă s-a" desfă

șurat în Capitală sesiunea anuală 
a Uniunii Societăților de Științe 
Medicale din R. P. Romînă. Da
rea de seamă prezentată cu acest 
prilej a analizat principalele as
pecte ale activității pe anul 1964.

★
Vineri și sîmbătă a avut loc 

ședința Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești. Au participat nume
roși lucrători cu munci de răs

pundere în cooperația meșteșu
gărească din întreaga țară.

♦
Sîmbătă a părăsit Capitala 

băietul american Harkness, care 
a prezentat între 9 și 16 aprilie 
mai multe spectacole în Capi
tala țării noastre.

(Agerpres)

Brigada 
„Scînteii 

tineretului" 
transmite 

din regiunea 
Argeș

cooperativă, la Șelaru, de pil
dă, lucrează acum 50 de trac
toare. în felul acesta viteza 
de lucru a crescut simțitor, 
planul fiind realizat pînă acum 
în proporție de 80 la sută. 
Eficacitatea acestei măsuri fi
ind evidentă, este bine să se 
procedeze cu aceeași atenție și 
în raioanele Costești șl Slati
na. unde planul la arături a 
fost realizat numai în propor
ție de 56 și, respectiv. 50 la 
sută.

Respectînd indicația dată de 
Consiliul agricol regional, coo
perativele agricole din raionul 
Găiești care și-au asigurat în 
întregime sămînța de porumb 
din hibrizii cei mai productivi 
în condițiile locale de climă 
și sol, trimit acum la labora
torul regional probe din fie
care lot.

Am întîlnit în unitățile de 
pe traseul nostru o experien
ță bună a organizațiilor U.T.M. 
cu privire la antrenarea tine
rilor țărani cooperatori și me
canizatori la pregătirile ce se 
fac pentru însămînțarea po
rumbului. La Petrești, de_e- 
xemplu. răspunzînd solicitării 
consiliului de conducere al 
cooperativei agricole, organi
zația U.T.M. a recomandat

șase tineri care să lucreze ca 
însoțitori pe semănători și 
s-a îngrijit ca aceștia să-și în
sușească noțiunile predate cu 
ocazia instructajului organizat 
cu cîtăva vreme în urmă. 
Pentru a contribui la aprovi
zionarea ritmică a semănători
lor cu semințe, organizațiile 
U.T.M. din brigăzile de cîmp 
au recomandat să fie reparti
zați la aceste transporturi cei 
mai activi tineri conductori de 
atelaje, care cunosc acum ce 
sămînță a fost repartizată bri
găzii respective, pe ce sole va 
fi însămînțată aceasta și de 
către care mecanizator.

La S.M.T. Greci, în centrul 
dezbaterilor, care au avut loc 
la adunările generale ale or
ganizației U.T.M. și în recen
tele ședințe ale grupelor 
U.T.M. din brigăzile de trac
toare, a stat problema exe
cutării de către fiecare tînăr 
mecanizator a tuturor lucrări
lor intr-un timp cît mai scurt 
și la un nivel agrotehnic supe
rior. Roadele concrete ale 
muncii politice desfășurate în 
acest scop sînt evidente acum, 
în unitățile prin care am tre
cut, nici o lucrare n-a fost res
pinsă la recepție. Preocuparea 
pentru calitatea însămînțării 
porumbului se manifestă prin 
insistența cu care numeroși 
șefi de brigadă, tineri meca
nizatori solicită consiliilor de 
conducere ale cooperativelor 
de producție (La Petrești, de 
exemplu) să semene pe supra
fețe cît mai mari în cuiburi, 
„că doar în acest scop ne-am 
îngrijit ca fiecare semănătoa
re să aibă discuri corespunză
toare calibrului seminței pe 
care o veți folosi".

Se conturează, deci o serie 
de rezultate pozitive ale apli
cării recomandărilor făcute 
de consiliu] agricol regional. 
Au mai rămas însă probleme

URMĂRI DIN
care impun o rezolvare ime
diată.

• în toate cooperativele a- 
gricole de producție trebuie 
să înceapă fără intîrziere pro
bele la semănătorile 2 SPC 2, 
în condiții de lucru in cimp. 
Este greșită intenția exis
tentă în unele unități de a 
lăsa această operație pînă în 
preajma semănatului. Anul 
trecut, din cauza acestei a- 
mînări, în primele zile n-au 
putut fi folosite decît o par
te din semănători. Există și a- 
cum asemenea mașini care, 
deși scoase din atelier și tri
mise la brigăzi, nu sînt într-o 
stare tehnică corespunzătoare.

• Este necesar ca încă de 
acum să se asigure schimbul 
doi pe cît mai multe trac
toare (posibilități sînt), pen
tru ca patul germinativ să 
poată fi pregătit în preziua 
însămînțării sau paralel cu a- 
ceastă lucrare. Am intîlnit pă
reri (Ia Șelaru, de exemplu) 
potrivit cărora discuiriie care 
se fac acum sint suficiente și 
nu mai este necesară o altă 
lucrare pentru pregătirea pa
tului germinativ, decît, even
tual, o grăpare care, în orice 
caz, nu mobilizează solul la 
adîncimea de însămînțare. în 
raionul Negru Vodă (regiunea 
Dobrogea) unde în ultimii ani 
producțiile de porumb au fost 
constant mari, există însă o 
concepție cu totul diferită de 
cea întilnită aici cu privire Ia 
importanța deosebită a timpu
lui și a modului cum este pre
gătit patul germinativ. A olo 
mecanizatorilor Ii s-a cerut

să efectueze această lucrare 
cu cel mult o zl înaintea se
mănatului. Sugerăm ca aceas
tă experiență, care și-a dove
dit valabilitatea și corespunde 
întocmai recomandărilor a- 
grotehnice, să fie preluată 
și de cooperativele agricole 
din regiunea Argeș.

• Timpul foarte Înaintat 
impune să se precizeze ime
diat in fiecare unitate agrico
lă ce suprafețe urmează să 
fie insămințate în cuiburi 
pentru ca să se poată face a- 
cum, în caz de nevoie, redis
tribuirea discurilor între bri
găzile de tractoare. Și în le
gătură cu această problemă 
prezentăm o experiență bună 
întilnită de brigada noastră 
despre care am mai scris în 
ziarul nostru. în raionul Fe
tești (regiunea București) încă 
cu multă vreme în urmă coo
perativele agricole au comuni
cat stațiunilor de mașini și 
tractoare nu numai suprafe
țele pe care și le-au propus să 
le însămințeze în cuiburi, ci 
și distanțele dintre cuiburi 
și dintre rinduri. Mecanizato
rii din acest raion au apreciat 
în mod deosebit acest sprijin 
care li s-a dat, pentru că au 
avut astfel posibilitatea să-și 
regleze din vreme mașinile și 
să aleagă discul corespun
zător.

® O situație cu totul de ne
înțeles am întîlnit la coopera
tivele agricole din Mozăceni- 
Deal. Șelaru. Fierbinți, Șlobo- 
zia și alte cîtcva. Aici, coce
nii zac încă pe cîmp netăiați. 
Trebuie luate cele mai tirgen-

PAQ. I
te măsuri pentru tăiatul ți 
transportatul cocenilor.

• Organizațiile U.T.M. din 
unitățile amintite să-i antre
neze în aceste zile pe toți ti
nerii țărani cooperatori ia tă
iatul și transportatul cocenilor 
de pe terenurile neeliberate 
din toamnă. Astfel, arăturile 
vor întîrzia sau, dacă se va 
trece cu plugul peste coceni, 
lucrarea va fi de proastă cali
tate și insămînțatul nu se va 
putea face în condiții cores
punzătoare.

Nu merge cu cîrpeli
97 de tractoare ale S.M.T. din 

regiunea Argeș nu pot fi folosite 
la lucrările agricole din cauză că 
au cauciucurile foarte uzate (în 
special cele de la roțile din spa
te). S-au încercat unele soluții: 
au fost atașate la roți manșoane 
care să înlăture parțial patinări- 
le. Dar tractorul, mai ales într-o 
asemenea campanie, nu merge cu 
cîrpeli. Este necesar ca Oficiul 
central de aprovizionare tehnico- 
materială din cadrul Consiliului 
Superior al Agriculturii să rezolve 
operativ aprovizionarea bazelor 
cu anvelope pentru că altfel nu 
va putea fi realizată viteza zil
nică planificată la lucrările din 
actuala campanie agricolă, fapt 
ce va determina depășirea epo
cii corespunzătoare pentru însă
mînțarea porumbului.

N. R. — Am luat legătura cu 
tovarășul Alexandru Blidca de la 
Oficiul central de aprovizionare 
tehnico-materială, care se ocupă 
de problema anvelopelor. Dinsul

ne-a comunicat că Serviciul regio
nal S.M.T. Argeș n-a trimis din 
timp un plan bine întocmit pen
tru necesarul real de anvelope. 
Acum, în plină campanie, s-au 
făcut comenzile. Așa stînd lucru
rile, s-a luat imediat legătura cu 
uzina furnizoare „Danubiana"- 
București. In zilele de 16 și 17 
aprilie s-au trimis către stațiunile 
de mașini și tractoare din regiu
nea Argeș 60 de anvelope, iar în 
curscul zilei de azi urmează să 
mai sosească 48 de bucăți.

Din nou 
vești bune 

de la petroliștii 
Olteniei

de țiței datorită scurgerilor 
care mai aveau Ioc la unele le
gături și îmbinări de conducte. 
Era vorba de picături, dar a- 
dunate la un loc făceau să se 
piardă tone de țiței. In echi
pele de mecanici și de supra
veghere a secțiilor și parcurilor 
lucrau foarte mulți tineri. Co
mitetul U.T.M. a indicat organi
zațiilor de bază să analizeze în 
fiecare secție cum sînt verifi
cate și întreținute acele insta
lații pe unde se poate scurge 
țițeiul. Concluziile acestor adu
nări generale U.T.M. au fost 
deosebit de prețioase. Au ară
tat limpede fiecărui tînăr cum 
se pot pierde, dintr-o neatentă 
supraveghere a instalațiilor 
zeci de tone de țiței. Maiștrii 
și inginerii, care au vorbit în 
cadrul acestor adunări, au ară
tat tinerilor căile pe care tre
buie acționat pentru evita
rea pierderilor de țiței. S-au 
făcut propuneri în adună
rile generale să se acțio

neze și pe linia înzestrării 
parcurilor cu utilajul de preve
nire necesar Mecanicii au tre
cut la o verificare mai atentă 
a sculelor, a lentilelor, a flan- 
șelor, a mufelor și a elemente
lor de îmbinare și au cerut ma
gaziei să le asigure numai 
materiale de bună calitate cu 
care să se poată realiza o etan- 
șare perfectă a îmbinărilor.

Șefii de echipă controlează 
acum, la fiecare schimbare de 
pompă, racordurile de la re
țeaua de conductă, remediază 
operativ orice defecțiune ; prin 
rotație, un membru al echipei 
răspunde de efectuarea contro
lului asupra calității îmbinării.

Iată numai cîteva căi prin 
care, în schela de extracție Bă- 
beni, canalele risipei au fost 
astupate. In acest fel s-au re
cuperat în schelă zeci de tone 
de țiței.

Cei care au lucrat prin 1958 
la construcția Uzinei de pro
duse sodice-Govora își amintesc 
cum, noaptea, peste dealul Vii- 
șoara cerul avea mereu culoa
rea purpurie. Gazele erau arse 
la coș. Așa se proceda mai de 
mult cu gazul de sondă. Va- 
lorificîndu-se aceste gaze la 
Băbeni, cele 4 focuri au început 
să se stingă rînd, pe rînd. Ga
zele au mers la cuptoarele de 
var ale uzinei, la termocentrală, 
la locuințe. Mai rămăsese un 
singur catarg a cărui flacără 
singuratică lumina calea Bis
triței spre vărsare. Gaze în 
plus ? Nu. S-a propus injecta
rea -lor în strat pentru mărirea 
presiunii în zăcămînt. S-a stins 
și ultimul foc In apele Bistriței 
se reflectă acum doar luminile 
sondelor.

La 11 aprilie am confruntat 
producția de gaze utilizabile a 
schelei cu angajamentul luat în 
întrecerea socialistă pînă la 1 
Mai. 2 314 000 metri cubi peste 
angajament I

CINEMATOGRAFE
NEAMUL ȘOIMĂRESTILOR — 

cinemascop (ambele serii) rulează 
la Patria (orele 9; t2i 15; 18; 21). 
GAUDEAMUS IGTTUR rulează le 
Republica (orele 9; 11; 13; 15, 17; 
19.- 21). Victoria (orele 10; 12; 14; 
16; 18.15; 20,30), Floreasca (orele 
16; 18; 20), Grivița (orele 10; 12i 
14; 16; 18,15; 20,30). SCARA-
MOUCHE — cinemascop — rulea
ză la Luceafărul (orele 8: 10; 12i 
14| 16,15) 18,30; 20,45), București 
(orele 9, 11 ;13; 15; 17; 19, 21),
Excelsior (orele 9,30; 11.30; 13,45 , 
16; 18,15, 20,30), Feroviar (orele 
8,30; 10.30; 12,30: 14.45, 17, 19,15;
21.30) , Melodia (orele 9; II; 13 i
15, 17, 19; 21). Modern (orele 9;
11; 13; 15; 17; 19; 21). PARISUL 
VESEL rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.45; 21),
Bucegl (orele 9,30; 11,45; 14;
16.15; 18,30; 20,45). UCIGAȘII DE 
FEMEI rulează la Festival (orele

I 10, 12; 14; 16.15, 18,30. 20,45), tn- 
fîătirea între popoare (orele 10.30;

I 15.45; 18, 20.15). Miorița (orele 10;
12, 14; 16; 18.15; 20.30). MISTERE
LE PARISULUI — cinemascop — 
rulează la Central (orele 9.45i 
12; 14.15; 16,30; 18 45; 21). UNDE 
EȘTI ACUM MAXIM ? — cinema
scop — rulează la Lumina (orele 
9.45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Aurora (orele 10; 12; 14; 16; 18.15,
20.30) . UN ENORIAȘ CIU
DAT rulează la Union (orele 14.30; 
16.30; 18.45), Munca (orele 14,30 1
16, 18.30; 20,30). PĂDUREA SPtN-
ZURAȚILOR — cinemascop (ambe
le serii) — rulează la Tomis (ore
le 9,30; 13; 16.30; 20). Giuleștt
(orele 10,30; 15.15, 19.15). VRE
MEA PAGINILOR rulează la Cul
tural (orele 15; 17; 19; 21). TOVA
RĂȘII rulează la Dacia (orele 9.45; 
12,30; 15.15; 18 . 20 45), Vitan (ore
le 16; 18.15; 20.30). REGINA CTN- 
TECELOR rulează la Buzeșll (orele 
11, 14; 16,15; 18,30; 20.45).
SOȚII 1N ORAȘ rulează la Crîn- 
Cfasi (orele 16; 18,15, 20.30).
MOFTURI 1900 rulează la Cy- 
mos (orele 16; 18, 20). Ferentari 
(orele 14; 16,15, 18.30; 20.45).
LEGEA SI FORȚA rulează la 
Unirea (orele 16, 18.15, 20.30),
Volga (orele 10, 12.30, 15.30, 18 ;
20.30) . NEVASTA nr. 13 rulează
la Flacăra (orele 10; 15,30: 18 ;
20.301, Popular (orele 10,30 ; 16 ;
18.30, 21). PROGRAM PENTRU 
COPII — rulează la Doina (orele 
10). STRIGATUL CORLEI rulează 
la Doina (orele 12, 15.30: 18,
20.30) , Cotrocenl (orele 15.30, 18;
20.30) . SPĂRGĂTORUL rulează la
Arta (orele 15, 17 45; 20.30). Dru
mul Sării (orele 16, 18.15, 20.30). 
UN PUMN DE NOTE rulează ta 
Moșilor (orele 16: 18.15, 20.30). SO
ȚIE PENTRU UN AUSTRALIAN 
— cinemascop — rulează la Co- 
lentina (orele 16, 18,15; 20,30). O 
STEA CADE DIN CER rulează la 
Viitorul (orele 15; 17; 19; 21). CĂ
PITANUL FRACASSE - dinema- 
scop — rulează la Rahova (orele 
15: 17; 19; 21). CARTOUCHE — 
cinemascop — rulează la Progre
sul (orele 11, 14; 16,30: 19; 21,15). 
ARMATA CODOBATURILOR ru
lează la Flamura (orele 10, 12.15;
16, 18.15 20.30) ELENA DIN TRO- 
IA — cinemascop — rulează la 
Lira (orele 10.30; 15.30; 18, 20.30). 
CtNTtND IN PLOAIE rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20). MOBY
DIK rulează la Carpati lorela 
9.30; 11.45, 14, 16.15).

Televiziune
DUMINICA 18 APRILIE

8,50 Gimnastica de înviora
re la domiciliu. 9,00 Rețeta 
gospodinei. 9,30 Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar. 
11,00 Emisiunea pentru sate. 
In jurul orei 14,30: fotbal: 
Transmisiune de la stadionul 
„23 August" a întîlnirilor din
tre echipele Progresul — Cri- 
șul Oradea și Steaua — Stea
gul roșu — Brașov. 19,00 Jur
nalul televiziunii. 19,20 Aven
turile lui Robin Hood (XXI) 
Castelul Thorkil. 19,45 „Um
brelele din Cherbourg". 21,15 
Muzică distractivă. 22,15 Tele- 
sport. în încheiere: Buletin de 
știri. Buletin meteorologic.

LUNI 19 APRILIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Emisiune de fizică dis
tractivă pentru pionieri și 
școlari: în lumea lichidelor. 
20,00 Filmul artistic: „Teama". 
21,45 Umor în pilule. In înche
iere: Buletin de știri. Bulelir» 
meteorologic.



PROPUN:
« Programe analitice 

pentru definitivat
Ministerul Invățămîntului 

să tacită din timp (de 
prefeJk la începutul anului 
școlar^ șrîn mai multe exem
plare programele analitice ne
cesare cadrelor didactice în
scrise pentru susținerea exa
menului de definitivat.

în regiunea Ploiești, aseme
nea programe au sosit Ia în
ceputul lunii aprilie. în ce 
privește numărul lor. am să 
recurg la cîteva exemple con
crete. Din cei 54 de profesori 
și învățători care se vor pre
zenta la examen în luna iulie, 
doar 25 au primit programele 
pentru materia de bază, socia
lism științific. La obiectul pe
dagogie au sosit două din 54 
de programe. O situație ase
mănătoare există și pentru 
materiile limba romînâ, geo
grafie, chimie, matematică.

Pentru a veni în sprijinul 
profesorilor și învățătorilor.

secțiunea de învățămint a sfa
tului popular orășenesc Plo
iești le-a indicat să vină să 
copieze programele. Ținind 
seama că aceștia au catedre in 
școli diferite, că au nevoie de 
timp, pentru a-și pregăti lec
țiile in bune condiții, solu
ția aceasta ridică, desigur, 
mari greutăți.

Aș vrea să mai adaug fap
tul că la unele c biecte : iste
rie, economie po-1: tiză, educa
ție fizică. — ca să cau n-gna: 
aceste exemple — programele 
nu au soci tuci penă fa sbo- 
mentul de fată.

Cred că Ministerul învăsă- 
mintiihn trebuie să rrg rj 
teze urgent această situație, 
mai ales că examenele bat ta 
ușă.

PETRE ANDREI

• Filme pentru tinerii care
lucrează în schimburi

în orașul Buhuși trăiesc si 
muncesc numeroși tineri. Este 
firesc ca ei să-și petreacă in 
mod folositor timpul liber. In 
acest sens formațiile artistice 
de amatori ale fabricii de pos
tav din localitate prezintă pro
grame culturale interesante in 
fața a sute de tineri. Tinerii 
doresc însă să vizioneze $i fil
me. în orașul nostru există o 
casă de cultură, unde rulează 
două filme pe săptămînă.

Foarte multi truest ru: renii 
schimburi, așa că ei pec 
merge la spectacole. fiiueus 
rulisd mrmar supă-am_»=e>.

Deoarece In orașul tUuș 
nu există un cinemat-grxf a 
om permanent. aes exact ca 
la Casa de cultură să se mgs- 
nizeze dimineața matstee.

GELU SIMJOXTSiV

CEI ÎN DREPT 
REZOLVĂ

• „Să nu uităm estetica *
Sub acest titlu, la rubrica 

..Cititorii propun", publicată 
la data de 11 martie ar, a 
apărut o notă prin care se 
arată că „pe cit de estetic 
este aspectul unei clase cc 
elevi de-a lungul primăveri;, 
verii și toamnei, tot atit de 
inestetică e înfățișarea ei în 
timpul friguros, cînd deasupra 
uniformelor elevilor apar jer- 
seuri, svetere, pulovere și 
scampolouri. in toate culorile 
curcubeului. Toate acestea — 
se arată în cuprinsul notei — 
s-ar putea înlătura prin intm- 
ducerea unor asemenea obiecte 
de îmbrăcăminte, care să se

asorteze cwsc» ca 
uncJorsseî-ar scoiace-.

In legătură ca aeeesdă jct— 
pouere. f-ijjșgrje»
Ușoare ue-a rtcsrzutat:

-Problema este srijfcea de 
Direcția Generală a I.d-itrse* 
de Tricotaje din Ministeml In
dustriei Ușoare.

La contractările pentru se
mestrul n al anului 1955 vor 
fi propuse comerțului, tricotaje 
i veste, pulovere i. care să se a- 
? trieze armonios cu restul m- 
formelor scoțare.

In acest fei. propunerea f> 
cotă va primi • necm'i are f»- 
verabriă-.

• „S-ar putea..."
în cadrul aceleiași rubrici, 

sub titlul „S-ar putea reiolvc". 
a fost publicată propunerea 
ca în orașul Slatina să ae or
ganizeze o agenție O-N.T.-Car- 
pați, iar pe peronul gării Sla
tina — un chioșc pentru difu
zarea presei și un punct far
maceutic.

O.N.T. „Carpați'-București 
•Tte-a comunicat că. primind 
sprijinul organelor locale, va 
putea lua ființă, cu titlu expe
rimental, o filială sezonieră.

Sfatul popular al orașului

Slatina r.e-a f4~t de aser-e- 
rea. runoscri că Agenția 
OJC.T. -Carpet- ■-Pitești va tri
mite la Slatina un delegat 
pentru a lua măsuri concrete 
□rivind înființarea unei agen
ții OJf.T.

Referitor la înființarea chioș
cului pentru difuzarea presei 
și a punctului farmaceutic — 
se mai arată în răspuns — sta
ția C.F.R Slatina este în curs 
de modernizare și urmează ca 
în proiect să se prevadă și a- 
ceste lucrări.

Schiță satirică
IjUULJ omnișoara Ele-

[9 I na Suditu e tris- 
tă. E a treia zi de 

9| cînd iși bea sin-

■I gură Bodocul: nici
nil I astăzi logodnicul

n-a venit la cen
trul de ape minerale să-și în
grijească gastrita. De fapt E- 
!<ia Suditu e sănătoasă tun. 
Eter puțină boală și puțină 
plictiseală i se par ceva dis
tins. Cu colegele ei de birou 
nu prea îi place să stea de 
vorbă: le consideră „prea ro
mantice" pe cînd ea, e o fe
meie care știe ce vrea.

E o dimineață rece de toam
nă. La centrul de ape mine
rale din Cișmigiu nu se află 
decît dou femei în vîrstă pe 
care domnișoara Elena Su
ditu le cunoaște din vedere — 
una suferă de gastrita și bea 
Bodoc, cealaltă suferă de fi
cat și bea Hebe. Deși le cu
noaște numai din vedere, 
domnișoara Elena Suditu e 
ispitită să le mărturise'ască 
durerea care-i macină sufle
tul. Dbrnică de confesiuni face 
cîțiva pași înainte, dar cele 
două femei discută prea a- 
prins între ele; așa că dom
nișoara Suditu se retrage spe
riată. Tot ce poate face dom
nișoara Elena Suditu în si- 
tuția asta complicată e să tra
gă cu urechea. Divergențele, 
așa puține și neînsemnate 
cum sînt, îi mai îndulcesc su
fletul.

Bolnava de gastrita nu-i 
de acord cu verișoara sa:„Li- 
gia e întotdeauna cu o dra
goste în urmă". în schimb 
bolnava de ficat e supărată 
pe vecina ei de bloc, care și-a 
mîncat trusoul cu un respon
sabil de depozit, om care nu 
merita sacrificiul.

Cînd era cu logodnicul,

doamnele o salutau cu mult 
respect; o dată au întrebat-o 
chiar și cit e ceasul. Elena 
Suditu iși amintește și astăzi 
cu cîtă căldură și delicatețe a 
fost întrebată: „Sînteți bună 
să-mi spuneți cit aveți ora?". 
Fără logodnic, domnișoara E- 
lena Suditu are complexe de 
inferioritate, se simte jignită 
și subapreciată.

Cererea de reangajare la 
cooperativa „Higiena" ii a- 
mintea că totul s-a sfîrșit. Se 
simțea iarăși mică și neînsem
nată. Elena Suditu cea dinain
te: „A, și cînd te gîndești că 
din cauza lui l-am părăsit pe 
Ionel". Ionel era colegul și 
fostul ei logodnic. Domni
șoara Suditu l-a părăsit de
oarece n-o conducea acasă cu 
mașina.

S-au cunoscut în „Săptămî- 
na Crucii Roșii" la centrul de 
minerale — și mai precis — 
la ghișeul unde se vinde Bo
doc și Slănic. Gastrita o obli
gă să revadă locurile care 
i-au fost o dată atit de dragi. 
Domnișoara Elena Suditu se 
află acuma în fața aceluiași 
ghișeu. Vînzătorul o vede 
bindu-și singură paharul de 
Bodoc și-o privește cu blaji
nă ingîndurare și respectuoa
sa înțelegere a nestatorniciei 
inimilor omenești: înțelege 
că fata suferă. Cu un zîmbet 
bun, ospătarul îi întinde pa
harul cu apă binefăcătoare. 
Fără să vrea, ospătarul îi pune 
o întrebare care, deși bine 
intenționată, nu face decît 
să-i zgîndăre și mai mult du
rerea.

— Domnul s-a vindecat de 
gastrita?

— Probabil... — răspunde 
domnișoara Elena Suditu, a- 
bia stăpînindu-și emoția. Și 
brusc încearcă să-și trans

Scurtă pauză intre două cursuri, in holul Univenitilu tia-șo reae
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forme durerea intr-o cum
plită ironie. Probabil...

In ziua în care-1 cunoscu
se, domnișoara Elena Suditu 
venise ceva mai tîrziu la cen
trul de ape minerale; partici
pase la repetițiile echipei de 
dansuri. Era extrem de obo
sită, nu voia decît să-și bea 
apa și să meargă acasă, să 
mai citească o pagină din 
„Teodora, împărăteasa Bizan
țului".

De la bun început domni
șoara Elena Suditu observă 
că e îmbrăcat cu un costum 
gri-petrol de stofă fină „de

nu poate avea deci: ir.tenfii 
serioase' — își sțxise dom
nișoara Elena Suditu. N-avea 
nici un motiv să tragă aseme
nea concluzii definitive, dar 
Ia domnișoara Elena Su
ditu concluziile definitive ve
neau periodic, fără nici un 
motiv, așa cum după iarnă 
vine primăvară.

Domnișoara Elena Suditu iși 
pregătise de multă vreme un 
suris fermecător. Zile întregi 
iși risipise în dreapta și in 
stînga. fără nici un rezultat, 
zîmbetul ei fermecător. De 
data aceasta norocul ii surise.

— Nu te lua după faptul că 
am ceafa groasă, sînt un om 
foarte bun îi răspunse cu 
demnitate domnul în vîrstă. 
Chiar dacă sînt ciupit de văr
sat, am întotdeauna bani puși 
deoparte...

Domnișoara Elena Suditu îșl 
aduse aminte că ceafa groasă 
e o renunțare la idealul es
tetic de frumusețe și în schim
bul acestei renunțări, cere a- 
numite compensații.

— Dacă mă iei de nevastă, 
aș vrea să mă retrag din cim
pui muncii...

După cîteva zile, iubitul o

Frumos a 
frum o s

la pachet", că are o cravată 
argintie, aproape albă, și o că
mașă cu butoni de aur. Dom
nișoara Elena Suditu intrevă- 
zuse posibilitatea unei vieți 
ușoare și de aceea noua cu
noștință i se păruse și „ceva 
ieșit din comun". Ii plăcu ae
rul distrat cu care-și scosese 
portvizitul, cit și durerea pe 
care o deslușise imediat în 
ochii lui mici și verzi. O 
doamnă cu un copil trecu in 
fața lui ; el îi sărută mina și 
îi dădu cu o voce plictisită 
numărul de telefon. Domni
șoara Elena Suditu înțelese că 
bărbatul acesta brunet, între 
două virste, cu părul cîrlion- 
țat care-și bea paharul cu apă 
minerală, zîmbind ironic și în
depărtat, avea o bogată expe
riență de viață. „Omul ăsta

De

De un inedit spectaculos e 
daeU de pe turnurile ameți
toare ale catedralei ,.Notre 
Dame”. Rozeta celebră oferă un 
rafinat cadru plastic încăierării 
de spade, clopotul uriaș devine 
bumerang pentru capul adversa
rului și coardă salvatoare pentru 
saltul mortal al lui Scaramouche.

ALICE MĂNOIU

Doi din eroii noii premiere 
a Teatrului „Țăndărică' din 
București, „Amnarul" după 
basmul lui Hans Christian 

Andersen
Foto: AGERPRES

Casa frumos mobilată o fer- 
mecă.

— A, ce bărbat straniu și 
ce gust...

Elena Suditu nu se gîndește 
la amor, ci își face planuri... 
Dacă se mărită cu el, o să de
misioneze de la serviciu, or să 
crape toate fetele de ciudă, o 
să se facă și ea „cucoană", o 
să fie și ea ironică cu veci
nele de bloc. Cu gîndul la 
vecinele de "bloc și la viața 
ușoară pe care o va duce, 
Elena Suditu uită să fie 
tandră. Dar la banii lui, 
domnul în vîrstă, de o profe-

veni t, 
s-a dus

de Teodor Mazilu

— Dacă m-ai ține în puf, 
nu te-aș lua în nume de rău... 
— se răsfăța domnișoara E- 
lena Suditu, jucîndu-se cu 
cîrlionții iubitului. Domnișoara 
Elena Suditu avea despre 
viață idei foarte clare.

— Fiecare tucrușor pe ca
re-1 pui pe tine costă bani. 
Fiecare ban contează... Ce, 
dacă n-ai cinci bani nu te dă 
jos încasatorul ? Ce folos că 
Ionel era frumos, dacă nu mă 
ducea cu taxiul acasă ? Tră
iești cu frumusețea ? Frumu
sețea e trecătoare.

Deodată, domnișoara Elena 
Suditu descoperi cu groază că 
iubitul ei are ceafa prea 
groasă.

invită la el acasă. Domnișoa
rei Elena Suditu nici prin 
gînd nu-i trecu să-1 refuze, 
ea care era atît de cuminte 
și sfioasă. „Dacă nu mă duc, 
nu mă ia de nevastă".

(De Ionel nici nu mai voia 
să mai audă : „A, un biet sim
plu salariat ca și mine"...)

— Vin... numai să dau un 
telefon la o colegă.

De la acest răspuns, în su
fletul iubitului tomnatec în
cepu să-și facă loc îndoiala. 
Cumințenia fetei îl îngrozise, 
cum atîtea lucruri îl îngrozi
seră în viață. Ar fi preferat 
ca fata să facă mofturi, să 
protesteze, măcar de formă.

siune echivocă, cere sensibili
tate.

— Eu îți asigur tot confor
tul dar fii și tu mai sprin
tenă...

— Am să fiu... — se hotărî 
disperată Elena Suditu.

— Nici subtext n-ai, fetițo...
Sfioasă, Elena Suditu se ho

tărî să fie mai sprintenă.
Domnișoara Elena Suditu se 

și vede soție. Se și vede 
lăfăindu-se în apartamentul 
destul de impunător, sculîn- 
du-se la zece dimineața, 
făcînd scandal dacă cea
iul e prea dulce sau șunca 
nu tocmai frumos tăiată, fe- 
lioare-felioare. O să aibă o 
femeie de serviciu, o s-o țină 
de scurt. O, ce scandal O să 
mai facă ! „Toanto... așa se 
șterge praful?"

Răspindirea operelor 
ui V. I. Lenin în țara noastră

Scrierile lui V. I. Lenin sînt 
larg răspîndite în țara noastră. 
Editura politică a tipărit pînă 
acum 145 de titluri într-un tiraj 
de circa 6 000 000 exemplare. 
Numai cele 40 de volume de 
Opere au un tiraj total de 
1 624 000 exemplare.

Este în curs tipărirea începută 
in 1960 a unei noi ediții de o- 
pere complete din care au apă
rut pînă acum 31 de volume. 
Editura a mai tipărit o serie de 
volume ale lui V. I. Lenin, cu 
lucrări sau fragmente de lucrări 
(intr-un tiraj total de 503 000 
de exemplare) printre care: 
„Lenin despre Ro m ini a“, 
„Despre construcția de par
tid". „Partidul — forța con
ducătoare in statul socialist și în 
construcția comunistă1. „Despre 
unitatea partidului", „Despre a- 
lianța dintre clasa muncitoare și 
țărănime", „Despre dezvoltarea 
industriei grele și electrificarea 
Urii", „Despre mișcarea munci
torească și comunistă internațio
nală", „Despre stat", „Despre re
ligie" etc. Cele mai importante 
scrieri ale lui V. I. Lenin aDar in 
mai multe ediții, în zeci și sute 
de mii de exemplare. Ast

fel, „Ce-i dc făcut ?“ (115 000 
exemplare), „Două tactici ale 
social - democrației în revolu
ția democratică" (peste 100 000 
exemplare), „Imperialismul — 
stadiul cel mai înalt a| ca
pitalismului" (218 000 exempla
re), „Statui și revoluția" (116 000 
exemplare), „Stîngismul — boala 
copilăriei comunismului" (peste 
200 000 exemplare), „Marea ini
țiativă" (215 000 exemplare), „E- 
conomicul și politicul în epoca 
dictaturii proletariatului" (80 000 
exemplare), „Materialism și em- 
niriocriticism" (74 000 exempla
re), „Tezele din aprilie" (125 000 
exemplare), „Caiete filozofice" 
(25 000 exemplare) ele.

Au fost tipărite numeroase lu
crări biografice și memorialistice 
despre viața și activitatea lui Le
min. Printre care „V. I. Lenin — 
Biografie", „V. I. Lenin. Scurtă 
schiță biografică", o culegere în 
două volume de „Amintiri despre 
Lenin", precum și .Amintiri des
pre Lenin", și „Lenin și parti
dul" ambele de N. K. Krupskaia 
etc.

(Agerpres)

„Caietul albastru"

—Mcxrr Gcrkjfi „Ca- 
teta: oâejrrz' Icre fa 
text Erre s cs areăxj: 
«3E»e e acriiiioraku E-

KamJumcif este în- 
chiMld figurii lui V. 1. 
Imul

Scenariul fi regia 
aparțin hu Lev Kuli-

djanox-. Rolul Iul V. 1. 
Lenin este interpretat 
de actorul Mihail 
Kuznețov.

„Animalele"
OccuBtt tarul „Ani- 

■tWe' c obținut Ma
re • Premiu a! tihnu-

lui pentru tineret „Mă
rie — Lahy Hoilebec- 
que*. Regia Ulmului li

aparține lui Fr4d4rlc 
Rosti f. iar imaginea 
lui Georges Barskv.

„Vieți uscate"
P* întinderile pustii 

ale Pampasului brazi- 
Han înaintează cu 
pași de melc familia 
țăranului Fabiano. Po
vestea acestei familii, 
a țărănimii braziliene, 
este redată dc ti Imul 
„Vieți uscate", reali
zat după romanul u- 
nui cunoscut scriitor 
contemporan — Grn- 
ctiiano Ramos — de 
către Nelson Pereira 
dos Santas.

Filmul a obținut ..Di
ploma de merit' ia 
Edinburg și „Mare/® 
premiu" la Genova,

„Logodnicele văduve"
Titlul filmului „Lo

godnicele văduve' 
realizat in R. P. Unga
ră ar putea sugera o 
dramă, dar de iapt a- 
vem de-a tace cu o sa
vuroasă comedie. In- 
repînd cu tensiunea 
speciiică Ulmului poli
țist, „Logodnicele vă
duve' se transformă 
rapid lntr-un Ulm plin 
de gaguri și situații 
hazlii, care ridiculi
zează credulitatea șl 
naivitatea în dragoste.

Eroul principal Kor- 
mos Jizsef este inter
pretat de cunoscutul 
actor Dezso Garas.

Regia este semnată

de Viktor Gerlier, rea
lizator a numeroase 
tilme printre care

A doua zi, sigură pe capa
citatea ei de a suci capul băr
baților, domnișoara Elena Su
ditu demisionă din cîmpui 
muncii.

— Mai gîndește-te, fetițo... 
— o sfătui bătrînește contabi- 
lul-șef, înainte de a-i semna 
lichidarea.

— Am întors eu lucrurile 
pe toate fețele... — răspunse 
țanțoșă domnișoara Elena Su
ditu.

— Ai o scrisoare de la Io
nel...

— Nu citesc așa ceva...
A doua zi își căută logod

nicul acasă. „Să-i fac o sur
priză. Efectul surpriză con
tează întotdeauna".

— Ai de băut ceva tare ?... 
întrebă domnișoara Elena Su
ditu îndată ce deschise ușa 
casei.

— Ce-i cu tine ?
— Vreau să beau...
Ambiția de a duce o viață 

ușoară o ajută să se prefacă.
Bărbatul între două vîrste 

o privi îneîntat: „Așa, da !“
Domnișoara Elena Suditu 

bea pe nerăsuflate două pa
hare, băutura tare îi face rău, 
dar gîndul că după căsătorie 
o să aibă o servitoare pe care 
o s-o facă „toanto, așa se 
șterge praful?" îi dă curaj 
„N-o iubesc !“, hotărî în ace
lași timp logodnicul foarte fe
ricit de această concluzie și 
insensibil la aspirațiile casnice 
ale Elenei Suditu. Âtît de ma
re fu această fericire, îneît o 
conduse cu taxiul pînă ^casâ 
și îi sărută mina la despărți
re. înainte de a închide por
tiera, îi mărturisi adevărul : 
„Iartă-mă, nu te iubesc !“...

...Părăsită, domnișoara Ele
na Suditu își bea singură Bo
docul la centrul de ape mine
rale din Cișmigiu. E hotărîtă 
să-și schimbe felul de a privi 
viața. O să se căsătorească 
cu un cooperator. De ce să se 
creadă ca mai cu moț ? Sînt

„Cerneala roșie' șl 
,Un om care nu 
există".

Desen de T1A PELTZ 
și printre cooperatori oameni 
cu fizic plăcut. O să se rean
gajeze. o să muncească iarăși. 
O să-și cumpere mobilă în 
rate, în definitiv e tînără și 
sănătoasă... Ce nevoie are ea, 
om tinăr. de servitoare ? Și de 
ce să-i spună servitoarei 
„toantă" ? Nu-i și ea suflet ? 
Sîntem cu toții oameni...

Are în buzunarul de la par
desiu cererea de reangajare 
la cooperativa „Higiena". Nu 
e încă hotărîtă să se reîntoar
că la serviciu, mai așteaptă o 
zi-două...

Dacă totuși mă iubește? 
Dacă se întoarce ?

E toamnă. Domnișoara Ele
na Suditu e tristă. E a treia zi 
cînd își bea singură Bodocul: 
nici astăzi logodnicul n-a ve
nit la centrul de ape minerale 
să-și îngrijească gastrita...



Din viatatineretului lumii
Șeui; Porțile școlilor închise

• MĂSURI ÎMPOTRIVA DEMONSTRAȚIILOR

STUDENȚEȘTI • CAUZA PROTESTULUI
ACORDUL JAPONO-SUD-COREEAN

au avut loc sîmbătă seara noi demonstrațiiLa Seul 
studențești, marcate de puternice ciocniri cu torțele 
polițienești. Agenția ASSOCIATED PRESS relata că, pe 
străzile capitalei, peste 2 000 de studenți și-au mani
festat dezaprobarea față de măsurile guvernului. 
Printr-un ordin al guvernului toate școlile și univer
sitățile din Seul au fost închise, pînă la sfîrșitul aces
tei luni pentru a împiedica pe studenți să organizeze 
noi maniiestații.

Zn capitala Coreei de sud domnește din nou tensiunea. De
monstrațiile studențești începute luni au cunoscut în zi
lele următoare amploarea unor manifestații antiguver

namentale puțin obișnuite chiar la Seul. Știrile anunță desfă
șurarea unor adevărate lupte de stradă între studenți, cărora 
li s-au alăturat și o mare parte a cadrelor didactice, și forțele 
polițienești.

In cursul zilei de vineri încordarea s-a accentuat. Potrivit 
relatărilor agenției „FRANCE PRESSE" în această zi „7 000 de 
studenți au manifestat din nou pe străzile capitalei sud-coree- 
ne“. In cursul demonstrațiilor s-au produs violente ciocniri 
care s-au soldat cu numeroși răniți de ambele părți. Peste 700 
de persoane au fost arestate.

Regimul lui Pak Cijan Hi temindu-se de amploarea crescîndă 
a manifestațiilor, a concentrat, de urgență, la Seul, forțe ar
mate. Descriind atmosfera care domnește în aceste zile la Seul, 
agenția „FRANCE PRESSE" arată că „zeci de camioane care 
transportă trupe înarmate patrulează în prezent pe străzile ca
pitalei. Elicopterele militare zboară necontenit deasupra orașu
lui pentru a împiedica noi demonstrații ale studenților".

După cum se știe, obiectul principal al protestului îl consti
tuie acordurile încheiate la 3 aprilie a.c. între Japonia și Co
reea de sud, acorduri menite să ducă la soluționarea unor di- 
ferenduri economice și politice, Tratativele japono-sud-coreene 
au stîrnit și în anii trecuți nemulțumirea populației, pe moti
vul că încheierea acordurilor așa cum cerea guvernul de la 
Seul ar leza interesele naționale ale poporului coreean. Neîn
țelegerile își au izvorul în istoria Coreei din ultimii 50 de ani.

După ce în anul 1905 Japonia și-a asumat rolul de „protec
tor" al Coreei, cu 5 ani mai tîrziu și-a anexat această țară de 
care a dispus ca de o colonie pînă la sfîrșitul celui de al doilea 
război mondial. Din 1952 se duc tratative pentru a se acorda 
Coreei (de sud) o despăgubire în valoare de un miliard dolari, 
sumă pe care guvernul de la Seul ar urma s-o folosească pen
tru înviorarea economiei sud-coreene, aflată într-o stare de 
extremă înapoiere. Japonia a fost de acord cu o sumă mai 
mică, acordată sub forma unui „ajutor". Opoziția din Coreea 
de sud apreciază acest „ajutor" drept o formă de subordonare 
a țării față de vechiul ocupant. Printr-o declarație a Ministe
rului de Externe al R.P.D. Coreene se arată că problema des
păgubirilor poate fi rezolvată numai „după instaurarea unui 
guvern unic care să poată reprezenta voința întregului popor 
coreean".

O altă problemă dezbătută in cadrul tratativelor japono-sud- 
coreene a fost și cea privind pescuitul în Marea Japoniei și în 
apropierea coastelor Coreei de sud. Guvernul de la Tokio, sus
ținea că linia fixată unilateral de guvernul de la Seul împie
dica pescarii japonezi să-și desfășoare activitatea în condiții 
normale. Consecința acestei situații s-a exprimat în numeroa
sele incidente care au avut loc între cele două țări. Guvernul 
japonez condiționa „ajutorul" de rezolvarea problemei privind 
pescuitul. Se pare că acordurile încheiate nu vor putea înlă
tura încordarea existentă.

Una dintre problemele cele mai dificile pentru care Seul ma
nifesta un deosebit interes a fost statutul unui număr de 
600 000 oameni care locuiesc în Japonia și care sint folosiți ca 
o forță de lucru ieftină în industria japoneză. Și pe aceștia ge
neralul Pak Cijan Hi, spera că îi putea utiliza pentru a obține 
subsidii din partea Japoniei.

In ciuda mulțumirii de care au dat dovadă autoritățile de la 
Seul, încheierea acordurilor japono-sud-coreene a dus la am
plificarea puternicei nemulțumiri din rîndurile păturilor largi 
ale populației.

Actualele demonstrații studențești sint un indiciu al opoziției 
față de regimul dictatorial al lui Pak Cijan Hi.

IOAN TIMOFTE

Comunicatul comun
sovieto - vietnamez

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, a fost dat publicității 
comunicatul comun sovieto- 
vietnamez cu privire la vizita 
de prietenie pe care, la invi
tația C.C. al P.C.U.S. și guver
nului sovietic, a făcut-o în U- 
niunea Sovietică, între 10 și 17 
aprilie, delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Viet
nam, în frunte cu Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din 
Vietnam.

în comunicat se arată că în 
timpul vizitei a avut loc un 
schimb de păreri asupra situa
ției care s-a creat în regiunea 
Indochinei, la care au partici
pat L. Brejnev. prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., A. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și alți 
conducători sovietici.

Cele două partide și guver
ne condamnă cu hotărîre ac
țiunile imperialismului ame
rican în regiunea Indochinei 
și consideră că acestea „nu 
numai că creează o primejdie 
pentru pacea în Asia de sud- 
est, dar și intensifică încorda
rea în întreaga lume, sporesc 
primejdia unui conflict militar 
cu consecințe grave pentru po
poarele întregii lumi".

„Delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Vietnam 
— se arată în continuare — a 
declarat că solidaritatea și a- 
jutorul multilateral internațio
nalist ale Uniunii Sovietice au 
un rol important în întărirea 
apărării R. D. Vietnam, a ca
pacității ei de a da o ripostă 
provocărilor militare ale impe
rialiștilor. Sprijinul frățesc al 
U.R.S.S. și al celorlalte țări 
socialiste întărește încrederea 
poporului vietnamez în victo
ria finală a cauzei sale drepte".

„Dacă agresiunea S.U-A. 
împotriva R. D. Vietnam se 
va intensifica, guvernul so
vietic în caz de nevoie, la ce
rerea guvernului R D. Viet
nam, își va da consimțămin- 
tul ca cetățenii sovietici care 
și-au exprimat dorința de a 
lupta pentru cauza justă a 
poporului vietnamez, să plece 
în Vietnam".

Cele două părți consideră 
„că adevăratul exponent al 
voinței și al aspirațiilor po
porului Vietnamului de sud. 
singurul său reprezentant le
gal este Frontul național de 
eliberare".

Recenta declarație a pr— 
ședmtelu: S-U-A. in h gî*i ri 
cu situata dsn Vietnam — se 
spune in <-rr—— ^sraeă 
că S-U-A. merg in eootnsuare 
pe linia extinderii actrim 
agresive împotriva R D. Vx'.- 
nam, a desfășurării în conti
nuare a războiului împotriva 
poporului din Vietnamul de

sud și nu năzuiesc să caute o 
cale de rezolvare pașnică a 
problemei vietnameze".

„Pentru rezolvarea prebie- 
mei vietnameze trebuie ince- 
tate imediat acțiunile agres - 
ve ale S.U.A. împotriva R D 
Vietnam; în conformitate cj 
acordurile de la Geneva, gu
vernul S.UJA. trebuie să-și 
retragă trupele, militari: s 
armamentul din Vietnamul 
de sud, să înceteze agresiune . 
împotriva Vietnamului de sut 
și atentatele la integritatea 
teritorială și suveranitatea 
R. D. Vietnam-.

„în conformitate cu acor
durile de la Geneva, in pe
rioada pînă la unificarea paș
nică a Vietnamului, este ne
cesar ca cele două părț: din 
Vietnam să nu încheie alian
țe militare eu alte țări, să nu 
aibă baze militare străme si 
militari străini pe terilor—1 
lor. Treburile Vietnamul-— de 
sud trebuie să fie rezolrate 
de el însuși pe baza progra
mului Frontului național de 
eliberare. Unificarea pair ■— 
a Vietnamului trebuie să ue 
realizată de ins 
vietnamez fără an 
afară".

In continuare i 
arată că, ..drumul i 
reglementarea 
privind situația 
Cambodgie: in 1 
imixtiunea neco

■ S.UA în treburile acestor tiri 
este îndeplinirea intnraa; a 
acordurilor de la Genr.i nu 
1954 și 1962. în aceri scop ar 
fi utilă convocarea unor z=n- 
ferințe internețxv.a'e cores
punzătoare*.

Cele două părți -au cux> 
acord asupra acțiur . joc ce tre
buie întreprinse pe nsa. Pe- 
parte spre apărarea ser- r~*ăt 
și a suveramtătu R Dl Vms- 
nam_ Guvernul sone&c s.-» 
reafirmat botărirea de a aesc- 
da si pe viitor R D. VîKsant

p.ngelM igre-—-- ■
Părțile au 

mai necesară ca n mori tri as-_ 
tatea de aepune st M-rocii»- 
rea coeziunii țârikr sora, șoe. 
a tuturor celor cane se -rfîrt

ficazea fȚ'~* aooenraae st
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Asa

se del j \

; Fxn Van

dm. vicepreședintele RA.U.; El- 
Ttzeni Ei-Mahi, președintele 
Coodiahn Sopran al Sudanului; 
prințesa Ashraf, sora șahului Ira
nului : S. Kawashima. trimis spe
cial al guvernului japonez; prin
țul Sufanuvong, președintele Co
mitetului Central al partidului 
Neo Lao Haksat; prof. XguyeD 
Van Hien. conducătorul delegați
ei Frontului național de eliberare 
din Vietnamul de sud, precum și 
delegații din .Algeria, Afganistan, 
teritoriile din Borneo de nord, 
Etiopia, Filipine, Ghana. Iorda
nia, Kuweit, Liban, Republica 
Mali. Maroc, Nepal, Tanzania, 
Tunisia etc.

Intervenția reprezentantului
R. P. Romine

in special în domeniul balan
țelor de plăți.

Reprezentantul romîn a ară
tat că o sursă de completare 
a fondurilor necesare progre
sului țărilor în curs de dez
voltare ar putea fi acordarea 
de credite ieftine.

Printre problemele care ar 
putea să contribuie la întări
rea independenței economice 
— a spus vorbitorul în înche
iere — se numără: dezvolta
rea sectoarelor cheie ale eco- 
occniei țârilor in curs de dez
voltare. urmărind valorifica
rea superioară a resurselor 
naturale, întărirea sectorului 
ce stat și facilitarea transfe
rului de cunoștințe tehnice din 
partea țărilor industrializate.

Pugwash

■mnTTnm

din Piafa Veneției Pot aseleniza
din Roma

ITALIA. Vedere
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Convenție juridică 
romîno- austriacă

VIENA 17 (Agerpres). — In
tre 7 și 15 aprilie 1965 au a- 
vut loc la Viena tratative cu 
privire la încheierea unei Con
venții între R. P. Romînă și 
Austria, cu privire la asistența 
juridică în 
civil și de 
bilitatea și 
lor.

în urma 
zut de acord asupra textului 
convenției, care a fost parafat 
de șefii celor două delegații.

Delegația romînă a fost con
dusă de Constantin Stănescu, 
ambasador, iar delegația aus
triacă de dr. Christine Villgrat- 
tner, ministru plenipotențiar.

materia dreptului 
familie și la vala- 
transmiterea acte-

tratativelor s-a că-

Printre oamenii 
de știință 
mericani care 

studiază fotografiile 
suprafeței Lunei 
realizate cu ajutorul 
navelor cosmice din 
seria „Ranger" s-au 
format puncte de ve
dere opuse în legă
tură cu posibilitatea 
aselenizării vehicule
lor cosmice pe sateli
tul natural al Pămîn
tului. Un grup de 
oameni de știință de 
la Universitatea Cor
neli, pe baza anali
zei imaginilor și altor 
date despre supra
fața Lunei, au emis 
ipoteza că în timpul 
aselenizării nava

a-

fnavele cosmice ? R. P. Romînă la Tirgid

a fundația Cini de 
pe insula venefiană 
San Giorgio, s-au în
cheiat lucrările ce
lei de-a 14-a confe
rințe Pugwash. Re
zultatele ei au con
firmat încă o dată

amploarea pe care a luat-o în ul
timii ani mișcarea Pugwash.

Bazele mișcării cu acest nume 
au fost puse în iulie 1955 cînd un 
grup de savanți cu renume mondi
al, printre care Bertrand Russel, 
Albert Einstein, Frederic Joliot- 
Curie, au adresat un apel oameni
lor de știință din lumea întreagă, 
chemîndu-i să protesteze împotri
va folosirii energiei atomice în 
scopuri militare. Cu acest prilej ei 
propuneau organizarea unei 
tîiniri a oamenilor de știință 
tru a discuta și hotărî asupra ,__
colului care planează asupra ome
nirii, ca urmare a dezvoltării __
tinue a armelor de distrugere în 
masă și a amploarei pe care a 
luat-o lolosirea energiei nucleare 
în scopuri distructive.

Intîlnirea inițiată atunci a avut 
loc doi ani mai tîrziu, în Hunie 
1957 în orășelul Pugwash din Ca
nada. In cadrul acestei conferințe, 
la care au participat 22 de oameni 
de știință din 10 țări, a fost ales 
un comitet permanent pentru con
ducerea ' " ” 
Londra.
Pugwash au devenit tradiționale, 
într-o perioadă de numai 8 ani au 
avut loc (incluzînd și pe cea de la 
Veneția) 14 întîlniri în diferite 
rase ale lumii.

In cadrul acestor conferințe, 
care au participat un număr 
mai mare de oameni de știință_
diferite specialități și orientări din 
mai multe țări ale lumii, au fost 
dezbătute unele din cele mai arză
toare probleme ale contemporanei
tății. Oamenii de știință romîni au 
adus în cadrul mișcării Pugwash o 
contribuție activă.

La conferința Pugwash de la Ve
neția, la care au participat savanți 
din aproximativ 20 de țări, inclusiv 
din Republica Populară Romînă — 
dezbaterile au avut loc în cadrul 
a cinci grupuri de lucru. Tematica 
dezbaterilor a constituit-o proble
mele institutelor științifice de cer
cetări, ale activității științifice în 
țările în curs de dezvoltare, pro
blemele realizării colaborării in
ternaționale în diferite sectoare, 
ale științei și învățămîntului, as
pecte ale problemei dezarmării ge
nerale și totale.

într-una din rezoluțiile adoptatul. ■ 
se subliniază că „recenta agravare 
a acțiunilor militare în Asia de 
sud-est amenință pacea mondială 
și sporește suferințele poporului 
vietnamez". Precizînd că „au fost 
exprimate păreri diferite cu privire 
la originile conflictului și a mijloa
celor de soluționare a Iui", rezolu
ția arată că „toți participanții au 
fost însă de acord asupra necesi
tății de a găsi grabnic o cale de 
restabilire a păcii în această parte 
a lumii". O altă rezoluție condamnă 
folosirea gazelor toxice „în orice 
parte a lumii" și exprimă îngrijo
rarea că aceasta ar putea rupe de
finitiv barierele existente și în
greuna împiedicarea folosirii între
gii game de gaze toxice existente 
în arsenalele statelor.

Participanții la conferință au a- 
doptat recomandarea de a institui 
un an internațional de luptă pentru 
dezarmare generală.

Următoarea conferință Pugwash. 
va avea loc în primele luni aie-ca» 
nului 1966 în capitala Etiopiei, Aa- 
dis Abeba.

Ca și întîlnirile Pugwash prece
dente, conferința de la Veneția a 
demonstrat că savanții de cele mai 
diverse opinii si convingeri politi
ce, venind din țări cu orînduiri 
social-economice diierite, pot ajun
ge la înțelegere cind este vorba 
de interesele vitale ale popoarelor 
și pot colabora cu succes în 
scopul triumiului păcii în lume.

în- 
peh- 
peri-

con-

mișcării, cu sediul la 
De atunci conferințele 

t tradiționale.

o-

la 
tot 
dc

cosmică „va perfora" 
suprafața poroasă, 
„prăbufindu-se in ca
vitățile lunare". Sus- 
ținînd punctul de ve
dere despre caracte
rul fragil al cojii su
perioare a satelitului 
nostru natural, un om 
de știință de la acea
stă universitate com
pară suprafața Lunei 
cu aluatul dospit. 
Totufi, gradul de po- 
rozitate a suprafeței 
Lunei este conside
rat de specialiștii 
cestei universități 
80 la sută 
90 la sută 
presupunea 
prezent.

Un alt

fi nu
cum 
pînă

grup

a- 
de 
de 
se 
în

de

oameni de știință de 
la Universitatea din 
Arizona este de altă 
părere, considerînd 
că aselenizarea navei 
cosmice nu se va de
osebi de o aterizare 
pe o suprafață aco
perită de zăpadă. Tot 
la această universita
te, în urma studierii 
fotografiilor rocilor 
din apropierea crate
relor Lunei, s-a ajuns 
la părerea că ele sint 
asemănătoare cu nisi
pul umed fi vor re
zista greutății la ase
lenizare a viitoarei 
nave cosmice ameri
cane realizate în ca
drul programului „A- 
pollo".

international
de la Tokio

TOKIO. — La Tokio a avut 
loc deschiderea oficială a celei 
de a 6-a ediții a tirgului in
ternațional, la care participă 
un număr de 29 de țări.

La actuala ediție a tirgului, 
apreciat ca unul din eveni
mentele economice de prim 
ordin în Japonia, țara noastră 
participă cu un oficiu comer
cial. Sint expuse mostre ale 
întreprinderilor Chimimport, 
Petrolexport, 
Cartimex, Prodexport, Fruct- 
export și Agroexport încă 
din prima zi după deschide
re s-au înregistrat importante 
cereri pentru mărfurile romî- 
nești.

Exportlemn,

VENEZUELA. Vedere parțială a orașului Caracas, capitala tării
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ION CODRU

„Cosmos -65"
MOSCOVA. — La 17 aprilie 

in Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-65“. La 
bordul satelitului este instalat 
aparataj științific destinat con
tinuării exploatării spațiului 
cosmic conform programului 
anunțat de agenția TASS la 
16 martie 1962.

Aparatajul instalat la bordul 
satelitului funcționează nor
mal. Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informațiile 
primite.
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