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ZV ÎNTÎMPINAREA 
CONGRESULUI

PARTIDULUI

COMUNICAT
In ziua de 31 mai a.c. va avea loc ședința 

plenară a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român.

Plenara va examina unele probleme în le
gătură cu pregătirea celui de-al IV-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Român.

Angajamente insutleîiîoare
▲

ÎNTREPRINDEREA

CONSTRUCȚII-MONTAJ-CLUJ
Colectivul întreprinderii Construeții-MonUj Cluj. s-* **- 

gajat să realizeze planul valoric pe anul 1965 pisă la 2» de
cembrie; să realizeze o creștere a productivității *nld
sarcina planificată cu 0,5 la sută.

Să scurteze termenele de execuție la: instalația de «aiii 
de plumb de la Combinatul chimico-metalurgie -Gteenrghe 
Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare cu 3d de iile; Înecările 
îmbunătățire a parametrilor la instalația P.V.C. de la Urm 
chimice Turda cu 10 zile.

Pînă la 1 iulie să realizeze peste plan: 3tddtdd de lei Ia 
producția globală; 300 000 de lei economii la prețul de cast

ÎNTREPRINDEREA

„ANTICOROZIV"-BUCUREȘTI
Colectivul de la întreprinderea „Anticoroziv" București s-a 

angajat să depășească principalii indicatori de plan pe 1965 
cu: 8 750 000 lei la producția globală; 4^ la șuti U produc
tivitatea muncii; 2 350 000 lei economii la prețul de cost: 
500 000 lei la beneficii.

Să asimileze următoarele produse: protecții anticorerive 
cu Carom; rezervoare pentru ierbicide din masă plastică: 
protecții cu Butarom; protecții de tamburi pentru benzi ru
lante; platforme izolate executate pe mașina de vacuum 
formare: vane pentru orezarii, executate din masă plastică.

Din care pînă la 1 iulie: 6 000 000 lei la producția globală: 
1500 000 lei economii la prețul de cost; 300 000 lei beneficii

Pentru asigurarea realizării angajamentelor luate in ee 
privește depășirea sarcinilor de plan și îmbunătățirea calită
ții produselor, se vor lua o serie de măsuri tehnico-organi
zatorice.

COMBINATUL

CAUCIUC JILAVA

tineretului

oate țările, uniți-vă I

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Constructori de nădejde ai Centralei electrice de termoiica- 
re București-Sud, frații Mache, sini hotdriți ca Împreună cu 
echipele pe care le conduc să Intîmpine Congresul parti

dului cu noi succese in întrecerea socialistă

Muncitor

Sîmbătă22 mai 1965

De la Ministerul fnvătămintului

Sesiunea de vară a examenu
lui de absolvire a școlii generale 
de 8 ani va avea loc între 5 și 
11 iunie. La acest examen se 
pot prezenta absolvenții școlii 
generale de 8 ani și ai școlii de 
7 ani, care din diferite motive 
nu s-au prezentat sau nu au 
promovat examenul de absolvire.

Examenul constă în verificarea 
cunoștințelor elevilor din materia 
claselor V—VIII, la obiectele 
stabilite prin Regulamentul șco
lilor de cultură generală.

Concursul de admitere în cla
sa a IX-a a școlii medii de cul
tură generală — cursuri de zi — 
și în anul I al școlilor pedagogice 
de învățători și educatoare pen
tru anul școlar 1965/66 va avea 
loc între 17 și 27 iunie. La con-

curs se pot prezenta acei absol
venți ai școlii generale de 8 ani, 
ai școlii de 7 ani și ai școlilor 
care se echivalează cu acestea 
în vederea continuării studiilor, 
care împlinesc vîrsta de cel mult 
17 ani în anul 1965.

Concursul de admitere constă 
din probe scrise și orale la lim
ba română și matematică din 
materia claselor V—VIII, ale șco
lii generale de 8 ani. La școlile 
pedagogice de învățători și edu
catoare probele scrise și orale 
sînt precedate de vizita medicală 
și proba de aptitudini la muzică, 
care încep în ziua de 15 iunie. 
La școlile medii de artă, probele 
de specialitate se susțin între 14 
și 16 iunie.

URGENȚE SA NE

STUDENȚI
Al ANULUI

INTÎRZIATE

Colectivul Combinatului de cauciuc „Jilava" a hotărît 
să-și reînnoiască angajamentul pe acest an, propunindu-și 
să depășească principalii indicatori de plan cu: 9 600 000 lei 
la producția globală; 9 060 000 lei la producția marfă; 429 de 
tone cauciuc; 12 articole noi; 3 150 000 lei economii la prețul 
de cost; 860 000 lei beneficii suplimentare.

Din care pînă la 1 iulie: 6 000 000 lei la producția globală; 
5 260 000 lei la producția marfă; 282 de tone cauciuc; 7 arti
cole noi; 2 789 000 lei economii la prețul de cost; 480 000 lei 
beneficii peste plan.

Realizarea acestor angajamente va fi asigurată de aplicarea 
unui complex de măsuri tehnico-organizatorice.

in lunca Oltului, pe terenurile 
mlăștinoase pe care celelalte cul
turi dau rezultate mai slabe, ță
ranii cooperatori din raionul Dră- 
gănești-Olt cultivă orez. Pe cele 
1000 de hectare destinate aces
te: plante valoroase se lucrează 
acum din plin; se face amena
jarea orezăriilor și reunenajarea 
celor vechi, se sapă diguri, se 
adîncesc canale, se ară iar în 
unele locuri a început insămir.- 
țatuL

Semănatul porumbului s-a ter
minat în acest raion cu două 
săptămîni în urmă. Un număr 9

important de mijloace de muncă 
și oameni urmau să fie reparti
zați la orezarii pentru grăbirea 
semănatului. în multe unități, 
așa s-a și procedat Ca urmare, 
s-an arat pînă acum peste 952 de 
hectare (din 1000). Multe coo
perative agricole de producție 
ca Sprincenata, Călmești, Mărun
ței și altele au terminat terasa- 
mentele la orezăriile noi. La 
cooperativ* agricol* din Mărun
ței, zilele trecute, se făceau ulti
mele lucrări de revelare și par
celare a noii orezarii de 58 hec
tare. Toată tuprafața este acum

arată și discuită. Paralel cu efec
tuarea lucrărilor de amenajare * 
avut loc fertilizarea solului. Au 
și fost incorporate cite 900 kg 
superfesfat la hectar urmind ca 
înainte de însămințat să se mai 
administreze 150 kg azotat la 
hectar. Patul germinativ fiind 
bine pregătit, insămințarea se va 
putea face în mare parte în us
cat cu semănătoarea pe parcelele 
mai zvintate și manual unde nu 
se va putea lucra mecanizat

în unele cooperative însă lu
crările sînt rămase în urmă. De 
exemplu, la Goștavăț mai sînt de 
arat încă 54 hectare, s-au făcut 
reamenajări pe 25 hectare și 
s-au săpat digurile la orezăriile 
noi. în ziua cînd am trecut pe 
la orezăriile acestei cooperative, 
deși nu ploua, activitatea era 
slabă. Nu se mai putea intra cu 
tractoarele și se ara cu plugurile, 
dar din 30 lucrau numai 8. Mai 
trebuiau compartimentate 10 
hectare 1* care, însă nu lucra ni
meni. Ritmul de lucru este scă
zut Dacă in zilele următoare, la 
Goștavăț nu se va accelera viteza 
de lucru 1* arat și nu se vor an
trena mai mulți oameni la cele
lalte lucrări, însămințatul va în
târzia foarte mult nancadrindu-

VA RUGAMamera 21 (Blocul A al căminului 
303) are aspectul unui mic birou de 
proiectări. Voicu Brabie mă ascultă 
sobru, cu brațele încrucișate pe 
piept; privire calmă, foarte bine 
stăpinită sub lentilele ușor fumurii 
ale unor ochelari moderni. Pare

la 30 de ani — nu are decit 23, echili
brul său îți interzice speculațiile pe această 
temă. Tema sa este proiectarea unor turnătorii 
de fontă nodulară pentru utilajul petrolifer, cu o 
capacitate de 3000 de tone anual. Îmi precizează 
imediat:

— Nu-i vorba de vreo descoperire în acest do
meniu, deși sînt bune și descoperirile, dar în ca
zul meu nu vor avea loc asemenea consecințe 
spectaculoase.

— Totuși, n-ai să-mi spui că lucrezi la un pro
iect utopic.

— Nu. Există azi turnătorii de fontă nodulară 
de capacitate mică. Eu propun un model cu o 
producție mai mare, cu o perspectivă mai com
plexă — atît.

— Ce înseamnă „atît“ ?
— Înseamnă că proiectul nu poate depăși un 

caracter general didactic.
— Adică, nu-l vezi odată realizat, așa cum l-ai 

conceput ?
— Nici nuine, nici poimîine. Sînt necesari ani 

de cercetare, de „teren", de calcul. Poate va in
teresa, sper să intereseze. Tovarășii de la „1 Mai“- 
Ploiești unde mi-am făcut practica de diplomă 
știu că lucrez la așa ceva — dar oricîte ironii 
se pot face pe seama imaginației noastre de poli
tehnicieni, noi nu putem trece peste factorul 
„timp" și de aici avem avantajul că sîntem realiști 
și nu ne jucăm cu cuvintele.

— La ce ironii te referi ?
— Dacă nu ironii — prejudecăți. De pildă: 

am auzit la radio zilele trecute, nu știu în ce 
emisiune — pentru că deși lucrez la proiect, în 
condițiile presante ale timpului, mai ascult radio-ul 
(și Brabie indică cu bărbia un transistor așezat 
peste maldărul de hîrtii înnegrite de calcule) — 
am auzit că politehnicienii sînt oamenii cifrelor 
seci, oameni strict specializați, mă rog, cam limi
tați... și așa mai departe. Nu sînt de acord. Ca
tegoric, nu sînt de acord.

— In general, te susțin. Dar o asemenea pe
rioadă — ca aceea a proiectului — cu atmosfera 
ei de muncă aprigă, nu te-a pus în situația de a 
le da dreptate ?

— Adică...
— Adică, proiectul nu te-a „călugărit" într-o a- 

numită măsură ?
— Nu. Nici n-flr fi fost spre binele lui să stăm 

tot timpul legați de el. L-am obosi. E adevărat 
că n-am avut timp să stau la coadă pentru meciul 
cu Turcia și am renunțat la stadion. L-am prins 
la televizor, în cămin...

— Și?
— E bine „c-am cîștigat". Dar n-am „scăpat" 

tot. Am văzut „Intîlnirea cu îngerul" la Național...

RĂSPUNDEȚI!
de Radu Cosașu

DESPRE TINEREȚE

RĂSPUNDERI

AURELIA POPESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Argeș

SĂ DISCUTĂM

EDUCAȚIE,

(Continuare In pag. a IV-a)

mame bune

să tran- 
hîrtie sen- 
de uluială,

CURSA PĂCII"Vitregele

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorului

R.S.F. Iugoslavia

Din noul peisaj al orașului Iași. Cartierul Socola-Nicolina

In ziua de 20 mai 1965, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., a primit 
la Comitetul Central pe Arso Mi- 
latovici, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R, S. F. Iu
goslavia la București, cu care a 
avut o convorbire cordială, tovă
rășească. (Continuare In pag. a IV-a și a V-a)

Fără a avea o ordine prestabilită 
discuțiile noastre au urmărit trei teme 
principale:

Cum trăiți această perioadă a pro
iectului ?

Cum vedeți viitorul apropiat ?

Ce v-a dat studenția ? Cum v-ați 
format în această perioadă a 
vieții ?

neereînd 
scriu pe 
timentul 
de durere, de revol
tă pe care-l trăiesc 
citind cele două 
scrisori despre care 

ca fi vorba mai jos, îmi cine în 
minte o imagine văzută în casa 
unui prieten. Se întîmplase să-i 
fac o vizită tocmai 
în momentul cînd 
soția sa sosea de la 
maternitate — în
conjurată de flori — 
cu o fetiță ai cărei 
obrăjori abia se ve
deau. Era un mo
ment de mare bucu
rie în casa lor, un 
moment unic, era 
primul lor copil și 
n-am putut să nu 
recunosc, eu însumi, 
un străin de acea 
familie, cit de multă 
poezie intră în casa omului o dată 
cu acele cămășuțe — ceva mai 
mari decît palma... Din dragostea 
lor pentru copilul pe care și-l do
riseră din toată inima, cei doi fă
cuseră pregătiri speciale — cum
păraseră fel de fel de lucruri, 
orînduiseră casa altfel — și do
rința lor de a dărui copilului 
cea mai mare parte din grijile 
lor era emoționantă.

Dar faptul care m-a impresio
nat cel mai mult, care a depășit

de o sută de ori, chiar, grija (a- 
cum tmi dau seama, foarte fi
rească I) a părinților, a fost altul. 
Nici nu apucaseră ei să se dez
meticească bine, nici nu apu
caseră să-și cadă ei înșiși mai 
îndeaproape copilul cînd s-a au
zit o bătaie în ușă.

„Medicul de circă, a spus o 
femeie intrind și punîndu-și ha

două tovarășe: medicul și sora 
de la policlinica instituției unde 
este salariat tatăl copilului.

Patru halate albe, patru oa
meni veniți prin grija statului 
nostru, au făcut cerc împrejurul 
celui mai tînăr membru al acelei 
familii, cerc curat, de sănătate. 
Văzusem 
sute, mii

latul. Am auzit că aveți un co
pil...".

„Bine, dar copilul este sănă
tos... a răspuns îmbujorat tatăl. 
Abia de o jumătate de oră a ple
cat de sub supravegherea altui 
medic... Și apoi: de unde ați 
aflat că am venit

N-a apucat să primească răs
punsul, fiindcă la ușă s-a auzit 
iarăși cineva: sosise și sora de la 
circa sanitară raională, iar după 
alte cîteva minute au apărut încă

de multe ori copii — 
de copii — pe plajele 

mării, în taberele 
din munți, în școlile 
noi, dar imaginea 
celor patru halate 
albe, a celor patru 
cadre medicale ne
chemate de nimeni, 
venite să-l ia sub 
supraveghere pe 
noul născut mi s-a 
părut dintr-odată 
simbolul cel mai 
concludent pentru 
grija care se acordă, 
la noi, copiilor.

Și iată acum, aici 
de față, două scrisori care te u- 
luiesc dintr-odată: două cazuri 
separate de ceea ce știm cu toții, 
dar care fac, în mica și revoltă
toarea lor izolare, să ghicim o 
imagine strimbă, niște inimi așe
zate de-a-ndoaselea.

El'GEN FLORESCU

(Contlnuare In pag. a IV-a)

Jocurile Mondiale Universitare
Jocurile Mondiale Universitare de la Budapesta, care se vor des

fășura între 20 și 29 august, vor fi una dintre cele mai mari com
petiții sportive ale anului. La starul întrecerilor vor fi prezenți peste 
2 500 de sportivi și sportive, printre care numeroși campioni olim
pici și recordmani ai lumii.

PE SCURT

Cea mai lun
gă etapă a 
„Cursei Păcii", 
disputată ieri în
tre Kliuczbork 
Si Poznan (223 
km) a fost, după 
cum se expri
mă corespon-

P.A.P., o etapădentul agenției
„calmă", deși s-a realizat o me
die orară de 42,5 km. Aprecierea 
se referă, desigur, la faptul că 
nici unul din fruntașii clasa
mentului n-a încercat ceva deci
siv și diferențele între ei au ră
mas neschimbate, cu două eta
pe înainte de terminarea întrece
rii. Trena foarte rapidă se dato-

rește unei îndrăznețe evadări 
susținute de-a lungul a peste 
150 km de belgianul Schouben și 
maghiarul Polanetzki. La un mo
ment dat, cei doi fugari aveau 
un avans de 5 minute dar, la ki
lometrul 194 au fost ajunși de 
pluton. Cu 15 kilometri înainte 
de Poznan, s-a desprins de unul 
singur olandezul Middelkoop, 
care a sosit detașat pe stadion 
cu 29 secunde față de ceilalți 
concurenți. Dintre cicliștii ro
mâni, Ion Stoica, plasat mai bi
ne la sprint, a ocupat locul 6 
în această etapă.

Clasamentul etapei: 1. Andre 
van Middelkoop (Olanda) a 
parcurs 223 kilometri în 5hS6'26J

(medie orară 42,500 km) ; 
Spriet (Belgia) 5h37’05“; S. 
gel (R.P.P.); 4. Smolik (R.S. 
5. Zaaf (Algeria); 6. Stoica
(R.P. Română).

Clasamentul general indivi
dual : 1. Lebedev (U.R.S.S.); 
Dolezal (R.S.C.) la 2’08" ; 3. 
Dumitrescu (R.P. Română) 
2’31“; 4. Kudra (R.P.P.) 
2’31“ ; 5. Saidhujin (U.R.S.S.) 
3’04“ etc. Pe echipe conduce 
U.R.S.S., urmată de R.P. Polonă, 
R.D. Germană, R.S. Cehoslova
că, Franța, R.P. Română, 
gia etc.

Astăzi, penultima etapă, 
nan — Țorun (146 km).

• Campionatele e- 
toropene de boz se'afia 
Ia cea de-a 16-a edi
ție.

Actualele campiona-

(ușoară), V. Mîrza (se- 
mimljlocie), V. Dobre 
(mijlociemică) și V. 
Mariuțan (grea). An
trenorii echipei sînt 
Ion Popa și Ion Chi- 
riac.

la 
la

Bel-

Poz-

te, care se vor des
fășura între 22 și 29 
mai Ia Berlin (R.D.G.), 
reunesc peste 200 de 
boxeri din 26 de țări.

Echipa țării noastre 
este alcătuită din C. 
Ciucă (muscă), N. Gîju 
(cocoș), C. Stanev 
(pană), V. Antoniu (se- 
miușoară), I. Mihalik

• După cum s-a mai 
anunțat, o selecționa
tă masculină profesio
nistă de baschet a 
S.U.A. va întreprinde 
la sfîrșitul acestei 
luni un turneu în tara 
noastră. Baschetbaliș- 
tii americani vor sus
ține jocuri demonstra
tive în compania u- 
nor selecționate divi
zionare. Programul este 
următorul: marți 25 
mai de la ora 17 în 
Capitală pe stadionul 
Republicii! miercuri 26 
mai la Brașov, vineri 
28 mai la Sibiu, sîmbă- 
tă 29 mai la Timișoara.

• Duminică, pe sta
dionul ,,23 August* din 
Capitală, echipa selec
ționată de fotbal a 
tării noastre va sus
ține un nou rileci de 
verificare, în vederea 
pregătirilor pentru pre
liminariile campiona
tului mondial. De la

ora 17, fotbaliștii noș
tri vor juca în com
pania echipei olandeze 
Sparta Rotterdam. în 
deschidere, de la ora 
15,15, echipa de tine
ret va întîlni pe Pe
trolul Ploiești.



IN LOCUL

„PETELOR ALBE“
Interviu cu acad. A. AVRAMESCU
directorul Centrului de documentare științifică al Academiei R.P.R.

ai există oare „pete albe" în nemărginite dome
nii ale cunoașterii lumii, în harta științelor na
turii î

Fără îndoială că ele mai dăinuie și vor per
sista — probabil — mereu, întrucît și obiectul 
cunoașterii omenești, este inepuizabil.

Ca în cazul de odinioară al descopeririloi- 
geografice însă, aceste „pete albe" au început să capete con
tururi precise, într-un ritm rapid. Situate în zonele de in
terferență ale „științelor clasice*, ele au prilejuit oamenilor 
de știință evidențierea unor domenii de cercetare noi, necu
noscute în trecut, însă extrem de rodnice și complexe. Au 
apărut astfel noi discipline științifice care au transformat 

și îmbogățit nu numai cunoștințele noastre despre natură, 
dar au impus și noi metode de muncă în cercetarea științifică 
și chiar revizuirea atitudinii față de modul, gradul și carac
terul pregătirii specialistului.

— Care sfrit, după părerea dumneavoastră, cauzele care 
impun cu necesitate apariția a noi și noi discipline științi
fice ? — iată întrebarea cu care ne-am adresat academicia- 

nului Aurel Avramescu, directorul Centrului de documentare 
tehnică al Academiei R.P.R.

— Ele sînt consecința nemijlocită a procesului firesc de 
adîncire a cunoașterii legilor naturii, proces în care etapele 
analitice se completează și se interpătrund în chip necesar 
cu stadii de sinteză, ce integrează cunoștințele dobîndite 
într-un tablou de ansamblu — așa cum există el în chip 
obiectiv.

Treptat, oamenii de știință au pătruns din ce în ce mai 

profund în „tainele" naturii, în cadrul fiecărei științe ince- 
pînd să se contureze din ce în ce mai multe specialități. Ac
tualmente, sînt puțini oameni de știință care să se poată de
numi pur și simplu matematicieni, chimiști, medici, biologi 
sau fizicieni. Specializarea a „descompus" aceste vaste do
menii de cercetare în sectoare din ce în ce mai înguste : au 
apărut topologi (în rîndul matematicienilor), specialiști în 
coleo — sau lepidoptere (dintre biologi), opticieni (ramură 
— a fizicii) ; mai departe — am constatat că numeroase dis
cipline speciale și-au îngustat mai mult sfera de activitate 
și, în felul acesta, specializarea a cuprins și cuprinde mereu 
noi și noi domenii.

— Ce consecințe au avut aceste tendințe ?
— Urmările au fost și pozitive și — într-o oarecare mă

sură — nefavorabile.
Pozitive — deoarece au permis explorarea și cunoașterea 

multilaterală și complexă a celor mai ..înguste" sectoare ale 
diferitelor științe.

Nefavorabile — în măsura în care orice problemă care de
pășește cîtuși de puțin limitele strimte ale domeniului său 
este. în unele cazuri, neglijată de către specialist și socotită 

ca intrînd în competența exclusivă a altcuiva. Or, cunoaște
rea este un proces unitar și îmbucătățirea pe felii a realității 
— etapă necesară — trebuie completată în mod tot atît de 
necesar cu reconstituirea ei.

— In ce măsură contribuie științele „de frontieră" la pre- 
întîmpinarea unor astfel de greutăți ?

— în mod esențial. Deși nu numai aceste științe, ci și or
ganizarea judicioasă a colaborării dintre oamenii de știință 
poate exercita aici o influență importantă.

Să luăm cazul fizicii și chimiei — științe al căror obiect 
de studiu ar putea părea complet diferit. La „intersecția" 
lor a apărut chimia fizică, disciplină științifică nouă care a 
permis înțelegerea unor fenomene și legi insuficient expli
cate mai înainte, ca șl lărgirea stăpînirii de către om a na
turii.

Este interesant de amintit, de altfel, că nenumărate succese 
au fost obținute de către oamenii de știință tocmai în ace
ste zone — ca să le spunem astfel — de interferență. Se 
poate afirma că energia atomică a fost descoperită nu de 
către fizicieni, ci de către chimiști. Studiul chimic al elemen
telor grele, al uraniului, a dus la descoperirea dezintegrării 
atomice, Hahn și Strassman — chimiști — au descoperit, de 
fapt, fisiunea nucleului de uraniu. Și astfel de exemple sînt 
nenumărate, ele demonstrînd unitatea reală a științelor, care 
reflectă însăși unitatea materială a lumii.

Enumerarea acestor științe nou apărute și explicitarea fie
cărui nou domeniu de cercetare în parte, ar necesita spațiu 
și timp îndelungat. Să ne mărginim, de aceea, să arătăm că 
în rîndul lor se găsesc știința despre informație, știința 
spațiului cosmic, astrofizica, bionica sau biofizica.

Deosebit de fecundă a fost — în acest sens — granița 
dintre matematică și majoritatea științelor. Pe acest întins 
teritoriu și-au făcut apariția discipline științifice noi ca 
lingvistica matematică, statistica matematică sau logica ma
tematică. în urmă cu cîteva decenii era de neconceput fap
tul că legile acestei din urmă științe ar putea sta la baza 
schemelor automate cu contacte și relee, că matematicienii 
vor deveni — așa cum sînt astăzi — specialiști în auto
matică.

— Reiese — din cele expuse de dv. — că apariția și dez
voltarea acestor științe ridică numeroase probleme, între 
care și cele legate de formația intelectuală, de complexitatea 
pregătirii specialistului ?

— Evident.
In condițiile de astăzi, colaborarea dintre specialiști nu .-e 

poate rezuma la o informare reciprocă asupra rezultatelor 

muncii de cercetare. Aceasta este fără îndoială, o condiție 
importantă a progresului științific, însă — aș spune mai 
însemnată — este problema găsirii unui limbaj comun de 
înțelegere. Iar aceasta presupune ca fiecare specialist să fie 
nu numai un cunoscător perfect al domeniului său de in
vestigație, ci să aibă și cunoștințe temeinice în legătură cu 
științele din imediata apropiere a specialității sale.

Problema se pune cu mai multă acuitate în însuși cadrul 
științelor nou apărute, care împletesc în mod original și in
dependent — într-o sinteză superioară — fenomene și legi 
considerate pînă de curînd ca nelegate între ele.

— Ce a arătat — în această direcție — practica ?
— In primul rînd, că metoda obișnuită a diviziunii mun

cii trebuie schimbată în ceea ce privește studierea regiunilor 
de frontieră dintre științe.

Pentru a da un exemplu, să presupunem că în înțelegerea 
și explicarea unor probleme de fiziologie s-au ivit greutăți 
care nu pot fi rezolvate decît cu ajutorul matematicii. Ast
fel de dificultăți nu vor putea fi rezolvate prin colaborarea 
dintre un matematician ignorant în ceea ce privește proble
mele de fiziologie și un fiziolog care nu cunoaște .matematica. 
Practica a dovedit că, în asemenea cazuri, specialiștii tre
buie să posede cunoștințe de bază din domeniile celor cu 
care colaborează.

— Deci, se impune în acest caz și un alt mod de colabo
rare...

— Firește. Numai prin munca în echipă pot fi rezolvate 
astfel de probleme științifice. Numai colectivități închegate 
de oameni de știință, a căror pregătire prezintă caracteristi
cile amintite, pot rezolva cu succes asemenea sarcini.

Trebuie subliniat faptul că bazele unei asemenea colabo
rări rodnice există și in rîndul oamenilor de știință din țara 
noastră. în institutele noastre de cercetări au existat și 
există teme complexe a căror rezolvare necesită colabora
rea unor specialiști din diferite domenii. Astfel de colective, 
aparent eterogene, care întruneau uneori 5 — pînă la 6 
specialiști, sub conducerea unui om de știință avînd un larg 
orizont, au soluționat cu succes numeroase probleme.

In sfirșit, aș pretntfmpina — poate — o întrebare a dv., 
dacă aș opina că pregătirea unor oameni de știință multila
terali neînchistanți în găoaca strimtă a unei specialități, dor
nici și deprinși cu spiritul muncii colective, lucizi și, în ace
lași timp, înzestrați eu spiritul înaripat, creator, capabili să 
ducă înainte știința, trebuie să înceapă de pe băncile facul
tăților. Dar aceasta este o problemă vastă și poate — ea 
singură — constituie subiectul unui șir de convorbiri.

DICȚIONAR |
---------------- I
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Astrofizica j
Secole de-a rîndul, astronomii 

au cercetat îndepărtatele corpuri 
cerești cil ajutorul teiescoapelor. 
Folosind metode optice și geome
trice, ei au descoperit și măsurat 
nenumărați aștrii, felul în care a- 
ceștia se mișcă pe bolta cerească 
sau relațiile dintre mișcările lor.

Din acest vast domeniu s-a des
prins o noua disciplină științifică 

- astrofizica — care studiază ste
lele cu ajutorul metodelor fizicii 
moderne. Cele mai importante mij
loace sînt folosite pentru studie
rea radiațiilor pe care le emană 
aștrii și sini legate de iotometrie 
și spectroscopie. Ele au făcut po
sibilă examinarea meselor gazoase 
din care sînt formate stelele, fer 
Iul in care apar și se propagă ra
diațiile din interiorul acestora în 
spațiul cosmic.

Un alt capitol important al as
trofizicii se ocupă de proprietățile 
materiei în stare diiuză care se 
găsește râspindită atît în spațiul 
interplanetar, ca și în cel interste
lar sau intergafactic.

Unul dintre cele mai moderne 
domenii ale astioirzicii este radio- 
a-.roaomia. ale corei metode au 
revoluționai această știință. Dato
rită ei. au «ost descoperiti aștri si 
galaxii toarte îndepărtate imporr- 
bil de identificai cu arie 
si care își semnefează preaeapn 
prin radiații invizibile.

Poale că nici un aii M*< as 
demonstrează mai pregassi -t.. 
tatea astrofizicii, aecii uce.s i 
rezultatele ei leprezmU ua uutnr 
meat prețios în cercetarea C„. 
masului, pe care-l exp.oreaz* 
menii.
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• STRICTĂ SPECIALIZARE SAU CALIPICARE MULTIPLĂ ? • ÎNLOCUITORI AI ORGANELOR 

DE SIMT • POATE ÎNLOCUI MEMORIA BLECTRONICĂ - CREIERUL ? • UN PROFESOR

LIMITAT. DAR EXCELENT — MAȘINA

[ Informatica
în general, informația este 

■ definită ca date, comunicări 
Icare constituie obiectul trans

misiei, păstrării și prelucrării, 
în zilele noastre, știința despre I informații a devenit o știință 
exactă care folosește metodele 

I matematice. Aceasta a daț po
sibilitatea dezvoltării neobiș
nuit de rapide a teoriei infor- 

Imației.
Rolul atotcuprinzător al in- 

I formației a devenit clar nu 
numai în relațiile dintre oa
meni, ci și în interacțiunea 

I dintre om și mașină și în ac
tivitatea biologică. Acesta

Cibernetica1
Prezisă încă ăia aecezu^ a. 

IV-lea al secolului trecui ce către 
fizicianul francez Ampere cete, 
întocmind celebrul său laie.1 st 
științelor, a lăsat ua loc tibet 
pentru o știinlă care atunci 
exista și pe care a ăenuaui-o 
bernetică, această nouă aisăpUmt 
de graniță reprezintă striata - - 
ducerii, a legilor ei cele mei ge
nerale.

Arta de a conduce procese .c~- 
plicate poate ii îndeplinită de că
tre mașini avînd anumite iasusm 
In principiu, ele sînt astfel con-

I 

I 

I 
I 

I
cepute și construite incit să poală 
primi „informații' asupra stării 
unui anumit sistem și să dea ..dis
poziții' — in funcție de informa
țiile primite — reieritoare la orien
tarea ulterioară a sistemului. Unui 
dintre nenumăratele exempie « 
se pot da îl reprezintă puoiul 
automat al avioanelor, care este 
în măsură să conducă singur — 
în anumite Umile — zboru. aces

Prof. univ.

ED. NICOLAU
tora.

Aplicaliiie practice ale croeme-

„NATURA PERFECȚIONEAZĂ

miu“
Conf. univ. dr.

V. VASILESCU

tipii șipt considerațiile Și ele in
teresează toate domeniile de acti
vitate. Ea a introdus elemente de 
analiză 'anlitalivă în științe pur 
calitative, umanistice, cum sînt 
biologia, istoria sau lingvistica. 
Starea ei nctuaiâ face să se tra
gă concluzia posibilității construi
rii unor tngșiiti „gînditoare".

Datorită caracterului ei extrem 
de cpmp/eș, cibernetica presupune 
neceșitgleg cooperații oamenilor 
de știință de cele mai diverse 
specialități și acegsta chezâșuieș- 
te viitoarea dezvoltare a acestei 
noi Științe, ale cărei posibilități 
sînt apreciate ca fiind uriașe.
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Pnnu-o evoluție nwirhmgată si 

adaptare eootizmâ și seiecțiomre, 
vietățile — induav omul — au 
fost inzestri'.- m arme, mirov 
și aparate aht de perfecționate 
incit ele pot reprezenta modele, 
uneori greu — dacă na «posi
bil — de imitat pentru oamenii 
de știință. De pe urma acestei 
tendințe a apărut bionica, noua 
ramură a ciberneticii care se ocu
pă, printre altele, tocmai de .mo
delarea"1 sistemelor biologice, cu 
alte cuvinte de realizarea unor 
sisteme tehnice ale căror carac
teristici sînt asemănătoare celor 
existente in sistemele biologice.

Cunoscători și ai proceselor 
biologice, bionicienii an Făurit — 
pe această bază — dispozitive 
tehnice cu mare utilitate prac
tică. Este probabil că cele mai 
interesante rezultate au fost ob
ținute în direcția făuririi unor 
proteze senzoriale și a creării u- 
nor mașini menite a modela anu
mite activități eu caracter bio
logic sau, chiar, psihic.

Ce reprezintă protezele senzori
ale ?

In cazul unor boli — informa
țiile nu mai ajung la nivelul 
scoarței cerebrale prin interme
diul organelor de simț normale. 
Ele pot fi înlocuite eu informa
ții care, folosind alte canale, pun 
pe om în legătură cu mediul, 
orientîndu-1 în mod corespunză
tor, De pildă, orbii pot „vedea" 
prin transformarea informații
lor ce — în mod normal 
— ajung la creier pe calea nervi

lor opriri, in mformații acustice 
sau tactile

Și în țara noastră există astfel 
de preocupări. Pe această linie 
s-an construit — deocamdată ex
perimental — ochelari acustici 
r.'evăzuți cu toeocehiie in loc de 
lentile și fnzertnți ca traaaartori. 
^cefti ochelari tranafocmă excita 
țiile vizuale in sunete.

Mult mai crwnphaă este insă 
modelarea activității intelectuale.

tală, în cadrul facultății de elec
tronică, au fost construite o ma
șină care recunoaște vocalele și 
alta ce poate identifica forme 
grafice (desene).

Una dintre cele mai interesante 
direcții de cercetare se ocupă cu 
construirea unor mașini care să 
ajute pe oameni să învețe mai 
repede și mai bine. Au fost cre
ate adevărate mașini de ..exa
minat" care pot înlocui — in a-

V jefuitoarele sînt sensibile la cîmpul magnetic terestru. Studiu ■ 
acestui ienomen ajuta pe oamenii de știinlă in rezolvarea unor noi 

probleme de tehnică aeronautică.
Desen: N. NICOLAEX

Au fost create — în acest sens 
-7- numeroase sisteme, prezentincl 
un interes deosebit pentru acti
vitatea practică. Oamenii de ști
ință au construit mașini care în
vață singure, se autoinstruiesț. 
Prototipul unei asemenea mașini 
care imită procese tipic omenești 
este aparatul denumit „percep
tron", care se deprinde singur 
să recunoască literele alfabetului. 
La Institutul politehnic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“ din Capi-

nuinite limite — activitatea pro
fesorului. Ele pun întrebări, 
apreciază critic răspunsurile, 
dau calificative. Se aprecia
ză că folosirea multilaterală a 
mașinilor de instruit ar redute 
timpul consumat cu învățătura 
cu 30 la sută.

Nici procesul memorizării nu 
a scăpat din atenția oamenilor 
de științe.

Au fost realizate memorii elec
tronice, care sînt de un extraor

dinar iolos in cele mai variate 
domenii, lasă specialiștii speră 
să depășească performantele ob
ținute de acestea, prin studierea 
și modelarea activității cerebrale. 
Ei se străduiesc să reprofileze 
. . «VI Lzki to tzx. rxri/ur ti*UHuUUi-V-— ți
nind seama de duzei de informa
ții ce parvine — in mod obișnuit 
— memoriei Căci creierul otne- 

siguranță de funcționare infinit 
superioară calculatoarelor.

Bineînțeles, modelarea activi
tății complexe ce are loc în cre
ierul omenesc presupune cunoaș
terea sa. aprofundarea rolului 
pe care-l joacă elementele sale 
componente — celulele nervoase 
sau neuronii. Ocupindu-mă de a- 
ceastă problemă am realizat — 
în colaborare cu di. C. Bălă- 
eeanu — un model neuronal. 
De asemenea, am modelat reflexe 
condiționate și un analizator a- 
eustic. La institutul politehnic 
din Timișoara a fost realizat un 
model de rețea neuronală.

Succesele bmmcienilor sînt nu
meroase și — uneori - de-a drep
tul spectaculoase. Și — poate — 
puține exemple ilustrează mai 
edificator îndrăzneala cu care ei 
pășesc in imitarea tehnică a ac
tivității biologice, decît cele două 
noi ramuri desprinse recent din 
cibernetică : psdiomca și intelec- 
tonica, al căror obiect de cerce
tare — psihicul și intelectul o- 
menesc — reprezintă un dome
niu a cărui nemaipomenită com
plexitate nu se mai cere a fi de
monstrată.

|l a limita dintre
Jtjf două domenii ști—

UHm înțifice — fizica și
flnll biologia — și-a fă-

cut apariția o nouă 
știință : biofizica, 
bogată în preocu

pări și fecundă în realizări. 
Dacă am încerca șă definim 
succint obiectul cercetării a- 
cestei discipline de graniță am 
putea spune că ea se ocupă cu 
studiul fenomenelor fizice 
care se desfășoară în sistemele 
biologice, ca și al parametrilor 
fizici ai acestora.

Sistemele biologice sînt ex
trem de complexe. Aceasta 
face ca fenomenele fizice ce se 
petrec în interiorul unor ast
fel de sisteme să aibă anumi
te particularități distincte.

Iată un exemplu conclu
dent : celula — unitatea mor
fologică a organismelor vii. O 
singură celulă cuprinde în 
structura ei peste 100 000 de 
molecule și mai mult de 500 
de enzime-catalizatori biolo
gici. Există, deci, în sistemele 
biologice un imens număr de 
factori ce-și pun amprenta a- 
supra desfășurării fenomene
lor fizice și pe care fizica cla
sică nu-i cunoaște.

Astfel, capitolele fizieji sînt 
„transfigurate" în cadrul bio
fizicii. capătă o individualita
te proprie, originală.

Cercetările în domeniul bio
fizicii cunosc — pe plan in
ternațional — numeroase pre
ocupări, prezentînd un mare 
interes nu numai din punct 
de vedere teoretic, ci și apli
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este și motivul pentru care 
inginerii de toate specialitățile 
și reprezentanții științelor na
turii (fiziologi, psihologi) și so
ciale (mai ales economiștii) 
manifestă un deosebit interes 
față de problemele infoîma- 
ției.

O dată cu dezvoltarea socie
tății, crește vertiginos cantita
tea de informații care trebuie 
culeasă, transmisă și folosită 
de către oameni. Căci nici o 
formă organizată de activitate 
nu este posibilă fără un 
schimb de informații. Calita
tea acestor informații este cu 
atît mai bună, cu cît ele sînt 
mai complete, mai exacte și 
mai prompte. De aici, izvorăsc 
și principalele sarcini tehnico- 
științifice în domeniul infor
mației.

Domeniile acestei științe 
sînt în continuă dezvoltare. 
De pildă, o dată cu deschide
rea erei cosmice au devenit

■ necesare informații despre 
condițiile fizice în care se 
mișcă sateliții și navele cos- 

Imice. Lărgirea permanentă a
sferei de activitate umană

Iduce, de aceea, și la perfec
ționarea științei despre infpr-

_ mație. 
’sa SERB

flM
TRANSFIGURATA

cativ. Pomeneam mai înainte 
despre biofizica macromolecu- 
lelor — a moleculelor uriașe, 
tipice vieții. în cadrul aces
tui capitol, un loc important 
îl ocupă studiile legate de aci
zii nucleici celulari, care sînt 
responsabili de procesele ge
netice, legate de transmiterea 
ereditară a însușirilor organis
mului.

Alți cercetători se ocupă de 
studiul problemelor de ener
getică celulară. Căci, în Inte
riorul minusculei, dar formi
dabilei de complexe celule, au 
loc nenumărate transformări 
energetice. Energia se trans
formă aici neîncetat din for
ma chimică, în c‘ea electrică, 
mecanică, calorică sau osmo
tică. Cunoașterea legilor care 
guvernează aceste transfor
mări care au mare randament 
r— nerealizat încă de tehnică 
— are o deosebită însemnăta
te și pentru medicină. Căci 
se cunosc un mare număr de 
boli — între care și cancerul — 
care se caracterizează prin 
modificări ale energeticii ce
lulare, iar cunoașterea meca
nismelor acestora ar putea a- 
duce contribuții de preț în 
vindecarea lor.

Să amintesc, în sfîrșit, — 
pentru a nu enumera decît 
cîteva direcții mai importan
te ale cercetării științifice în 
biofizică — studiul acțiunii 
biologice a diferiților factori 
fizici (cum sînt radiațiile nu
cleare, ultrasunetele, cîmpu- 
rile magnetice sau gravitația).

Aceste cercetări permit, pe 
de-o parte, clarificarea meca
nismelor moleculare și sub- 
moleculare prin care acționea
ză acești factori fizici și. pe 
de altă parte, favorizează ac
tivitatea de elaborare a unor 
mijloace sigure de piotecție 
a organismului față de ei.

Probleme nu mai puțin im
portante se leagă de pix darea 
acestei discipline științifice în 
institutele de învățămînt su
perior. însușirea biofizicii de 
către studenți contribuie nu 
numai la înțelegerea de către 
aceștia a mecanismelor mole
culare și submoleculare ale 
proceselor fiziologice, patolo
gice sau ale intervențiilor te
rapeutice, ci și la formarea 
unei gîndiri științifice, la e- 
vidențierea unor aspecte ca
racteristice ale interdependen
ței dintre științe.



Tineri în întrecere
IO.V COMĂNESCU

CUM II AJUTĂ 
ORGANIZAȚIA U.T.M. 
SĂ-SI ÎNDEPLINEASCĂ 

ANGAJAMENTELE ?
ANCHETA NOASTRĂ LA C.S. HUNEDOARA

ÎN PRIMUL 
RÎND, 

CADRELE
REPORTERUL :

— Discutind cn multe 
cadre ale U.T.M. din com
binat, am observat că ac
tivul U.T.M., în marea lui 
majoritate, cunoaște bine 
problemele de producție ale 
combinatului. Firește că a- 

I ceasta dă garanția unei 
bune orientări a întregii ac
tivități a organizației. Spu- 

: neți-ne, ce metode, ce mij
loace ați folosit pentru a 
ajunge la aceste rezultate?

ION COMĂNESCU (secre
tarul comitetului U.TM. al 
combinatului) :

— îu combinatul nostru își 
desfășoară activitatea peste 
7 000 de utemiști încadrați în 
146 de organizații de bază 
U.T.M. Aproape 800 dintre ti
nerii cei mai harnici, care 
și-au cîștigat un binemeritat 
prestigiu prin activitatea lor 
în producție, care au dovedit 
pasiune pentru munca de or
ganizație și pricepere organi
zatorică, au fost aleși în or
ganele de conducere ale 
U.T.M. Alegîndu-i, utemiștii 
le-au încredințat sarcina de a 
organiza activitatea organiza
ției lor, de a îndruma în per
manență eforturile tinerilor 
spre îndeplinirea marilor sar
cini trasate de partid și în pri
mul rînd, spre realizarea, zi 
de zî, a planului de producție.

Noi sîntem conștienți că, 
pentru a-și îndeplini această 
menire, toate cadrele U.T.M. 
trebuie să cunoască și să stu
dieze Hotărîrile de partid și de 
stat, să cunoască cît mai 
bine politica economică a par
tidului, problemele de produc
ție concrete ale combinatului, 
ale fiecărui sector de activi
tate. în această privință, un

fmportant ajutor pentru zoi 2 
constituie faptul că întregul 
nostru activ a fast Vrac-st 
in învățământul de partta.

Multi fintre t-riem care fac 
parte o n act.. ui nostru sent 
încadrați in de stu-

combinat-
Sub directa âzdrumxm a 

comitetului de parhd. rxx 
n^-am atxM.i t să spm; * —. 
activul nostru să cunoască ca 
precizie sarcinije coccrece ale 
combinatului, pncleasje eco
nomice specifice care se pen. 
în perioada actuală, ta fața 
fiecărei secții și sector — par
te.

Să luăm de pCcă. 
tâțirea calității oțetata-

Multe probiame s-au ri
dicat in legătură est redu
cerea declasatelor și rebu-

PETRU NICȘA

tulul și respectarea sorti
mentelor programate, cum 
ar fi elaborarea oțelurilor 
speciale pentru rulmenți, 
utilaj petrolier și electro
tehnic. Toate acestea au făcut 
obiectul unor expuneri ținu
te în fața întregului activ 
U.T.M. de la oțelării. Ingineri 
și maiștri cu o bogată expe
riență în producție au vorbit 
cadrelor U.T.M. despre crește
rea indicilor de utilizare a 
cuptoarelor Siemens Martin, 
reducerea duratei șarjelor, a 
consumurilor specifice etc.

NOUL LA LOC
DE CINSTE

Ing. EUGEN GĂLBENUȘ, stind de vorbă cu tineri furnaliști

REPORTERUL :
Noile metode de lucru, noile procedee de fabricație, realiză

rile științei și tehnicii moderne trebuie cunoscute și stăpînite 
de tineri pentru a putea fi aplicate în practică. Cum ajută or
ganizația U.T.M- tinerii în această privință?

PETRU NICȘA:
— în primul rînd, preocupîndu-se îndeaproape ca fiecare 

tînăr să-și ridice necontenit nivelul de calificare profesională, 
să-și îmbogățească cultura sa tehnică de specialitate. La cursu
rile de împrospătare a cunoștințelor profesionale de la noi de 
la furnale, organizate pe meserii (furnaliști, lăcătuși, electricieni, 
mecanici) tinerii capătă cunoștințe deosebit de prețioase despre 
noile procedee tehnice care trebuie introduse în producție, des
pre tpt ce e nou în domeniul elaborării fontei. De aici și inte
resul cu care tinerii participă la cursuri, pasiunea cu care stu
diază. Pentru a veni și mai mult în ajutorul lor, în colaborare 
cu comitetul sindicatului și cabinetul tehnic am înființat o bi
bliotecă tehnică volantă, numind un colectiv de utemiști care se 
ocupă de difuzarea cărților. în același timp, îndrumăm tinerii să 
participe cu regularitate la conferințele ce se țin la universi
tatea muncitorească care activează în secția noastră.

CORNEL RAȚIU, secretarul comitetului U.T.M. de la 
O.S.M. II:

— într-un viitor foarte apropiat, la cuptoarele Martin ale 
oțelăriei noastre se va introduce oxigenul ca intensificator; 
deci, e vorba de o nouă metodă de elaborare a șarjelor. Asta 
va însemna o creștere a producției de oțel cu 10—15 la sută, 
precum și a indicelui de calitate. în vederea realizării acestui

I lucru, s-au făcut pregătiri speciale. Un colectiv de ingineri și 
maiștri a cercetat posibilitățile existente pentru introducerea 
oxigenului în arderea cuptoarelor și a stabilit pînă la amănunt 
ce măsuri urmează să fie luate. în primul rînd, s-a organizat un 
curs de specializare, pe timp de 8 zile, la care au participat 96 
de oțelari. Dintre aceștia, peste 60 sînt oțelari tineri.

De frecvența tinerilor la acest curs ca și la lectoratul din 
secție, de procurarea materialelor de studiu, s-a ocupat și 
comitetul U.T.M. pe secție.

tâfi tacerese. în această pei- 
Ttntă o bxi experiență are 
cocxtecfi qgar. jiațm U.TM 
ne la secț-a a H» ta—a>

PENTRU 
TOTI 

TINERII

ION COMĂNESCU:
— Pot spuze că la mi as

tăzi fiecare tinăr cunoaște 
precis ce sarcini de producție 
are el de îndeplinit. Altfel nu 
ajungem la rezultatele scon
tate.

Pe baza Directivelor C.C. al 
PM.R., privind criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste 
în siderurgie, au fost stabilite 
pentru anul 1965 obiective con
crete pe fiecare secție și sec
tor in parte. Comitetul U,TM_ 
a ajutat orgar.irafiile de bâză 
să antreneze toți tinerii — a- 
proape 7 000 — in întrecerea 
socialistă, să-și ia angajamente 
concrete. Ce pe echipe, schim
bări sau brigări. fie indivi- 
cua’.

Decseoit de important este 
faptul că fineții sânt ajutați 
de birturile crganizafifizr 
U.TJt să cunoaică fin tzp 
sarcinile de plan. Astfel, ea 
2—3 zile înaintea atariă*ii 
grupei sindicale, tinerii sini 
informați despre obiectiveie 
planului pe luna următoare. 
Dar cu ateasta n-am fă
cut încă totul. E necesar 
să arăți tineritor și care 
sint căile pentru realizarea 
obiectivelor propose. Iată ce 
ce, comitetele org^rlzafiilm 
U. T. M. cer sprijinul co
mitetelor de partid din sec
ții și sectoare și. în colabora
re cu comitetele de sindicat, 
organizează numeroase activi-

FETRU NICȘA:
— La m la tamile. țr>

fie de cocs. St. firește.

■ iz trt—. de pacriif, ne

Urgiff Net ac. iofirii ca a- 
cest piun de taur. să fie det-

cefcr 5 crgi • uarfi. de bază 
U.TM. fin secție, fa aceste a- 
fimări t znenogț tper ■' .ști aa 
deenanstrat f-juetei
tasea fiecărei r-âs^ri ce trrhr. a 
luată. Dtsccdrri pe marginea 
planul de măsuri. tufrn l- 
âăcut și alte propuneri, cel» 
mai multe apr:bate de con
ducerea secției și apucate în 
practică.

Obiectivul acțiunii de redu
cere a consumului de cocs pe 
tona de fontă a fost următo
rul : „Cit mAi multă fontă cu 
cocs economisiri. Acțiunea a 
dat roade bune datorită 
faptului că fiecare om la 
locul tai de muncă știa 
precis ce are de Scut. De 
-.mda» la început tazmLrhi au 
reușit să reri.zer-e 1600 ten» 
oe fontă lunar cu cocs ecim-
rr.isri, mai firT.n, ei au ecuui- 
tmxt intr-o afita cocs
cit e necesar la r aftoram

mai cu cocs

— La —ta toți cei M2 de 
tineri fin uzină sine antrena fi

Cînd e vorba de punerea in aplicare a unei inovații. ncc ce
rem inovatorilor să vorbească în fața tinerilor despre rcsr_l ei. 
să facă o demonstrație practică. Un colecr.v dm care Stea parte 
și Eroul Muncii Socialiste, Ștefa-c Tr.pșa, a desccperii un mu 
procedeu de sudare a vetrHor, care reduce t m.~ri c= repara ne 
de la 114 ore, la numai 12 ore. Despre aool procedeu, tmrfiul 
Tripșa, la invitația birourilor orga—zafi-'\v de bană U TAL nn 
1, 2 și 3, a vorbit în sala de cultură a secfis, tuturcr tmerLar 
oțelari.

PLAN DE LUCRU 

SAU PENTRU ARHIVĂ?
REPORTERUL:
— Ceea ce ne-ați spus sfat acțiuni și feflMise valoroase. 2fu

înțeleg însă un lucru: de ce, in planificarea activ.căpl organi
zațiilor U.TAL, nu urmăriți tocmai realizarea acestor obiecrive 
majore ale producției? în planurile de -> organizații
lor de bază U.TM. nr. 1 și 2 cocsificare, reparații, distrări» de 
gudron și în altele, sint trecute câ „obiective* privind munca 
tineretului în producție doar generalități.

VICTOR BALOȘIN ;
— Intr-adevăr, hanurile așa Oazoexfil fac ceea ce

e necesar în procesul de producție, car planul de t- ---» n - 
păcate, îl consideră încă un act formal și nu un g- - concret 
pentru activitatea de viitor. Fiți sigur că intr-un ri—- 
foarte scurt vom înlătura acest neajuns.

NICOLAE DASCĂLU: secretarul organizației de bază U.TM. 
nr. 2 O.SM. n :

— Unele slăbiciuni ta această petvtațS au existat șl la uoi.
Cum procedăm insă acum ? Cînd întocmim pianul consultăm 
toți factorii de răspundere din secție, tinerii, avem in vedere 
observațiile ce s-au făcut cu privire la realizarea res
pectarea coeficientului de calitate, disciplina în ș-;, fn
funcție de ceea ce e mai important pentru bunul mo—; al pro
ducției, concretizăm principalele sarcini. Apoi, planul 2 dezba
tem într-o ședință a comitetului la care invităm șj tovarăși din 
partea organizației de partid, a conducerii secției și a grupei 
sindicale. Firește că planul suferă îmbunătățiri, nară-—: per
miteți, o să citesc planul nostru de muncă pe luna mai;

— vom urmări cum se desfășoară întrecerea socialistă pe

ta I tmece ei soc-a stL Dcnrne 
tac oariamfi. pe

4 mm se oenfin a. ei"rrta".ț.^fi 
alri I» ttnrri

în mrra t »»m*; 1 ă..~ăcs să 
antre-ăm ta fi utemăștri la stu- 
fierea și rezolvarea fif er.zemr 
probleme pe care le ridică pro
cesul de producție. Un exem- 
plu: în luna februarie, secre
tarul organizației de bază 
U-TM. de la secția chi
mică. Pant&imoQ Cfiuczr, 
a prezentat un referat în 
adunarea generală despre 
caritatea'sfida tubri de anxnm. 
după cs ta pcralah: se mc- 
sfitase <n tovarășa mgmeri 
De» Frazase și Pată Vertlem. 
cm «ned seefiri. Prc-
bufza trrb.a fisc vată pen-

A fast
TĂnerfim ~ sĂÎ-_

Gh. O ’-»-- - i-rCtaâ ca 
ua.mta Cfa. Băzuiescu. de
ptidă. fitrmcxDdhc.iri

tale la 3—3 ere în joc de • 
ere, petz într afiretea fizssei 
cu rărire ca apă fnrire emper 
și «oberul de aer eaSfi

șarjeîar de ftetă <fi~-tr-o zi 
d«0 mrr. pentru ca «stări 
toacă rartrstea de foeei 
peste plan să fie rea ma tă nu

c=. «c'fetto' rr • mritate 
s ,~e—Jr.?Tă. se rimează m noc

VICTC 2 lĂ1OS5

HE &5.VAEL

brgăr erh-pe șâ infivmzfi șt rxn im mături ea ~ e-.n- 
denfiafi să fie afiaafi la pazofi de zonare șa pnpfiarizxți Ia sta
ția de rafiuamprifica-e și gamna de perete Despre trirrii care 
săvârșesc fapte d£âh;te vom vmh. iz ach-area ;

— ram sta da saaH cs cel 13 tineri de la Maa^nere ea și 
ei să-și ia angajamente râcsete ta !tar mere;

— zse»ntS& kinsM, fe^tCssa cs respccsabCfi m carifiearea.
(mg. Castea 7aha~i). Kesu de rxtă cs t-tm. rare 
cursuri de împrospătarea r-j-mp și
pină difer.te gremăță ta zfimCmxiim jesfifiac pentru
a le veni ta a.-mor pcm tegr- a-ea mur carafita— șt proeu- 
rarea materfi rim hiri.-Șfita ;

nice: .Turnarea m-mta.* s. Xânea cO~J~fi—precum S- m- 
ștmmfiumle de uz =a«3 țr- mnd respectam tefcntăagy â» fa
brica fie;

— vom pscgSC m refeeta pe case sd-1 .datatem te adam- 
rea generală cu perrtre ia fetal tnm gospodăresc ~~<*— 
rialele pe tocai de muncă.

Acestea stat mm. refeemve tare se referi la arhvzaaea ta 
producție a ttarritor Ffecare om «a-r-ri» e-r înso
țite în plan de răspendeei motrete. de hate pretase de îndepli
nire.

O asemenea planificare motretă a ■* - ne esae de mare 
folos în activitatea noastră r tooadzta ne ăi pers
pectiva munrii fa ri.tnr.

irit la pcodmfie. la caritate, cit și la sortimente. 
Azeasta a 7-—1 r~î~—U.TM. de la OJS.M. H să ob
serve că te tana eprihe »i A na șă-a respectat sorti-
mertfie ce,oțel pLanificaie. S-au cocstatat abateri de Ia teh- 
notogea de lucru, ceea ce a cus la neîncadtarea în indicii de 
-a'.tate. La cuptorul nr. 6, pentru ca să se scoată o șarjă in 
9 ore și 30 A» ițe, șarja a fost evacuată înainte de timp, 
ceea ce a cus la deci avi rea ei la o marcă inferioară. Cauzele 
acestei deficiențe an fost artărizata intr-o adunare generală. în 
cadrul acestei adunări au luat cuvântul iăginerî din oțeiărîe, 
muncitori mai vârstnici, maiștri -cu experiență care, între altele, 
au’arătat cit de important este ca fiecare om, acolo la locul său 
de muncă, să-și facăTn modul cel mai coaștiincios datoria.

REPORTERULl
— Axa afrit că în prl—ele luni ale anului laminorul de 650 

m și-a tafeprimt planul la toți indicatorii. Cum ș-au petrecut 
tomurile?

ILIE SPĂT.KRU. aeeretaral comitetului organizației U.TAL

* ~ *a «a dekKfttent ai veri că toate —Kiito și sectoarele
■ i:----  .r:;:...-;.: plin.7 Ir. mpries: =nga;smen-

tele. tar zei, cei de la lamrimfi 65?. nu te patern realiza nici 
samuri» de producție. De treaba asta eram noi vinovați, dar 
erau mai vinovați vectau noștri, cei de la blumrig. care ne 
rimează nouă, cum s-ar spune, materia primă : blumurile.

Cum am acționat noi? Am organizat o ședință comună a 
CMitetidm U.TM. de la noi. cu comitetul U.TM. de la blu- 
rr.f.g cu prilejul căreia, în urma unei c::_mmtațîi întocmite 
de către tehnicîetai și inginerii din sectorul nostru, le-am 
arăta: că blumurile pe care ni le furnizează nu sînt cores
punzătoare. Le-am arătat și de ce. In primul mi capetele 
nu erau tăiate corect și atunci ciad intrau in cajele lamino
rului de ®0» pceddceau avasS, defeepofa. De aici — opriri, 
stagnarea procesului de producție și mfiî» altele. Dar noi nu 
ne-âm mărginit ia acestea; am ezitat că tinerii de la blu- 
mmg pot s^ ne ajute în îndreptarea lumurîlcr. Și cum ? B’u- 
wtople trimise să le curețe de defertrte de laminare, să înlă
ture amestecurile de șarje printr-o marcare și depozitare co
rectă. să le livreze in mod ritmic.

REPORTERUL:
— A fost o inițiativă bună.
ILIE SPĂTARU;
— Bună, dar n-a fost dusă pînă la capăt. De ce ?_ poate să
7...: n.i; bine ttviriisri Crifiu .--țeste. 2-

tetfiui organizației U.TM. de la blumtng 1WXL
POPESCU OVIDIT :
Cum s-au petrecut lucrurile ? După ce a avut loț acea adu

nare eoteoBă a comitetelor U.TM., unsa ca ooi să aprofun- 
dăm problemele zidfaate de_ noștri și să le su
punem dezbaterii în adunările orgazizațfior de bază U.T.M. 
de la noi și, firește, să stabilim măsuri cor ascunzătoare. Am 
apelat insă numai Ia ajutorul tebniciecfior șî inginerilor tineri, 
cmd ar fi fast, firesc să mobfizăm toți tineri: Ia rezolvarea de
ficiențelor. Iată de ce lucrurile au mers mat anevoie. Au tre
cut 2—3 luzi pini am reușri să înlăturăm in bună măsură ne
ajunsurile semnalate și să ne realizăm de plan. Dacă
dezbaterile pe aceste problem» aveau toc, de la bun început, 
te af-răr-le gsnsmls Ble :e.:r 7 trșmmst.: L' . ” fir. ssc- 
tcrul b'.um-.g. cei peste 400 de tineri care ta trează aici cu»

.. :: .< s ;-i. întâmplat lucru
rile. Comitetul U.TM. nu s-a orientat bine în această direcție, 
scăpind exact esenfiahd din vedere. Dar, învățămintele ne vor 
pmnde bine fa viitor.

L*<j. UJE Z.ĂMFTRESCU, director tehnic în C.S.H.

RĂSPUNDEREA

SE ÎNVAȚĂ
a

ION COMĂNESCU:
— Una din preocupările deosebit de tapecMte tee ecs>- 

nizațiilor U-TM. este zjutmrea tmeriloc fa tadepta rea samt-

listă.
în această privință un mi deosebit de —~p—fi are pcțxi- 

larizarea fruntașilor, a metodetor tor de mtzneă. dt șc mcbta- 
zarea opiniei colective împotriva otatăroe abatem de la nor
mele discipline: sofialiste a mu-ari-

La oțelărfie Siemens Mărita, de pTdă urmă firea îndepli
nirii sarcinilor (ca de altfel și la furnale, ia laminoare. Imia de 
sirmă etc.) se face in prim: rînd tapă grafiml» în care stat 
înscrise rezultatele zărim* ale fiecărei brgăzf, echipe și chiar

— Pestre eamteutal eostr* tineretul constituie o min- 
dne. Avem McțS. exm sint laminoartle finîsoare, unde 
peste M la satti Atom ■■nrrtij sint tineri. Nn putem vorbi 
de aicâ ■■ «setei (CbateteaM nostru deține drapelul de in- 
•r«P«in*.ii frnnLMă pe ramură), fără să ne gândim că tine- 
retxl șra adm • ■spsrtmti contribuție La obținerea hii. De 
aceea, dariau așsepsâm de la tineri ea și de aici înainte să 
nn destanxă rcnnmete kai pe care și I au cîștigat. Combi
nata! nastm s-a aașajit ea in cinstea celui de al IV-lea 
C*agres al partidnim să dea țării importante cantități de 
cam faa»A oțel și laminate peste plan. Așteptăm de Ia 
tavri să wsaeeaseă mai bine peatru a ne îndeplini cuvîntul 
dat. S# acorde • mai aure atenție calității producției: cei 
de la U.-tmoare să nrmăreaseă ea maximum de exigență 
realizarea sarerwitor pent» export ; tinerii să citească lite- 
ratară de speriahtatr, să-și îmbogățească cultura tehnică, 
rono|îiațrh prafeitonile ca tot ce este nou in domeniul 
nastra de activitate pentra eă numai in acest fel vom putea 
să ne achităm ie saranile ce ni ie încredințează partidul.

REPORTERUL:
Și am mai adăaga : comitetul U.TM. pe combinat să asi

gure — și poale — și mai bine ea pînă acum, generalizarea 
experienței bone.

Anchetă realizată de 
VASILE CĂBULEA



consacrate

unor premii

Primăvară, la Poiana Brașov

Semnificația

Foto: AGERPRES

IAȘI. — In aula Universită
ții „Al. I. Cuza“ din Iași a avut 
loc vineri o manifestare consa
crată sărbătoririi poetului Tu
dor Arghezi, cu prilejul împli
nirii a 85 de ani.

Au participat academicieni, 
cadre didactice și cercetători 
științifici din centrul universi
tar Iași, scriitori, alți oameni 
de cultură și artă, studenți, 
numeroși admiratori ai mare
lui poet sărbătorit.

Despre valoarea deosebită a 
operei maestrului Arghezi au 
vorbit conf. Al. Andreiescu și 
lector Al. Husar de la Facul
tatea de filologie a Universită
ții, după care poeți ieșeni au 
citit din creația argheziană și 
au recitat versuri proprii în
chinate sărbătoritului.

Informații
J

Primirea de către vice
președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Ră- 
doi, a ambasadorului 
Italiei

Vineri 21 mai a.c., vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Române, 
Gheorghe Rădoi, a primit în au' 
diență protocolară pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Italiei la București, Niccolo 
Moscato.

București, Niccolo

președintelui 
XlX-a sesiuni 

Generale a

POȘTA
REDACȚIEI

TIMIȘOARA. — Cu același 
prilej, filiala Timișoara a So
cietății de științe istorice și 
filologice a organizat o ședință 
festivă. în fața a numeroși oa
meni de știință, artă și cultu
ră, lectori, profesori și con
ferențiari de la universitatea 
timișoreană au prezentat co
municări dedicate liricii mare
lui nostru poet și prozei ar
gheziene.

I 

I 

I

I

I 

I

I 

I

a faza orășenească 
a Olimpiadei de 
matematică. devii 
Școlii medii „Frații 
Buzești" din Craio
va au obținut 36 
de premii. La faza

regională — 8 premii. Doi elevi 
ai acestei școli — Gîdea Liviu și 
Popescu Mihai — au reprezen
tat regiunea Oltenia la faza re
publicană...

Numeroase premii au obținut 
elevii școlii și la olimpiadele de 
fizică, de chimie, de limba și li
teratura română. Sînt succese a 
căror semnificație o găsim, mai 
ales, în activitatea cercurilor pe 
materii. Impresionează în primul 
rînd, numărul mare de partici- 
panți : aproape șase sute de 
elevi; impresionează, de aseme
nea, că la ședințele cercurilor 
participă numeroși elevi care nu 
sînt membri ai cercurilor. Faptul 
a determinat conducerea școlii 
să organizeze activitatea tuturor 
cercurilor pe cicluri de clase.

„Magnetul" care îi atrage pe 
elevi — în număr atît de mare 
—- în activitatea cercurilor de 
matematică, fizică, chimie, știin
țe naturale, geografie, literatura 
română, este tocmai activitatea 
interesantă, boga 
care se desfăsc

cor

cercuri. NataraHștri sint pasionați 
organizatori ai unor ezeunii fru
moase, pe itmerarti alese cu 
multă gnță în viața cercu
rilor de istorie și geografie, 
s-a statorniert o nouă șz fru
moasă tradiție : organizarea unor 
întilniri cu personahtăți din a 
căror bogată experiență elevii 
pot desprinde multe învățăminte. 
Printre cele mai recente aseme
nea acțiuni se înscriu intitmr-le 
cu prof. unrv. C. Niccia:escu- 
Plopșor. membru
al Academiei R-PJL, care a pre
zentat o expunere : „Date uot 
privind originea oszrahu". și cu 
tov. Liviu Neguț, comandantul 
navei „București", care a vorbit 
despre călătoria in jurul luum. 
Cercurile de fizică și de chime 
organizează .Jecțji pe viu* ia 
uzine: la „Electroputere". la 
Combinatul chimic Ișalmța etc. 
Lăudabilă este inițiativa rneir— 
brilor cercului de 
mână, care organ; 
roase acțiuni ce d 
cerculu 
literare.
„Emine

Matematica

U.T.M. să ia o inițiativă lăuda
bilă : organizarea unei sesiuni 
pe școală a cercurilor pe mate
rii. Sesiunea s-a desfășurat sub 
semnul calității. Organizația 
U.T.M. a antrenat elevii în pre
gătirea acestei sesiuni încă din 
primele zile ale anului școlar. 
Accentul s-a pus. îndeosebi, pe 
calitatea referatelor prezentate 
în cercuri, și pe o vie partici
pare la discuții. Iată pretnizele 
care au asigurat succesul recen
tei sesiuni. Cel mai important 
succes insă, constă in faptul că 
toți membrii cercurilor obțin nu
mai rezultate bune și foarte 
bune la invătătură.

Nu putem încheia aceste no
duri firi a iernai ca preocupa
rea pentru cercetai ea științifi
că pe care o dovedesc tovară
șii profesor-, ai Școhi medii „Fra
ții Buzești". Prof. Ion Negreazm 
este interul lucrării .Arta tipa
rului in Ottensa'* : prof. Barba 
Cocoș a prezentat la sesnroea pe 
tari a Sorit* iții de științe ÎStO- 

i filolnnre Mental JXn 
heneascâ de 

prof. Ionel

■■

de făruUrr ia faeeitaMa «mr-

BLlNDU MARIA — comuna 
Șelaru, reg. Argeș.

Puteți să vă înscrieți la 
școala tehnică sanitară în ur
mătoarele condiții: dacă ați 
absolvit, cu sau fără diplomă 
de maturitate, școala medie și 
nu depășiți vîrsta de 25 de 
ani. (Băieții trebuie să aibă și 
stagiul militar satisfăcut).

Asemenea școli există în 
Pitești, București, Iași, Cluj, 
Timișoara etc.

Pentru examenul de admi
tere trebuie să studiați pro
bleme de anatomie și fiziolo
gie, chimie, la care se susțin 
probe scrise și orale, și fizică 
— examen oral.

Durata cursurilor este 
ani.

Plecarea 
celei de-a 
a Adunării 
O.N.V.

Vineri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Budapesta, 
președintele celei de-a XlX-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Alex Quaison Sackey, 
care, împreună cu soția, a făcut 
o vizită în țara noastră la invi
tația mifiistruhii afacerilor exter
ne al R. P. Române.

2
de

U.
le propunerea pe care ați fă
cut-o : amenajarea unui nou 
ștrand. Ni s-a comunicat că a- 
ceșt lucru nu este necesar în- 
trucît există un ștrand la circa 
o jumătate de kilometru de o- 
raș, cu două bazine : pentru 
începători și pentru avansați și 
la Teliuc, un punct pentru a- 
matorii de sporturi nautice.

ȚURLEA COSTICĂ — 
M. 0130 A, București.

Ne cereți numele unor geo
grafi renumiți. Vă enumerăm 
cîțiva : Herodot, Anville Jean 
Baptiste, Humboldt Alexan
der, Ibn al Vardi, Ibn Rusta, 
Marinos din Tir, Witsen N. R., 
Semionov Tian Șanski P. P. 
Iată și cîțiva dintre încercații 
navigatori: Cristofor Columb, 
Vasco de Gama, Mikluho-Ma- 
klai N. N., Palliser Hew, Ma
gellan Fernando, Mendana de 
Neira Alvaro, Kerguelen Tre
marec Yves Joseph, Hartog 
Dirk etc.

Oricit am încerca, nu pu
tem comprima cele 970 de fi
le ale cărții „Istoria descope
ririlor geografice" scrisă de 
I. P. Maghidovici. Ea cuprin
de un vast material documen
tar și vă sfătuim s-o citiți.

în ce privește întrebările 
care se referă la hărți, con
grese etc, vă recomandăm să 
citiți cartea lui N. Fradkin 
„Din istoria hărții — Pagini 
din istoria descoperirilor geo
grafice", apărată în Editura 
științifică — 1961.
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Deschiderea celei de-a 
IlI-a sesiuni de referate 
tehnico-științiiice a ICE- 
MIN

BOGLUȚ NICOLAE — 
student, str. T. Vladimirescu, 
nr. 14, Timișoara.

în legătură cu propunerea 
făcută în ziarul nostru nr. 
4 936, Direcția regională PTTR 
Banat-Serviciul Expl. PTTR 
și Dif. presei ne-a răspuns că 
„în cadrul Complexului stu
dențesc funcționează o agen
ție PTTR prin care se pot fa
ce abonamente la publicațiile 
dorite.

în vederea îmbunătățirii 
deservirii populației, s-a sta
bilit ca în cadrul gheretei pe 
care întreprinderea de trans
porturi Timișoara o va con
strui în stația de tramvai din 
apropierea Complexului să se 
înființeze și un chioșc pen
tru difuzarea ziarelor". în 
acest fel, procurarea ziarelor 
și diferitelor publicații se va 
face cu mai multă ușurință.

Vineri dimineața s-a deschis 
în Capitală cea de-a IlI-a sesi
une de referate tehnico-științifice 
a Institutului de cercetări mi
niere (ICEMIN), organizată de 
Ministerul Minelor și Energiei 
Electrice în colaborare cu Con
siliul național al inginerilor și teh
nicienilor.

La sesiune, care durează două 
zile, sînt prezentate referate pri
vind cele mai importante reali
zări ale cercetătorilor in domeniul 
extracției, preparării minereuri
lor și cărbunilor și tehnica secu
rității muncii in subteran.

*
Vineri s-au încheiat la 

București lucrările simpozio
nului internațional pe tema : 
JJespre încercările nedistruc
tive in tehnologia nucleară", 
organizat sub auspiciile Agen
ției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică de la Viena, 
ca sprijinul Institutului de fi
zică atomică al Academiei 
R. P. Române.

rice și filologice 
goezâ lirică orală 

Popescu are sub tipar lucrarea 
JUspiodirea amfibuîor și repti
lelor in raionul Craiova*, iar 
prof. Ștefan Vancea, lucrarea 
Jhubleme și aspecte ale educa
ției estetice în școala medie*. La 
toate acestea adăugăm numeroa
se referate și lucrări prezentate 
ia cadrul „Lecturilor pedagogi
ce* sau Ia sesiunile filialei Olte
nia a Societății de ș ființe istorice 
și filologice.. Și aici, în preo- 

cadrelor didactice pen
etrarea științifică, găsim 
r al pasiunii pentru cu

ci manife

BUICU VASILE — sir. 30 
Decembrie, Bl. C.M. 2, ap. 53, 
Hunedoara.

Am înaintat organelor loca

URMĂRI DIN

(Agerpres)
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Movila Vulpii, regiunea București, mecanizatorii execută prima prașilă 
mecanică la porumb

Vitregele 
mame bune
-l-re scrie un tovarăș procurer 
/ y din Roșiorii de Vede că 

într-o comună a acestui 
raion, doi soți despărțindu-se 
27 de ani, ea 20), și-au părăsi:, 
amîndoi, și copilul în cir stă a- 
3 luni, lăsîndu-l să-l ia „cine c 
vrea". Acum copilul are 6 
s-a găsit o femeie care — deși 
mai are alți trei copii — l-a r. ‘ 
și l-a crescut cum a putut j . 
la vîrsta aceasta, ferindu-l dt • 
gul iernii și hrănindti-l in : . 
mamei care l-a născut. Tovam-v 
procuror — în fața căruia a ciur. ■ 
cazul si care a obligat-o pe mc :. 
să-șt îndeplinească obligațiile — 
e cutremurat, totuși, de întreb :- 
rea: cum se poate ca, mamă sau 
tată fiind, să-ți arunci copil td ca 
pe un obiect- oarecare, să-l l - 
sești de grija ta de părinte ? Ce 
fel de oameni, se întreabă tot 
dînsul, pot fi acești tineri deve - 
niți soți și părinți, dacă trebuie 
să-i oblige cineva, în numele 
legii, să-și crească... propriul co
pil? Ce fel de educație au pri
mit ei ?

Pariind această întrebare, to
varășul procuror vrea să arate 
rămîne nelămurit nu numai
supra sentimentelor pe care le 
trăiesc cei doi, a ușurinței 
care privesc ei viața fiului lor, 
dar și asupra educației pe care o 
primesc asemenea tineri — în fa
milie, în școală, în organizația 
U.T.M. — asupra modului în 
care sînt pregătiți ei pentru via
ță. Maxima indignare o trezește 
gestul părinților acelei tinere 
mame, care — primindu-și fata 
înapoi acasă •— i-au cerut să 
vină „așa cum a plecai", adică 
fără copil, îndemnînd-o ei înșiși 
la gestul dezumanizant pe care 
fiica lor l-a făcut.

pentru dragostea unui tină», 
pentn dorința ta de ferici
re este dovedit prin foarte 
multe fapte, dar nu se poate 
să nu te cutremuri la g:n- 
dul că — pentru propria bucurie 
— unii părinți sacrifică bucuriile, 
fericirea, sănătatea chiar a copii
lor cărora ei înșiși le-au dat via
ță. Ce fel de oameni or fi, dar 
mai ales te întrebi ca ți tovarășul 
procuror: ce fel de educație vor 
fi primit ei?

Grifa statului pentru capă, 
grija societății in generai, ima
ginea halatelor albe care fac cert 
in jurul fiecărui copil din prima 
clipă a existenței sale, te îndeam
nă să te gindesti cu maximum 
de seriozitate la răspunderea pe 
care o poartă pentru crețterex 
copiilor in primul rind părinții 
lor I

★

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala compania „Theâtre de 
France", în frunte cu Jean Louis 
Barrault, care a întreprins un 
turneu in țara noastră. Artiștii 
francezi au prezentat, în sala 
Palatului R. P. Române, patru 
spectacole cu piesele ..Nunta lui 
Figaro" și „Rinocerii".

★

Vineri dimineața a plecat spre 
Copenhaga o delegație de zia
riști români, condusă de Ion 
Cumpănașu, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scinteia", care, la in
vitația Departamentului de presă 
și infaunațn din Ministerul Afa
cerilor Externe al Danemarcei 
va face, o vizită de documen
tare în această țară.

★
în aceeași zi delegația de 

ziariști români a fost primită 
de Per Haekkerup, ministrul 
de externe al Danemarcei.

La primire a fost de față 
C. Băbeanu, însărcinat cu a- 
faceri 
mâne

ad-interim al R. P. Ro
la Copenhaga.

★

colectiv al Circului de 
Stat din București a plecat vi
neri într-un turneu în R.S.F. 
Iugoslavia. După ce vor da 
timp de o lună de zile la Bel
grad spectacolul „Circus 
București“, artiștii români vor 
prezenta în continuare acest 
spectacol și în alte orașe din 
:ara vecină.

(Agerpres)
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Cinematografe
NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR - 

cinemascop (ambele serii) — ȘO- 
PÎRLE rulează la: București (orele 
9.30; 12.30, 17.30: 20,30), Tomis 
(orele 9,30;
LALEAUA NEAGRĂ
tru ecran
Patria (orele 9; 11,30; 14; 
19-, 21,30). CASA ------- 
lează la: Capitol 
13,30; 16; 18,45;
(orele 9,30; 12,15;
IANOSIK — cinemascop 
serii) — rulează la: Festiva] (orele 
9; 12,45; 16,45; 20,30), Excelsior 
(orele 10,30; 15.30, 19,30), Aurora 
(oțele 9,45; 13,15; 16,45; 20,15).
PE URMELE LUI AHMED — J 
SCOARȚE POPULARE — rulează 
la: Victoria (orele 10; 12, 14; 16; 
18,15; 20,30). VIEȚI USCATE - 
rulează la: Central 
12,30; 14,30, 16,30, 
CARTOUCHE — 
Crîngași (orele 16;
MERII SĂLBATICI — rulează 
Republica (orele 10, 
19; 21). FANTOMELE 
ȘART — rulează Ia 
rele 10 ; 12; 14 ,
NAND COW-BOY - 
DE ARTĂ 
rulează la 
9,30 : 11,45 ;
20,45), Feroviar 
11,15; 13,30; 
cu completarea 
OAMENII — .Melodia (orele 9,45; 
12, 14.30; 16,45; 19; 21,15). 
KA — rulează la: Lumina 
9,30; 11,45; 14: 16,15: 18,30; 
Giulești (orele 14, 16.15,

17,30; . 20,30).
12,30; 16,30: 19,30).

film pen- 
panoramic rulează la 

16.30: 
RICORDI — ru- 
(orele 8,30; 11; 
21,15), Grivița 
15; 17,45; 20,30).

(ambele

(orele 10,30; 
18,30 : 20,30). 
rulează la: 
18.15, 20,30).

la: 
12; 15; 17; 
DIN SPES- 
Carpati (o- 
16). FER- 

COMORI 
ROMÂNEASCĂ — 

Luceafărul 
14; 16,15;

(orele
15,45; 18,15;

(orele
18,30; 

9 ;
20,45)

ALBINELE ȘI

HAN- 
(orele 

20,451.
18,30;

20,45), Flamura (orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). GAUDEAMUS 
IGTTUR — rulează la; Union (ore
le 16j 18.15, 20,30), Unirea (orele 
16; 18.15). PROGRAM PENTRU 
COPII - dimineața. DOI BĂIEȚI 
CA PUNEA CALDĂ — CELULE 
AMEȚITE — după-amiază rulează 
la: Doina (orele 11,30; 13,45; 16,30; 
18,30; 20,30). FESTIVALUL CHA
PLIN — SPORT nr. 2/1965 rulează 
la: Timpuri Noi (orele 9.3Q, 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). LEGEA SI 
FORȚA — EXPEDIȚIE IN POD — 
rulează Ia Cultural (orele 15,30; 
18; 20,30). UNDE EȘTI ACUM 
MAXIM ? — cinemascop — DIN
COLO DE CERCUL POLAR — ru
lează la Dacia (orele 9,30; 11,45: 
14; 16,15; 18,30; 20,45). JOE LI
MONADA — cinemascop — rulea
ză la: înfrățirea între popoare 
(orele 10;30> 15,45: 18, 20.15), Bu- 
ceqi (orele 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . FATA IN POLIU — rulează 
la: Buzești (orele 15; 17; 19), Mio
rița (orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . CRONICA UNUI BUFON
— PIONIER1A nr. 
la Flacăra (orele 
LA PATRU PAȘI 
rulează la: Vitan ____ ...
20). TITANIC VALS - PETRICĂ 

. ȘI ÎNCĂ
Munca 
REGINA 
Popular
20.30) . NEVASTA nr. 13 — rulea
ză la Cosmos (orele 13; 15,45; 18; 
20,15). COMOARA DIN VADUL 
VECHI — rulează la Proqresul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

2/1965 rulează
10, 16: 18; 20). 
DE INFINIT -

(orele 16, 18;

CINEVA — rulează la 
(orele 16; 18,15-, 20,30). 
CINTECELOR rulează la: 

(orele 10,30; 15,30; 18;

Televiziune
SÎMBĂTÂ 22 MAI

17,00 Campionatul european de 
gimnastică — transmisiune de la 
Sofia. 19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii : Aventurile lui 
Tom Sawyer (V) : Nobilul Tom. 
20 Tele-enciclopedie. 20,50 Maeș-

trii genului scurt : Caragiale. 21,20 
„Fotografia cu bucluc", „Gura lu
mii”, „Pescarii zburători". Desene 
animate. 21,50 Retrospectivă umo
ristică. In încheiere : buletin de 
Știri, sport, buletin meteorologic.

anului V,

ea de-a doua scrisoare este 
semnată, de data aceasta, 
de fratele unei tinere 

mame, muncitoare la o fabrică 
din București, tînără care din- 
tr-un „accident de dragoste" a 
dat naștere unui băiețel îna
inte de căsătorie. Curînd tînăra 
mamă s-a îndrăgostit din nou 
și, hotărîtă fiind să se că
sătorească de data aceasta, a 
acceptat cererea unui tînăr care 
i-a spus c-o ia de soție dar...

se in epoca optimă. La coopera
tiva agricolă din comuna Crăciu- 
nei situația este asemănătoare. 
Deși terenul a fost arat de 10 
zile, nu s-a însămințat nimic.

în ce privește metodele de în
muiere și încolțire, întîrzierea 
semănatului a pus probleme noi 
tehnicienilor. Unii și-au propus 
să lase boabele în apă 24 de ore, 
alții 48 — să încolțească mai
mult (în acest caz bobul devine 
prea ușor și apa îl ține la supra
față). Ca să se preîntîmpine 
unele greșeli, este necesar ca 
membrii consiliului agricol raio
nal, specialiștii C.R R.-Argeș și ai 
consiliului agricol regional să a- 
corde în aceste zile sprijin lucră
torilor din orezarii, să îndrume, 
de la caz la caz, și în același 
timp să impulsioneze ritmul de 
desfășurare a lucrărilor.

(Urmare din pag. I)

— Spune-mi. Brabie, în altă ordine de idei, — după 5 ani de 
la intrarea în facultate, la capătul studiilor, cum ți s-a părut stu
denția ? Ce ți-a dat, poți aprecia ?

— Mai inii; — spre diferență de... Știi cum se spune — pen
tru mine, metalurgia nu a fost chiar „un vis". Sînt primul meta
lurgist tn familia mea — familie de țărani în care n-aș putea spu
ne că mi s-a educat o pasiune politehnică. Mai de grabă a muncii 
—a muncii oricit de grele. Așa că am intrat cu ochii deschiși, cam 
nervos.

— Nervos ? Nu te văd nervos.
— Nu, nu, în primii ani așa a fost — și dacă a avut loc o 

schimbare in acești cinci ani pe linia asta o consider în primul 
rind. Alții pot aprecia mai bine...

— Nu mă trimite la alții, eu vreau părerea dumitale. Să nu 
fim dogmatici cu modestia.

— Bine, să nu fim... surîde Brabie îngăduitor.
— Cum ai lichidat nervozitatea ? Care a fost cauza ? Studiul ?
— Și studiul — dar mai ales o muncă de organizație foarte 

indelungatâ. Ca secretar U.T.M. de facultate, — contactul cu 
oamenii. înțelegerea lor mi-au dat ceea ce nu-mi puteau da nu 
știu cite cărți Nervos, nestăpînit, precipitat — nu aș fi putut 
face nimic. Cu oamenii — trebuie gîndit și gîndire cu „nervi" 
nu merge.

— Ai constatat imediat efectul acestei transformări ?
— Imediat, nu — în timp. In anul III, am fost primit candidat 

de partid, acum sînt membru de partid — acesta a fost eveni
mentul cel mai mare al vieții mele de student, e tot ce am trăit 
mai frumos în facultate.

— Înțeleg. Spune-mi, Brabie, — ce vezi că se va întîmpla mai 
departe cu tine. In viitorul apropiat. Ai continua proiectul ?

— Acesta sau altul — ceea ce doresc, spun așa pentru că de
pinde de repartiție, dar repartiția nu mă copleșește pînă la a-mi 
pierde dorințele — doresc o muncă de cercetare în cadrul unei 
uzine, pe lingă o uzină. Aș vrea multă muncă, muncă peste cap. 
cum se zice...

— Știi că unii nu te-ar crede. După 5 ani de facultate tehnică, 
poate că...

— Nu e grav dacă unii nu m-ar crede. Eu mă cunosc. Mă simt 
foarte bine muncind.

— Și după aceea, după viitorul apropiat ?...
— Poate o căsătorie.
— Nici asta nu-t ușor.
Probabil că am mers prea departe cu „utopiile" căci, e

drept: -fără a-și pierde zîmbetul calm, Brabie mă întreabă, punc- 
tînd finalul, dacă știu ce a rămas cu discuția în jurul monumen
tului Eminescu. li spun — el personal a fost dintre aceia cărora 
nu le-a plăcut. Din nou sîntem de acord.

...Si NIMIC FĂRĂ PRIETENI
— E foarte bine că discutăm azi și nu ieri — îmi spune drept 

Aurel Gale, colegul de cameră al lui Brabie, tot metalurgist. Temă 
de proiect: turnătorie pentru piese de schimb în industria textilă. 
Ieri am fost intr-o stare neagră, nu-mi ieșeau niște suprafețe. 
Adică ieșeau, dar nu așa cum aș fi vrut eu și atunci însemna că 
nu ieșeau. Se putea și cum vroiau ele, dar eu vroiam să iasă cum 
vroiam eu.

— Și ce ai făcut ? (Pauză).
— N-am lucrat nimic, m-am învîrtit în jurul planșetei, m-am 

uitat pe fereastă, m-am întins pe pat — nimic. La 4 după masă, 
am plecat prin oraș singur. M-am dus pe Griviței, am nimerit 
„Fata in doliu'. Am intrat (Pauză din partea lui).

— Ai mai avut zile de-astea ?... (Din nou, pauză)
— Rar, n-am observat, fiindcă nu sînt pesimist de felul meu. 

Știu numai că în anul I — mai exact: in primele luni — am avut 
o perioadă grea, că-mi venea să las totul baltă! Nu mă obișnu- 
iam cu facultatea, veneam din producție, nu știam să mă descurc 
eu studiul, învățasem pînă atunci pe apucate...

— Și perioada aceea cum ai depășit-o ? (Pauză, — m-am 
obișnuit).

— Au fost ceilalți...
— Care ceilalți ?!
— Colegi!, prietenii. Ei m-au calmat, m-au împins, nu m-au 

lăsat. Fără prieteni nu putem face nimic.
— Ai mulți prieteni ?
— Prea multi — intervine blind Brabie, de alături.
— Așa e, replică superior Gale, deși știu că nu-s prea distrac

tiv. Nu mă dau în vînt după distracții, nu mor după București, 
nu alerg după comedii și nu-mi place să mă stric de rîs, cum se 
spune. Adică îmi lipsesc unele calități... Totuși, se pare că am 
mulți prieteni, poate fiindcă mă supăi foarte greu ; ca să nu mai 
vorbesc cu cineva trebuie să-mi facă „o bucată" urîtă de tot... 
Dar asta nu înseamnă că sînt prieten cu toată lumea. Asta o ho
tărăsc eu în sinea mea.

Brabie acceptă surîzînd sub lentilele sale fumurii — în privință 
sa, știe de mult care-i hotărîrea lui Aurică.

— Spune-mi, Gale : promoția voastră absolvă facultatea exact 
în zilele celui de al patrulea Congres al partidului. In lumina 
unui asemenea eveniment care marchează întreaga epocă din fața 
noastră — care ar fi după părerea ta principala trăsătură de ca
racter a absolvenților, necesar a fi dezvoltată ?

Ca și pînă acum, Gale nu-mi răspunde imediat. Privește plan
șeta.

— Seriozitatea. Este un punct de vedere personal, finind în 
primul rînd de felul meu de a fi și a privi lucrurile. N-am cali
tăți pedagogice* și niciodată n-am cerut altora să facă exact ce 
fac eu. Cred însă că în fața perspectivelor ce ni se deschid 
trebuie să privim cu tot mai multă seriozitate viața. Repartizarea 
nu e un permis într-un rai de plăceri, viață ușoară și distracții.

CONSECVENTA UNEI
f!POZIȚII TEORETICI"

Proiectul Vasilicăi Zoița, studentă la geografie economică •— 
„Așezările omenești în raionul Titu" — nu e definitivat, mai sînt 
probleme în suspensie (partea etnografică, de pildă), înaintarea 
nu e chiar liniară dar Vasilica nu e deloc în panică.

— Alți colegi au fost mai expeditivi, îi admir...
— Ei, îi admiri — mă arăt neîncrezător. Mai degrabă...
•— Nu, zău, îi admir, și — dacă nu s-ar interpreta nu știu cum 

— le-aș cere lucrările să văd cum au rezolvat ei problemele.
— Nu ești vanitoasă ? .
— După cum e cazul. Aici nu e. Am avut o bibliografie mult 

prea generală față de exigențele actuale șt mă interesează orice 
posibilitate de perfecționare a ptoiectUlui. Dacă partea istorică: 
documente, hărți, statistici vechi a fost cît de cit satisfăcătoare, 
documentația la zi — la exigențele cerute de transformarea socia
listă a agriculturii raionului — a fost deficitară, sumară, și o lună 
de observații pe teren, în practica de proiect, nu o poate suplini.

Mai ales că dinamica noului în statul nostru socialist e foarte 
complexă, pasionantă pentru cercetătoi și chiar dacă întâlnești 
sate în care vetrele vechi se văd foarte clar în contrast cu casele
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• CULORI DE ÎMPRUMUT
De curină a avut loc la Ope

ra de Stat din București pre
miera baletului Întoarcerea 
din adincuri. o lucrare de cer
tă însemnătate ia istoria arte: 
noastre. Pe ua libret de înaltă 
poezie F boga: ta desfășurarea 
ivi, datorat Marianei Dumi
trescu. maestrul Mihail Jora a 
compus o muzică cu puternice 
și aspre sonoriîărt. cu momente 
de mare lirism și tot timpul 
susimind ăiaamtea acțiunii, in 
c*re oamenii se luptă cu tor- 
țeie naturii. Este uu poem al 
unei mari dragoste, eupriuzind. 
d*pă cum preciww. re aaăx- 
reie txpirue iu programai 
spectacolului, autoarea libretu- 
hă: jo teste de eterne» te le
gendare. mrtolagiee f folclo
rice dm viața pescar-Jor dobre- 
grei Suită de ha iartă șt de

Concursul 
de meserii 
între elevii 

școlilor 
profesionale

La Uzinele „7 Noiembrie' 
din Craiova se desfășoară 
faza interregională a concursu
lui de meserii intre elevii 
școlilor profesionale din ca
drul Ministerului Industriei 
Constructoare de Ma-ir. Txnp 
de trei zile, secția sculărie a 
Uzinelor ..7 Noiembrie", spe
cial amenajată pentru desfă
șurarea concursului, va găzdui 
pe cei mai pricepuți ucenici, 
viitorii constructori de mașini, 
care iși dispută intiieta’.ea 
pentru participarea la faza pe 
țară.

LAgerpces)

Legenda fwtwei

blu ar fi putut fi încă mai vii 
și mai expresive, mai variate).

Dar nu asupra acestor cali
tăți ale spectacolului dorim să 
ne spunem cuvîntul, ci asupra 
viziunii lui scenice, asupra pic
turalității lui. La spectacolul 
cu baletul Întoarcerea din a- 
dincuri' au existat evidente 
preocupări de compoziție a 
imaginii scenice, s-a ținut 
seama de armonizarea co
loritului și a mișcării perso
najelor, s-au folosit tot felul de 
lumini, care reliefau qt most era 
ți dramatismul acțiunii. Spec
tacolul — a cărui regie și co
regrafic se datoresc lei Olep 
Danovski, iar decorurile și cos
tumele Ofeliei Tutoreanu — a 
cruț. putem spune, o viziune 
picturală.

Viziunea baletului a foit a- 
deseori impresionantă. Costu
mele. in care predominau ne
grei și albul, oronjul, roșul si 
griul se hnbinac uneori re in 
Tablourile din școala reneric- 
■ă, amintiad ehta- imagini ale 
-eces: _ăe.-mpe~i;x?4* FtîWre 
Ccrpaceio. Se cădere și site 
sune de tuspsrnrie după «nari 
nreertn ci culorii, ui jocului de 
umbre și iunusu. D*r baletul

de Petru Comarnescu

Rolland Laub) am simțit o in- 
cintare estetică, constatind 
cum spiritul muzicii lui De
bussy și al poeziei lui Maeter
linck se întruchipau și in vi
ziunea scenică, folosind pictu
ralitatea impresionistă cores
punzătoare și deci imaginile 
scenice fiind organic legate 
conținutului și stilului acestei 
..drame ltrice“ și sporind sem
nificația muzicii și libretului,

din Babei sarai

i •r

pe pian de bas-n iutre pescar d

■aăcfer siiaumf. fieri foot
tog* și mai *« punte, eu și 
.nes tercet edseâ deco-

rurde și eaCumeie și rerreage 
msceere scussec se cie • 50-

T»t—i xjug—z ccesee: eeri- 
eaeațe c unora dintre regtsoru

iireniissm «perei ffeftenu f 
Jteustaccu meg* Gaurya Te*- 
dermeu. âaromi i și («tia»

Consumați afine! 

Veți vedea mai bine • COCHETIND

| Viziunea 
scenică 

în baiefal 
A

„întoarcerea 
’ din 

adincuri"

rrntwi-e, în bair-if icicarce- 
reu <_z adtactsri rsessaae* sce- 
xiec c feat scuiate de osman- 
fer* f senu^iceFn mwricw F

degr.r f smogeufm boi ere - 
tas de țsși c* zt re pac- 
rerukstte arerecă «azi ăere- 
rul ete f cooismede. prtew 
F czreasferx de oerȘcrercre a 
act» unn1 acrie ieeaîe eăe *- 
termin: eft F rperzai iun și

ierelsi Lzzzazverea ăto* adeseszz 
s wgăjc. după pdmvc sta»- 
seră. canuocre de fu an... do

brogene a școlii noastre de pic
tară. Lipsa de legătură cu bu
nurile culturii noastre plastice 
și-a semnalat prezența în acest 
spectacol. Este cunoscut oricui 
că in bogata noastră pictură 
au existat Tonitza și Iser, Și- 
rato și Ștefan Dimitrescu, pre
cum și o întreagă pleiadă de 
maeștri — de la Petrașcu și 
Bunescu la Ressu, Dărăscu și 
Steriade — care, timp de mai 
multe decenii, au creat o vi
ziune a coastelor și mării do
brogene, au adus în pictura 
noastră armonii și culori care 
nu se pot uita, dacă le-ai vă
zut ia expoziții, muzee și cărți.

.Vi se pare nefiresc, deci, să 
realizezi la un spectacol cu 
pescari dobrogeni și cu pitoresc 
oriental, o viziune străină de 
școala noastră de pictură, cind 
ea și in acest domeniu a creat 
o rtziune unică, de valoare 
mrmifsal» Ce expresiv, auten
tic și in stilul artei noastre ar 
fi fost dac* scenele de drama- 
■•sm. unde se evocă moartea 
cftMtaî, ni issrâtt mai mtwic- 
cete er fi folosit compozițiile 
ini Iser (mai aies Familie de 
tătari. meditind intr-un cimi- 
riri. sa* ale ltd Dărăscu (Ci- 
tnzirX tiUrăsc din Dobrogea). 
Nu e vorba de a face „ta- 
btoxri-rtraate” cin aceste ge- 
ssale tablouri, aflate la Muzeul 
de art* al R-P-R. și ta Muzeul 
Zcmbaenan. ei de a le folosi 
re spsr.TuJ lor. Ce bine s-ar fi 
parrmț -rxxica aspră, dură, 
bc-betecscă a lui Mihail Jora 
en ririaree* colțuroasă, pie- 
trecsc monumentdă a lui Iser 
n ee strălucire lirică- amestec 
de dnaașse. curățenie și eroism. 
* ji ețpdtat In plus eroii li- 
bretnfan Marianei Dumitrescu- 
Mesar* și Menan — dacă ei și 
ceuclțt participanți ta drama 
iar ar ți patriot costume in

CU PARODIA
pure de reciaanî. 
»d esat feerie se-

S-s remareat m*. fe 
tnah că dm Ar »■ *n care- 
Ssffljiit1*' afupzs 'răr 
in t-jnpul nopții <*Ktal>>- 
piei). Se știe, de ptidă. ti 
încă in timpul edu: de-sl 
doilea război mondial pr- 
leții avioanelor de rec* 
noaștere ai avut» e*^e- 
ae praeau • rațv varăv- 
(Bfiuti de

MRf --- «UDCSMHM —
C0T 'i®r «s «HEI
W WVBB ««MS» O Ăk- 
• aBiB îd^su ca -3ar-
MAMwSe os* as lamps 
b SssM^r CSSKS0M doaa- 
r^amn as ecas&sui csi w-

riMintifrihri ia taaprf sih*

A» tort »■«««»>
w Moar*
ausseit- jos. cd fi awiwi *-

GMB ou

MM a» hm f 
câ «aaaM

Pisici * claowi

F«r»ead c«w-Wy

jaant mt- ta ipfs** m
nritaa mcs fsad* ec-
<MRe JMK ' JSBr C30B 3U

cv csAteaMMs ăi ^scc sava 
wfaacaw ^cribcahf ear eaătK ?

wv să tvyai. xi
pMsjv iSBCL"se SoMr 

yVia nYi^fr «ewcs 
fk îrx&âMea msc irter*, «s 
MXr* CK 3M MCEfiC» ă?

SdăS** 3B* 
ssă ta tae as ca* ta reeri**c- 
dare* za aă^e made yrim ri

aw as*au ta w
zn*E- mșperaista pfcrit-trxri- 
ăor trArenane. a suaz afes tezr- 
ASmaFt ta **■■£ mare al a- 
'■CFtaesretăoe wuatj'ux ado
re* • jertTj.- isșră. bterbă- 
tarexă -reni zz. geotuz -vr-^nr- 
scr iac Fe»—■—wvvt Coațiczi- 
care a rucenz repece sălile de 
nauHszt I¥eu a scadkxirite de 
1* Hai-yw-jecl vessersi! a de- 
xțoiX r-nze zora a
<jKgnc.^ se jsrasâe- Tcc aîit 

ave wlkmix ăone afeseor. 
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vă rugăm să ne răspundeți’.
noi, pe asemenea aspecte elementare nu pofi dădi praa asalta. 
Geografia economică nu e hteraturiT, cum ar crede uw..

— Ai urmărit soluții economice actuale, o eficacitate fmnrfioM f
— E prea mult spus. Sugestii.
:— In ce direcții ?
— Pe plan mai larg, dezvoltarea legumiculturii tn raion, tcind 

în vedere poziția lui față de Capitală. Pe alt plan — probleme 
de sistematizare a satelor.

Vasilica e foarte explicită, riguroasă in expresie, nu lipeai .'e 
unele accente didactice, în cazul ei foarte simpatice. Xlă plec 
deei în fața logicii. »

—- Bănuiesc că vei deveni profesoară...
— Pe ce ? ride. Așa v-am fost recomandată ? O studentă con

știincioasă? Să știți că n-am acut numai zece...
—r A, nu. Explici foarte dar

Asta-i drept, am vocație didactică. Uneori, dusă chiar prea 
departe, adică ajung să-mi fac morală singură și să mă iau la 
rost.

—• Iți displace ?
— Practic, nu-i prea bine; teoretic — îmi dau dreptate: 

e bine să te știi controlată mereu de tine, (adaos imediat). Dar 
fără să știe ceilalți!

— Și în viitor îți menții această poziție ^teoretică' ?
— Nu știu, probabil că va fi nevoie. Serios vorbind, aș vrea 

să fiu profesoară de geografie într-o școală bună, oriunde, in țară. 
Îmi plac școlile. In luna de practică, în raion, am intrat cam in 
toate școlile, să le văd. Nu există început de an școlar >ă nu-mi 
conduc verișorul cel mic la școală. E o tradiție familiară

— Din ce loc ești ?
— Din Argeș. De la Stîlpeni.
— O știu. Comună foarte frumoasă.
— Foarte frumoasă. Toată țara noastră este foarte frumoasă.
■— Aș vrea să te văd la prima lecție. Mi-e teamă că n-a: să te 

mai lauzi, ca acum, la proiect, că nu ești <n panică. .
— Nu știu. Aș vrea să fiu acolo.

CONCRET — 
DESPRE ABSTRACȚII

Nu îndrăznesc să explic ce înseamnă „Invarianți Postnikov" 
— tema proiectului lui Dan Burghelea — și nici ce înseamnă

t.paieCC șp*re«*«a* se ai ■rtemafirter . La 22 de eru. — ai*- 
gurW dmăre cu» mâarvwcafi cănna n dai mai puțm deăt mt, 
s^sci ■ dm 17—14 *m, p de *>d sm mm* farmec — BurgMe^ 
fac» aeatemriioâ p*m, grea de explicat muritorilor, ztenștrlor fi 
drier tatăfai ta*, mgnes, despre care aflu că deseori «*» ia- 
trtubi fmd exact c*4 iateeo eu, acum, le o cafea :

— Și ce coateerifie are topologie, la ce duce practic materna 
tree arie purer

— Jddfi iși închipuie că le nimic, conform prejudecăților tn 
vigoare despre matematicieni. E fals. Ari se lucrează curent pe 
concha trate de matematicieni puri cu 40—50 de ani în urmă 
Not sistem intr-a* poet cu timpul, aplicabilitatea lucrărilor noa
stre abstracte nu e întotdeauna dară dar cine știe ce se va pe
trece i* anal 2 000 cu o formulă de neînțeles a topologiei ? Bino
mul hte Nemton era matematica pură, azi dacă un licean mi ! 
cunoaște, ^cade“. Prima calitate a unui cercetător in teoria ma
tematicii este lipsa complexului de inferioritate în fața imediatu
lui, a utilului privit îngust și rigid. Am citit zilele trecute despre 
întilnirea conducerii de partid cu oamenii de știință: se atrăgea 
atenția asupra necefității ca în cercetarea științifică să domine o 
perspectivă profundă, înlăturîndu-se orice rigiditate. Este o indi
cație esențială care-mi dă mult curaj în începerea lucrărilor mele 
și în continuarea lucrărilor noastre de mare abstractizare.

— Cred că în matematica pură trebuie să existe o pasiune 
pură. E o părere de profan...

— Da, nu e deloc greșită.
— Afund, cum ți s-a format această pasiune, departe — la 

prima vedere — de setea de concret a oamenilor tineri ?
— A început simplu, în liceu, prin cîteva succese pei- 

sonale la citeca Olimpiade de matematică. N-am vrut să re
nunț la aceste succese și am continuat. Poate aveam și talent — 
dar mai tîrziu mi-arn dat seama că la noi, poate mai mult deât 
in artă, munca propriu-zisă valorează mult mai mult decit talentul.

In facultate, am avut norocul să învăț cu cîțiva mari pasio
nați, mari profesori ai școlii noastre de matematică, de valoare 
mondială, și să depășesc unul din stadiile obligatorii de depășit 
acela al informației. De la informație trebuie trecut la creație și 
asta nu se poate decit într-un climat superior, cum este cel creat 
de marii noștri dascăli: Stoilov, Barbilian, Moisil, Miron Nicolescu, 
Vrinceanu; în general, fără această pasiune creatoare, nu ai ce 
căuta în matematică. Ea există în clipa cind simți că nu mai poți 
face altceva, Am întotdeauna în minte, un exemplu nemuritor ; 
acela al savantului francez Leure, care închis în lagăr de hitleriști,

pentru o cruțară gguerriă tpedaăeaaă. Speretecreat amemeșta. Nu 
citesc o carie penam * acae odtaai gmrrdi, d paatra ct aM
interesează. Mai mate, cnad <■ și cimâre toebare triafi prii nud. 
altfel devenim mașini de cadtaai peasant: Va mi dac le un film 
ca să mă destfid, auri mă deteind p ai mă aancuatrez rimal- 
tan. Nu mă supăr fiă aa fdm aai răscolește. Daci vreau si aai 
distrez fi si mi , infoanre ~ — cdeac JMagozrisuf, na merg nea
părat la cinema son la teatru.

— Sport fad? (După cam cea, recFtem pe păadat).
— Detest fotbalul. E pan* amdti pariaae ia tanti lai, prea 

multă lume discută despre el — to părete personali, n-aș în
drăzni s-o susțin pe un aodroa- leu plac boxul n tun,mul. în 
fiecare an plec singur ia munți.

— Dansezi ?
— Nu. N-am talent și aid munca nu fc'.o,ește ic nimic.

0 primă concluzie
a) mult succes, prieteni!
bl în ziua susținerii proiectelor, de către voi și 

eeiialți colegi cu care vom sta de vorbă, promitem 
•ă fim prezenți în aulele facultăților și să vă luăm 
interviurile victoriei.

cromatica lui Tonitza — cu 
neuitatele ei rozuri, galbenuri, 
roșuri-vișinii, verde de sma
rald, uneori nespus de vii, al
teori palide! Nu o dată s-a 
comparat cromatica lui Tonitza 
cu aceea a nestematelor o- 
rientale!

îndeosebi în balete, viziunea 
picturală are o mare însemnă
tate și se știe ce contribuții 
pentru progresul picturii mo
derne au însemnat la baletele 
lui Diaghilev și la Baletele 
Suedeze contribuția marilor 
pictori Picasșo, Derain, Leger, 
Braque, Chirico sau, înaintea 
lor, Bakst și Goncearova, cum 
gustul pentru folclor, pentru 
reinterpretarea artei populare 
a diferitelor popoare a fost 
stimulat la spectacolele aces
tor celebre formații de balet. 
Era cu atît mai necesar ca în 
baletul comentat de noi să e- 
xiste pregnant o viziune pic
turală pe linia frumoaselor și 
expresivelor noastre tradiții. O 
asemenea viziune scenică ar fi 
avuț darul să afirme ce mare 
școală de pictură avem, ce 
viziuni unice au creat, în 
legătură cu locurile și oa
menii din aețiunea acestui 
balet, un Tonitza și un Iser, 
un Dărăscu și un Bunescu! 
Caracterul specific al coastelor 
dobrogene, frămîntările lor 
geologice au fost relevate pen
tru veacuri de către Bunescu 
și Iser, iar pitorescul oriental 
a găsit expresii coloristice 
unice datorită lui Tonitza, Dă- 
răscu, Dimitrescu, Șirato.

Cind este vorba de ceva al 
nostru, se cuvine să ne inspi
răm în primul rînd din ceea 
ce avem noi, din ceea ce a 
creat cu strălucire și semnifi
cație cultura și arta noastră. 
Aceasta ar trebui să devină o 
constantă și clară preocupare 
pentru toți regizorii, coregra
fii și scenografii noștri.

din Brooklin. vopsit în culo
rile de luptă ale tribului 
Sioux. E memorabilă secvența 
:n care acesta iși pregătește 
uneltele de tortură cu gestu
rile migăloase ale unui func
ționar ce-și aranjează creioa
nele pe birou. Deci parodie. 
Imediat insă îl vedem pe Fer
nand. un meridional obișnuit 
cu tabieturile vieții de pro
vincie. rătăcit intr-o lume ce se 
vrea copie realistă a farwes- 
tului. Deci nu mai e parodie, 
căci bandiții, atmosfera sa- 
loomiliri, iubirea dintre dan
satoare și cow-boyul liniștit 
sint tratate ca intr-un western 
sută la sută. Reușite rămîn, de 
aceea, numai scenele în care 
cineaștii rămîn fideli paro
diei. Este bună secvența cu 
încercările neizbutite de eva
dare ale lui Fernand. Bună, de 
asemenea, este scena de la în
ceput care satirizează mania 
primarilor provinciali francezi 
de a tine interminabile dis
cursuri. Destul de agreabilă în 
ansaanblu. dar destul de plic
ticoasă pe alocuri, această pe
liculă ne aduce aminte fără să 
vrem de o reușită aproape de
plină a parodiei western : „Joe 
Limonada'.

A TANAS IE TOMA

lecție de dirijare la Facultateavie muzică a Institutului pe
dagogic din Timișoara

Curse aeriene internaționale spre litoral
Prin sosirea în cursul zilei de 

vineri a unor avioane românești 
pe aeroportul Constanța, avînd 
la bord turiști din Austria și El
veția, s-a inaugurat deschiderea 
curselor aeriene internaționale 
pentru noul sezon pe litoralul 
Mării Negre.

Pentru desfășurarea în condi
ții bune a traficului aerian pe 
aeroportul de lîngă mare a fost 
extinsă platforma de parcare a 
avioanelor, s-au montat noi insta

lații pentru protecția navigației 
aeriene. Totodată, s-a construit 
un hotel modern pentru echipa
jele românești și străine și pen
tru personalul de deservire teh
nică. în cursul verii se vor sta
bili noi legături directe , ale lito
ralului țării noastre cu numeroase 
orașe europene, printre care Ha- 
novra, Stuttgart, Stockholm, Hel
sinki, Milano, Londra, Linz.

(Agerpres)



Corespondență

Saigon

încercare de lovitură de stat

R.S.F. IUGOSLAVIA: Orașul Ohrid, din partea de sud
Republicii Macedonia este una dintre cele mai frumoase sta
țiuni turistice ale țării. în fotografie: vedere parțială a 

orașului

din Londra

Un interviu al lui 
Ho Și Min

ROMA 21 (Agerpres). — zia- 
il -LT'nita' din 21 mai pu

blică interviul acordat de Ho 
Si Min unui corespondent al 

ziar. „Este absolut 
•darct Ho Și Min, că 
tperialiștti americani 
roți de crearea situa- 

ei extrem de încordate din 
Vietnam ți din Indochina. 
Deci, pentru a se restabili pa- 
cec in această regiune este 
necesar ca Statele Unite să 
respecte în prtmul rind acor
durile de la Geneva din anul 
1954. să recunoască suverani
tatea, independența, unitatea 
și integritatea teritorială a 
Vietnamului. Autoritățile ame
ricane trebuie să-ți retragă 
din Vietnamul de sud toate 
trupele, personalul militar, ar
mamentul propriu ți armamen
tul țărilor satelite. Ei trebuie 
să acorde populației Vietnamu
lui de sud libertatea de a-și 
rezolva singură problemele.

In aceiași timp. Statele Uni
te trebuie să pună capăt de

urgență atacurilor și provocă
rilor împotriva R. D. Vietnam.

Aceasta, a adăugat președin
tele, este singura soluție justă 
pentru problema sud-vietna- 
meză, singura soluție care co
respunde intereselor poporului 
american și care poate salva 
onoarea Statelor Unite".

A
HANOI 21 (Agerpres). — 

La 20 mai, avioane de recu
noaștere și de luptă americane 
au pătruns în cîteva rînduri 
în spațiul aerian al R.D. Viet
nam, deasupra provinciilor 
Nghe An, Thanh Hoa, Nam 
Ha și a părții de sud-vest a 
orașului Hanoi. Numeroase 
localități de pe teritoriul R.D. 
Vietnam au fost bombardate 
și mitraliate.

La 21 mai, insulele Con Co 
și Hon Mat, din apele terito
riale ale R.D. Vietnam, pre
cum și localități și căi de co
municații din provinciile 
Thanh Hoa și Nghe An au 
fost bombardate și mitraliate.

SAIGON 
La Saigon, 
spre vineri 
nou episod 
putere dintre grupurile de mi
litari. Generalul de aviație 
Nguyen Cao Ky, fidel actualu
lui guvern condus de Phan Huij 
Quat, a reușit să pună capăt 
loviturii de stat, organizată 
de un grup de militari și Ci
vili, în frunte cu fostul colo-

21 (Agerpres). — 
în noaptea de joi 
s-a consumat un 
al luptei pentru

nel Phan Ngo Thac. Agen
țiile de presă remarcau că 
actualul lider al puciștilor a 
condus și rebeliunea din 19 fe
bruarie, încheiată de aseme
nea cu un eșec. în cursul di
mineții de 21 mai, în cadrul 
unor emisiuni transmise în 
mai multe rînduri, primul mi
nistru Quat a făcut cunoscut 
că, grupul puciștilor intențio
na înlăturarea guvernului și a 
șefului statului.

A
‘ Stare de asediu în Columbia

Grevă generală studențească
BOGOTA 21 (Agerpres). — 

Posturile de radio columbiene 
au anunțat vineri decretarea 
de către președintele Colum
biei, Guillermo Leon Valencia, 
a stării de asediu în întreaga 
țară. Știrile din Bogota infor
mează că, începînd de miercuri, 
cînd studenții din 
au declarat 
în principalele orașe 
biene ca și în capitală 
produs 
între 
liție. 
făcut 
gene 
talitate pentru a împrăștia pe

demonstranți. Studenții pro
testează împotriva incursiuni
lor poliției în localurile 
niversității din Medellin 
cer demiterea rectorului aces
tei universități, care s-a ală
turat poliției în cursul atacu
rilor întreprinse împotrivi 
studenților.

U-
Și

Columbia 
grevă generală, 

colum- 
s-au 

numeroase ciocniri 
studenții greviști și po- 
Trupele polițienești au 
uz de grenade lăcrimo
și au intervenit cu bru-

ctuala agendă parlamentară brita
nică cuprinde un program legislativ 
atît de aglomerat, incit apare dm ce 
în ce mai îndoielnic că va putea fi 
epuizat pînă la sfîrșitul lunii iulie, 
termenul obișnuit a! încheierii sesiu
nii parlamentare. Se vorbea la un 
moment dat chiar despre o even
tuală prelungire a sesiunii pentru a

permite prezentarea în parlament a Ierni cu pri
vire la naționalizarea celor 14 societăți din indus
tria siderurgică. Dar în cercurile oficiale se pare 
că nu se confirmă intenția de a se prelungi se
siunea. Pe de altă parte, ziarele citează surse din 
Whitehall care au dezmințit zvonurile referitoare 
la o pretinsă amânare a legii. Cu toate acestea, 
sînt semnalate obstacole dificile care cu greu ar 
putea fi ignorate. Astfel, potriiit intențiilor anun
țate, proiectul de lege al naționalizării ar urma să 
fie dat publicității abia spre sfîrșitul lunii iunie, 
răminind ca apoi să intre în dezbaterea Camerei 
Comunelor. Pînă atunci, însă, pe ordinea ce zi 
se află alte proiecte. Ct t mp va cere insă discu
tarea mnnnooseior amendamente introduse de 
conservator. — in total aproape 50 de pagini ?

i la rind proiectul de le

naționalizarea unor terenuri de construcție, cît și 
alte lucrări legislative curente.

Acumularea acestor dificultăți, datorită în 
mare parte opoziției, ar tărăgăna în felul acesta 
dezbaterile piuă la sfîrșitul lunii iulie, astfel îneît 
laburiștii vor putea invoca piedicile ridicate pen
tru aminarea legii naționalizării. Despre această 
presupunere ziarul ,.FINANCIAL TIMES" scrie 
că -pentru guvern calea de ieșire este de a în
cheie sesiunea la termenul normal. Dezbaterile 
Rgu bugetare și alte lucrări legislative curente 
cor da la o parte, în felul acesta, legea oțelului". 
Aceasta ar însemna. însă, că proiectul va putea 
reveni pe ordinea de zi a Parlamentului abia în 
sesiunea viitoare, adică în noiembrie, ceea ce ar 
echivala cu o diminuare serioasă a șanselor de a 
fi votată pînă la sfîrșitul acestui an. Dar chiar și 
această eventualitate este pusă de mulți comenta
tor. sub semnul întrebării, întrucît se consideră 
că ea va depinde în mare măsură de poziția pe 
care o va avea atunci Partidul laburist, aflat in
tr-un echilibru precar, cu o majoritate de numai 
trei voturi în Camera Comunelor. Calculele labu
riste pornesc pe de altă parte de la convingerea 
că pînă in toamnă va putea fi promovată o po
litică mai atractivă pentru alegătorii britanici, 
astfel incit imaginea partidului să fie ameliorată 
și să poată înfrunta cu succes chiar și eventua
litatea unor alegeri generale.

Mai, puțin convingător pare însă acest calcul 
pentru mrmniii aripii de stînga, care interpretea
ză amânarea legii oțelului ca o repetare de rău 
augur a ptliticii fostului guvern laburist Attloe 
și in același timp ca o dare înapoi de la progra
mai promis alegătorilor în timpul campaniei elec
torale din toamna lui 1964. Semnificativă este în 
această privință atitudinea minerilor din circum
scripția electorală a lui Woodrow Wyatt, deputat 
laburist de dreapta și adversar vechi al naționali
zării ; propriii săi alegători bau avertizat zilele 
trecute. că-*. retrag voturile si sprijinul dacă el vn 
continua să se apună naționalizării industriei si
derurgice
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I
si, a avut vineri dimi- a 
convorbire tovărășească I 
itia Comitetului oryani- • 

inilor din războiul ■ 
Comitetului foș- I 
f-i-Facrncfri rlir» T? "P ®

PE SCURT
DJAKARTA — La 20 mai a 

sosit la Djakarta delegația 
C.C. al P.M.R. care, la invita
ția C.C. al P.C. din Indonezia, 
va lua parte la manifestările 
organizate cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a P.C. 
din Indonezia. Din delegație 
fac parte tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, secretar al C.C. al 
P.M.R. și Petre Lupu, membru 
al C.C. al P.M.R., șef de sec
ție. Pe aeroportul Kemaioran 
din Djakarta delegația a fost 
salutată de Njbto, al doilea 
vicepreședinte al C.C. al P.C. 
din Indonezia, Sudisman, 
membru al Biroului Politic și 
șeful Secretariatului C.C. al 
P.C. din Indonezia, Peris Par- 
dede și Anwar Kadir, secre
tari ai C.C. al P.C. din Indo
nezia. Karel Supit, șeful sec
ției externe a C.C. al P.C. din 
Indonezia, alți membri ai C.C., 
activiști de partid.

----- e

Comerțul
A

Cehoslovaciei
cu țările 

Pieței coimine
PRAGA. — Agenția C.T.K. 

relatează că în cadrul unei 
ședințe a Comitetului pentru 
problemele externe al Adu
nării Naționale a R. S. Ceho
slovace, J. Kohout, minis
tru adjunct al comerțului 
exterior, a prezentat un ra
port cu privire la unele as
pecte economice ale Pieței co
mune, la acordurile vamale, și 
la probleme agricole ale a- 
cestor țări. El a subliniat, 
printre altele, că țările mem
bre ale Comunității Economi
ce Europene sînt un important 
partener comercial al Ceho
slovaciei. Acestor țări, a ară
tat el, le revine 40 la sută 
din comerțul cehoslovac cu 
țările capitaliste puternic dez
voltate. în conformitate cu 
politica sa de înțelegere în
tre popoare, Cehoslovacia își 
va dezvolta comerțul cu țări
le capitaliste și, prin urmare, 
și cu țările Pieței comune.

I

BELGRAD — Alexandar Ran- 
kovici, vicepreședintele R.S.F. Iu
goslavia, președintele Uniunii 
asociațiilor luptătorilor din 
războiul de eliberare națională a 
Iugoslaviei, a avut vineri dimi
neața o < 
cu delegația Comitetului organi
zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist și a < 
tilor deținuți antifasciști din R. P.

general-co- gRomână, condusă de 
Ionel Mihai Burcă,

I
de Eu- ■ 
Teatrul ■ 
ui Tea- e

PARIS. — în presa 
apărut vineri articole 
cu spectacolul „Rinocerii- de Eu
gen Ionescu, prezentat la *” 
Sarah Bernard de colectivul *.— 
trului de Comedie din București, 
„în aceeași seară, cînd Jean-Louis 
Barrault a prezentat „Rinocerii1 
Iui Ionescu la București — scrie 
France Soir — actorii români au 
interpretat la Paris aceeași piesă 
și nu au decît un singur regret : 
de a nu vedea versiunea franceză. 
Noi avem norocul de a face com
parație : ea este în întregime în 
favoarea companiei române".

După spectacolul de la Teatrul 
Sarah Bernard, dramaturgul 
gen Ionescu a oferit o masă 
cinstea artiștilor români.

franceză au 
în legătură

upă 14 luni de tergiversări și numeroase promi
siuni neîndeplinite, în Irak s-au reluat operațiu
nile militare împotriva kurzilor. în nordul țării, în 
provinciile Dohuk, Hanekin și Ravanduz, trupe 
guvernamentale apreciate la 40 000 de oameni 
mărșăluiesc din nou, șenilele tancurilor își lasă 
amprentele pe drumurile de munte, reactoarele 
bombardează satele kurzilor. Iată ce relatează de 
la fața locului corespondentul ziarului francez

LE MONDE : „Cinci divizii irakiene urcau munții aflați sub contro
lul partizanilor generalului Barzani, pentru a-i lua cu asalt pe aceștia. 
Cu două zile înainte, care blindate ocupau străzile din Solimanyeh, 
inima mișcării naționale kurde, trăgînd în stînga și în dreapta în scop 
de intimidare. Guvernul de la Bagdad pune astfel capăt, fără aver
tisment, armistițiului din februarie 1964". Originea impasului actual 
trebuie căutată în punctele de vedere opuse ale liderilor populației 
din Kurdistanul irakian pe de o parte și ale autorităților de la Bag
dad, pe de altă parte, în ce privește rezolvarea problemei kurde. 
Kurzii, care reprezintă un sfert din populația Irakului, locuiesc în 
munții sălbatici ce se înalță pînă la 3 000 de metri și în văile înverzite 
cu grădini fructifere care se înghesuie unele în altele, în nordul țării. 
Timp de trei ani, din 1961 și pînă în februarie 1964, Kurdistanul ira
kian a fost teatrul unui război crîncen, în cursul căruia peste 3 000 
de sate au fost șterse de pe fața pămîntului. Buna organizare militară 
a kurzilor, vitejia lor, teatrul de operațiuni extrem de dificil pentru 
trupele mecanizate guvernamentale, costul enorm al campaniei — 
iată numai cîțiva dintre factorii care au determinat eșecul soluției 
militare. Presa străină sublinia în acea vreme că prăbușirea regimu
lui Kassem și a celui baasist își are, în mare măsură, originea în răz
boiul din Kurdi
stan.
din 
amară a prede
cesorilor săi, și 
fiind interesat 
în consolidarea 
pozițiilor regi
mului, mareșalul 
Aref a abordat 
la instaurarea sa 
cu mai mult re
alism problema 
kurdă. Această 
orientare a fă
cut posibilă în
cheierea, la 10 
februarie 1964, a 
unui acord 
încetare 
cului.
li se 
ia „i

Învățînd 
experiența

Războiul

din munți

Problema kurdă din nou
in actualitatede 

a fo- 
Kurzilor 
făgădu- 

.,autonomia 
internă, reprezentarea proporțională în cabinet, participarea la venitu- 

’ . ' ' ’' î. etc." („FRANKFURTER ALLGEMEINE").
Dar în cursul anului care s-a scurs de atunci, situația s-a înrăutățit. 
Fragilitatea acordului a ieșit la iveală în scurt timp, deoarece înceta
rea focului nu a fost însoțită și de o soluționare politică corespun
zătoare a problemei. înaintea oricăror tratative, guvernul irakian

I cerut ca armata și administrația kurdă să fie dizolvate, ceea ce, evi
dent, era inacceptabil pentru Barzani. „LE MONDE" amintește că 
generalul Barzani renunțase în ultimul timp să revendice autonomia, 

a cerut ca „populația kurdă să fie larg atrasă la administrația 
, . Revendicările sale, chiar cele mai moderate au fost însă res
pinse". „Dialogul surzilor" a continuat pînă în ultimele luni, cînd la 

lui noiembrie 1964, țăranii kurzi dintr-un sat din apropiere 
Kirkouk au fost goniți de pe pămînturile lor. în decembrie, aproa

pe de barajul de la Darbanai Han, 1 500 de familii kurde au trebuit 
să caute refugiu spre frontieră. Aviația și artileria au intervenit >n 
regiunea controlată de armata kurdă. Drept urmare, la începutul 
lunii decembrie au fost create instituții kurde autonome în „regiunile 
eliberate ale Kurdistanului".

Barzani a adresat primului-ministru al Irakului un mesaj cuprin- 
zîna 13 propuneri, printre care : „crearea unei regiuni autonome, în
ființarea unui post de ministru care să se ocupe de problemele kurde, 
garantarea dreptului kurzilor la organizare și dreptul de a folosi limba 
kurdă". Răspunsul guvernului a fost un ultimatum de 24 de ore, prin 

cerea kurzilor să depună armele. Ultimatumul a fost respins, 
'! irakiene au început în ziua următoare atacul aerian și de 

artilerie.
Ofensiva antikurdă, a produs după cum observă presa străină, și o 

s în sinul guvernului. „LE MONDE" sublinia faptul că 
operațiunea nu se bucură de asentimentul tuturor membrilor cabine
tului și de aceea „miniștrii ostili reluării operațiunilor militare, sînt 
ținuți la o parte de problemele statului".

După reluarea ostilităților, reprezentantul la Cairo al conducătoru
lui kurzilor irakieni a adresat un mesaj secretariatului general al Ligii 
arabe, în care cerea ca problema kurdă să fie prezentată spre exami
nare comitetului reprezentanților șefilor statelor arabe. „Viitorul nos- 

declarat la Paris, Jelal Talabani, unul din adjunc- 
i — este strîns legat de cel al fraților noștri 

arabi, în sînul Republicii Irakiene".

iis | internă, reprezentarea pi 
ii" B rile petroliere irakiene 

T...... a

Igcuca
dar : 
țării.
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sfîrșitul 1 
de Kirkoi

Tîrgul inter- ■ 
participă 35 I 

ar a si R P. ■ 
la' nfestivitățile de deschi- I 

tîrgului au participat s

I ființarea 
garantau

Icare se cei 
iar trupele 
artilerie.

I Ofensiva 
stratificare

I

Eu- 
în

BUDAPESTA. — La Buda
pesta s-a deschis Tîrgul inter
național, la care ț 
de țări, printre care și R. P. 
Română.

La 1 
dere a tîrgului au participat 
delegații guvernamentale din 
numeroase țări, printre care și 
o delegație a R. P. Române, 
condusă de Mihail Petri, mini
strul comerțului exterior al 
R. P. Române.

PE SCURT
Lexico»

Comisia Economică O.N.U VICTOR URSU

pentru America Latină

L. RODF.SCL

1
UGANDA: Arcul Independenței și vedere parțială a clădirii Parlamentului Kampala

OA.U. 
Latină

vecinătate 
de la fap- 
trebuie să 
neameste-

Itru, al kurzilor — a dei 
ții generalului-Barzani

a Ciudaa 
Mexico șba

Ajheiat lucrările 
cea de-a 11-a 
sesiune a Comi
siei Economic-: 
O.N.U. pentru 
America Latină. 
La sesiune au 

participat aproximativ 400 de 
delegați și experți, din peste 40 
de țări (unii din ei în calitate de 
observatori).

Comisia Economică 
pentru America 
(C.E.P.A.L.), cu sediul la San
tiago de Chile se compune din 
24 de state membre. In calitate 
de Comisie regională, ea este un 
organism funcțional al Consiliu
lui economic și sodaL Reamintim 
că acest Consiliu și-a creat co
misii regionale din necesitatea 
resimțită de către state de a stu
dia și analiza multilateral o serie 
de probleme și fenomene de or
din economic pe o bază regională 
geografică.

In centrul atenției ultimelor 
sesiuni ale Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America T.ațină 
au stat problemele necesității 
dezvoltării economice și făuriră

S.U.A. susfin fățiș regimurile de dictatură 
militară din țările America Latine

Intre șomeri:
— „Alianța pentru progres" s-a dovedit 

acum avem dictatori de o clasă cu mult mai înaltă
Din „San Francisco Chronicle'

'mei industrii moderne în țările 
latino-americane.

Sesiunea de la Ciudad de Me
xico, la care a participat și o de
legație de observatori din R. P. 
Română, s-a ocupat, în esență, 
de aceleași probleme, punînd ac
centul pe necesitatea unei mai 
<rrinse colaborări între țările sub- 
contmentului. Referindu-se — în 
cadrul lucrărilor sesiunii — la 
propunerile recente ale unor im
portante personalități ale vieții 
economice și politice latino-ame- 
ricane, președintele Mexicului, 
Gustavo Diaz Ordaz, a declarat: 
,_Voi privim integrarea noastră 
economică ca pe o responsabilita- 
te latino-americană conferită ex
clusiv față de America Latină". 
Prin aceasta președintele mexican 
a- ținut să sublinieze că latino- 
americanii nu vor admite ames
tecai străin în treburile lor in
terne. Subliniind nemulțumirile 
țărilor subcontinentului în ceea 
ce privește relațiile lor economice 
cu puterile industrializate ale lu
mii capitaliste, Ordaz a precizat 
că „America Latină nu poate ac
cepta la infinit o situație în care 
exporturile sale, care constau în 
primul rind din materii prime, 
să fie cumpărate la prețuri scă
zute, în timp ce importurile sale 
de produse manufacturate sînt 
făcute la prețuri foarte ridicate".

Problema comerțului exterior 
latmo-american a format obiec
tul a numeroase alte luări de 
poziție. Astfel, Jose Antonio 
Mayobie, secretar general al 
C.E.P.A.L, a arătat că „cea mai 
dificilă problemă pentru Ameri
ca Latină constă în instabilita
tea comerțului său exterior", și 
că „în special tendințele protec- 
ționiste crescinde din țările in
dustriale constituie o primejdie 
grea pentru America Latină".

Cea de-a 11-a sesiune a Co
misiei Economice O.N.U. 
America Latină a hotărît 
colaborare cu Asociația 
americană a liberului 
(L.A.F.T.A.) să impulsioneze pro
gramul de dezvoltare economică 
a țărilor latino-americane, să 
contribuie la redresarea comerțu
lui lor exterior și la rezolvarea 
altor probleme economice impor
tante.

p

pentru 
ca în 
latino- 
schimb

ION CODRU

rimarul Marsiliei, 
Gaston Defferre, lan- 
sîndu-se în bătălia 
prezidențială a atras 
către persoana sa 
reflectoarele publi
cității. Candidatura 
acestui lider socia
list, cu vădite încli

nații spre zone ale vieții politice 
franceze mai îndepărtate de stîn
ga, suscită comentarii în contra
dictoriu. Drumul pe care a por
nit Defferre nu este neted. El în
cearcă să se înfățișeze corpului 
electoral altfel decît un candidat 
al S.F.I.O. Defferre vizează o 
formulă care să includă pe ad
versarii gaullismului, nu numai 
de stînga ci și pe cei din centru, 
chiar centru-dreapta. Față de co
muniști are o atitudine de ostili
tate, pe care de altfel a pus-o în 
relief cu ocazia alegerilor muni
cipale de la Marsilia. în schimb, 
primarul socialist face avansuri 
partidului catolic M.R.P. și altor 
forțe politice mai apropiate de 
dreapta decît de stînga. Evoluția 
lui Defferre pare firească dacă 
înregistrăm faptul că intrarea sa 
în bătălia pentru Elysee „fusese 
sugerată de miliardarul textilelor 
Prouvost" iar candidatura sa a 
fost „oarecum impusă" din afara 
S.F.I.O. — precum afirmă unii 
comentatori francezi. Apropiații 
politici ai lui Defferre îl reco
mandau, la început, drept candi
datul tuturor forțelor democratice 
pentru ca ulterior să se producă

o limitare spre stânga și o deschi
dere către dreapta.

Apropiatul congres al S.F.I.O. 
ar putea să aducă clarificări. 
Defferre tinde să utilizeze echi
vocul drept o metodă politică, 
să lase cit mai multe porți des
chise. Congresul socialist va o- 
bliga, însă, pe primarul Marsiliei 
la o serie de luări de poziție. 
După cum a lăsat „să se afle", 
tehnica indiscrețiilor deliberate 
nefiindu-i străină, Gaston De
fferre își va expune la congres

țișă cu centrul și posibil chiar cu 
dreapta. De aci și constatarea 
ziarului „LES ECHOS" că „toc
mai în rîndurile familiei • socia
liste propunerea deputatului-pri- 
mar de Marsilia trezește mai 
multe rezerve". în schimb, radi
calii lui Maurice Faure, republi
canii populari și unii indepen
denți au făcut propunerii „mai 
degrabă o primire favorabilă". 
Grupările de centru au totuși 
propriile lor ezitări. La radicali, 
Maurice Faure nu găsește spriji-

A.. Gromîko despre 
relațiile sovieto-turce
ANfcARA 21 (Agerpres). — 

La 21 mai, A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., care se află într-o 
vizită oficială în Turcia, a or
ganizat la Ankara o conferință 
de presă pentru ziariștii turci 
și străini. El a declarat că lo
cul principal în cadrul con
vorbirilor a fost rezervat pro
blemelor relațiilor bilaterale 
dintre Uniunea Sovietică și 
Turcia. Constatăm cu satisfac
ție — a spus el — că și din 
partea turcă a fost subliniată

hotărîrea de a îmbunătăți re
lațiile dintre cele două țări. 
„Țările noastre au sisteme so
ciale diferite, a declarat 
A. Gromîko. Aceasta însă nu 
trebuie să împiedice stabili
rea celor mai sănătoase, celor 
mai bune relații de 
dintre ele. Pornim 
tul că toate statele 
respecte principiul
cului în treburile interne, să 
urmeze principiul respectării 
suveranității de stat a celor
lalte țări".

Și invers" — remarcă tot „LES 
ECHOS".

Politica „evantaiului" are re
percusiuni și în cadrul S.F.I.O. 
Influente forțe din partidul so
cialist nu înțeleg să se asocieze 
unei politici care va îndepărta 
S.F.I.O. de pozițiile sale. Chiar 
Guy Mollet, conducătorul parti
dului, vădește rețineri cărora le-a 
dat expresie un editorial din zia
rul socialist „LE POPULAIRE" 
semnat de Claude Fuzier. Pe 
marginea acestui articol „LA NA-

EVANTAIUL"
intențiile sub forma unei moți
uni. Elementul central al inter
venției sale îl reprezintă propu
nerea de a se forma o „federație 
democrată și socialistă" în care 
să-și găsească locul cei ce se 
opun actualului regim „de la so
cialiști și pînă la creștin-demo- 
crați". Făcînd publică această 
idee înaintea congresului, Deffe
rre încearcă „să forțeze lucru
rile" („COMBAT"), eventual 
să-și pună partidul din care face 
parte în fața unui fapt consu
mat. Formula „federației" în
seamnă, în esență, o alianță fă-

nul majorității conducerii parti
dului dispusă să accepte punctul 
de vedere al lui Gaston Monner- 
ville. în rîndurile M.R.P. unii li
deri se tem să piardă o parte din 
votanții tradiționali, neîncrezători 
în „socialistul Defferre". în ge
neral, partidele politice încearcă 
să cîștige timp și evită să se an
gajeze prematur. Defferre întîm- 
pină certe dificultăți generate de 
fluctuațiile sale. „Dacă Defferre 
își deschide evantaiul spre dreap
ta, el se expune să-l vadă închi- 
zindu-se pentru forțele de stînga.

TION" afirmă că „fidel obiceiu
lui său, secretarul general al 
S.F.I.O. se ferește să intervină 
personal, dar încredințează grija 
de a riposta unui om de încre
dere". Articolului lui Fuzier, 
„LA NATION" îi acordă o sem
nificație specială: , ' 
siva conducătorilor 
potriva lui Defferre 
să se producă".

Fuzier ridică „un 
măr de întrebări" 
pusa „federație democrată și so
cialistă". „Federația va fi oare 
mai întîi socialistă — în sensul

„Contraofen- 
S.F.I.O. îm 
n-a întîrzial

anumit nu- 
privind pro-

ideologic al cnvîntului — sau se 
va baza pe forme de compromis 
între gîndirea și metoda socialistă 
și altele ?“ — întreabă autorul 
articolului din „LE POPULAI
RE". Fuzier insistă : „va trebui 
să știm dacă federația va avea 
un conținut politic (adică un pro
gram) socialist, cuprinzînd opțiu
nile fundamentale și practice ale 
socialismului". Structura federa
ției pune o problemă-cheie: 
„Oare ce transfer de suveranitate 
este gata să facă fiecare organi
zație membră ?“. Abundența ci
tatelor din Guy Mollet, referirea 
continuă la poziția secretarului 
general al S.F.I.O., întărește con
vingerea că articolul din „LE 
POPULAIRE" exprimă nu numai 
punctul de vedere al lui Claude 
Fuzier.

„Atîta timp cît Defferre își fo
losea forțele într-o campanie pre
zidențială fără mare răsunet, Guy 
Mollet surîdea. De azi înainte, 
Defferre pune înainte de orice 
cucerirea partidului său. Situația 
devine critică. Secretarul S.F.I.O. 
contraatacă" — înregistrează, cu 
reținută satisfacție, ziarul „LA 
NATION".

Defferre trebuie să se decidă. 
„Evantaiul" deschis ostentativ 
spre dreapta ar putea să-l pri
veze chiar de sprijinul unei în
semnate părți a S.F.I.O. Artico
lul din „LE POPULAIRE" a 
avut menirea să îngrădească am
bițiile primarului Marsiliei care 
se vrea locatar la Elysee.
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