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Cu planul pe 10 luni îndeplinit
DEVA (de la corespondentul 

nostru).
Fumaliștii hunedoreni își con

solidează cu fiecare zi succesele 
obtinuto pînă acum în întrecerea 
socialistă. Ei sînt hotărîți să săr
bătorească revelionul mai devre-* 
me decît indică calendarul. Fap
tele confirmă această hotărîre. Ei 
au raportat încă de pe acum în
deplinirea planului de producție 
pe primele 10 luni ale anului, a- 
dică cu 16 zile mai devreme. La 
baza acestui succes stă îmbunătă
țirea continuă a indicelui de uti*

lizare a furnalelor. Numai la fur
nalul de 1 000 m.c., de pildă, s-au 
realizat indici de utilizare cu 81 
kg de fontă pe metru cub volum 
util .și zi calendaristică mai mari 
decît cei planificați. Tot la aoest 
furnal s-au economisit în medie 
cîte 79 kg cocs pe tona de fontă 
elaborată. Succese importante s-au 
obținut și la celelalte furnale din 
cadrul Combinatului siderurgic 
ceea ce a condus Ia realizarea 
planului înainte de termen și la 
obținerea unor economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de peste 12 milioane lei.

Proletari din toate țările, uniți-vă 1
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TELEGRAMA
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Roman 
Tovarășului CHIVV STOICA 

Președintele Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România
București 

In numele poporului chinez și al nostru personal, vă expri
măm dumneavoastră și poporului frate român mulțumiri cordia
le pentru felicitările călduroase, trimise cu prilejul celei de-a 
XVI-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.

MAO TZE-DUN 
Președintele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Chinez
LIU ȘAO-ȚI 

Președintele Republicii Populare Chineze 
CIU DE 

Președintele Comitetului Permanent ai 
Adunării Reprezentanților Populari 

din întreaga Chină
CIU EN-LAI 

Premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze

Pekin, 18 oct. 1965
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Miercuri 20 octombrie 1965 Cu dragostea
Vasile Nedelcu, Ni- 
colae Crețu și Ion 
Micu — trei dintre 
cei mai aprecia)! 
constructori de na
ve din Galafi. in a- 
cest an, numele lor 
au apărut de nouă 
ori pe panoul evi- 
dențiaților in între

cerea socialistă

Poto :
N. STELORIAN

legumelor
pentru

primavara
In gospodăriile agrico

le de stat și cooperative
le agricole de producție 
se continuă însămînța- 
rea legumelor pentru 
primele zile ale primă
verii viitoare. / 
însămînțate pînă 
zent peste 1 000 
spanac, salată, 
usturoi, ridichi 
daturi. Aceste legume, 
de primă apariție, cum 
sînt denumite obișnuit, 
au fost cultivate pe su
prafețe mai mari în re
giunile Banat, București 
și Argeș.

Se continuă, de ase
menea, semănatul în 
sere și răsadnițe. Culti
varea unor suprafețe cît 
mai mari cu legume de 
primă apariție și folosi
rea deplină a răsadnițe
lor și serelor pentru tru
fandale, constituie re
zerve însemnate pentru 
mărirea recoltelor. Folo
sirea acestor rezerve va 
duce atît Ia buna apro
vizionare a populației 
cît și Ia realizarea unor 
însemnate venituri bă
nești de către unitățile 
cultivatoare.

Au fost 
în pre- 

) ha cu 
ceapă, 

și ver-

(Agerpres)
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Educarea nu-i de glumit...

spiritului ingineresc
1

dc

" Invățămîntul superior me
talurgic în țara noastră, re
prezentat prin Facultatea 
de metalurgie de la Insti
tutul Politehnic „Gheorghe

4 Gheorghiu-Dej“, a fost or
ganizat, la înființare (anul 1951), la nive
lul tehnicii moderne. La dotarea sa ulte
rioară s-a avut permanent în vedere 
dezvoltarea rapidă a științei și tehnice! 
mondiale, Iar realizările mai importan
te s-au reflectat la timp în procesul de 
învățămînt. Profilul facultății a fost 
perfecționat în mod permanent pe 
parcurs, iar cursurile, seminariile, lu
crările de laborator și practica în pro
ducție, prin analize periodice, au fost 
necontenit acordate progreselor reali
zate în această specialitate. De aceea 
considerăm că, în cazul nostru, „mo
dernizarea“ metodelor folosite în pro
cesul de învățămînt nu constituie un 
fapt, pe care abia. îl începem, ci. mai 
curînd este vorba să ne preocupam 
încă, în continuare, de „perfecționarea“ 
metodelor didactice, noțiune cu carac
ter dinamic, care implică ideea că ori
unde este loc pentru „mai bine“. Pe a- 
ceastă linie putem să răspundem afir
mativ la întrebarea dumneavoastră.

Pentru realizarea oricărei 
perfecționări trebuie să a- 
vem în vedere, în primul 
rînd, scopul urmărit. In sec
torul de care ne ocupăm — 
invățămîntul tehnic supe
rior — țelul principal este 

de a forma ingineri capabili să satisfacă 
nevoile industriei și ritmului ei rapid de 
dezvoltare.

Prin aceasta înțelegem că, pe 
lingă o pregătire temeinică de bază, fă
cută cu scopul de a dobîndi o anumită 
experiență în specialitatea • respectivă, 
viitorul inginer trebuie să fie capabil 
de gîndire logică, să-și dezvolte un viu 
spirit de analiză și sinteză, care să-i per
mită a rezolva probleme noi, a inventa 
sau crea lucruri noi.

Prof. univ.
ȘTEFAN MANTEA

șeful Catedrei de metalurgie fizică, 
Facultatea de metalurgie 

la Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“-BucureștiI —

Pentru formarea gîndirii logice, o 
importanță deosebită o constituie apro
fundarea studiului disciplinelor mate
matice. Matematicile constituie un in
strument de lucru indispensabil ingine
rului, atît în diferite aplicații tehnice

Invătămint modern.
> 7

metodică modernă
concrete, cit și în domenii care scapă 
experimentării directe. Servindu-se de 
metode inductive și deductive logice, 
ele contribuie în mod deosebit la for
marea spiritului ingineresc, constituind 
o gimnastică folositoare în dezvoltarea 
capacităților de analiză și sinteză, esen
țiale pentru inginer. Menținerea și per
fecționarea acestei capacități poate fi 
stimulată în continuare, prin introdu
cerea la cursurile predate, a unor pro
bleme de interes tehnic care să nece
site gîndire matematică și care să per
mită, în același timp, studentului o 
confruntare a abstractului cu concretul.

Pentru fiecare specialitate, ansamblul 
cursurilor prevăzute în planul de învă
țămînt reprezintă un tot coerent. De 
aceea, indiferent de extinderea lor, 
trebuie aprofundate în egală măsură.

In condițiile actuale, stimularea asimi
lării cursurilor și controlul acestei asi
milări, se face pe numeroase căi, dintre 
care metoda examenelor este cea mai 
eficace. Rezultatele cele mai bune se 
obțin, în general, la cursurile cu extin
dere mică (45—60 ore) și socotim că

o îmbunătățire în acest sens la cursu
rile mai voluminoase care se predau 
pe mai multe semestre, s-ar putea ob
ține prin creșterea numărului de exa
mene, adică în mod obligatoriu exame
ne după fiecare semestru. Verificarea 
printr-un singur examen final a unui 
asemenea curs, duce în mod inevitabil 
la asimilarea superficială a hai de către 
studenți, la tendința de a simplifica și 
împărți capitolele în importante sau 
mai puțin importante, fără a le mai 
acorda aceeași atenție și, în orice caz, 
la f olosirea de mecanisme memorate în 
loc să meargă la pătrunderea în adîn- 
cime, la perceperea esenței fenomene
lor și legilor.

Una din funcțiile principale ale ingi
nerului este creația; a crea înseamnă 
a gîndi și a acționa în același timp și 
de aceea un rol educativ deosebit pen
tru formarea inginerului îl constituie și 
lucrările de laborator. Procesele pe care 
le studiază, legile pe care Ic aplică sau 
rezultatele pe care le obține, sînt ex
plicate, verificate sau controlate prin 
lucrări de laborator, care trebuie exe
cutate cu îndemînare și precizie. La 
nivelul actual al dezvoltării industriei 
metalurgice, de exemplu, utilajul de 
laborator cuprinde aparate și instala
ții foarte complexe, fără a căror cu
noaștere s-ar produce o serioasă lipsă

NISTOR ALEXANDRINA

• Șapte fete într-un colocviu 
despre puritatea dragostei

• Dragostea dispare după căsă
torie ?

• De ce depinde trăinicia fami
liei?

• Căsătorie din dragoste și „că
sătorii“ din... interes

• Portretul lui F ât-Frumos

(Continuare în pag. a V-a)

O NOUA FABRICA DE MOBILA
La Vaslui a început con

strucția unei fabrici de mo
bilă. Ea va avea o capaci
tate anuală de producție 
de 20 000 garnituri de ca
mere studio și va fi înze
strată cu mașini și utilaje 
moderne-de mare produc-

tivitate, majoritatea reali
zate în întreprinderi ale in
dustriei noastre.

în scopul fabricării unei 
mobile de înaltă calitate, 
proiectanții — specialiști ai 
Institutului de studii și 
proiectări forestiere — au

prevăzut în noua întreprin
dere procedee tehnologice 
noi, finisaje superioare.

Noul obiectiv industrial 
prevăzut în planul cincinal 
va contribui la ridicarea 
substanțială a potențialului 
economic al orașului.

DUPA 300 DE ZILE IN IMAGINEDIN NOU

MARCA
ELECTRONICA

Dezbaterile și propunerile ce au 
avut loc la „masa rotundă" organi
zată de „Scînteia tineretului" des
pre calitatea unor televizoare con
stituie un real ajutor pentru colecti
vul de muncă al Uzinei „Electro
nica". în articolul publicat în ziar 
au fost semnalate o serie de defici
ențe pentru eliminarea cărora con
ducerea uzinei a stabilit numeroase 
măsuri. Asigurăm ziarul și, prin el, 
cumpărătorii, că produsele uzinei 
noastre se vor bucura de o înaltă a- 
preciere în comerț.

Rîndurile de mai sus sînt un rezu
mat al răspunsului, pe 4 pagini, tri
mis ziarului nostru de conducerea 
Uzinei „Electronica” în urma arti
colului : „în imagine — marca 
„Electronica” (publicat în 19—20 
decembrie 1964).

Au trecut de atunci 300 de zile. 
Aceiași redactori ai ziarului nostru 
au mers în săptămîna aceasta din 
nou în uzină. Ei au adresat conduce
rii întreprinderii următoarea între
bare : CE REZULTATE S-AU OBȚI
NUT ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA CA
LITĂȚII TELEVIZOARELOR ÎN 
ANUL 1965 ?

recepționate ?

• 3 trimestre = 80000 televizoare

• Soluții pe toate undele? Cum sînt

„întrebarea, așa cum 
a-ți formulat-o dv. — 
ne spune tovarășul ing. 
CONSTANTIN FAUR, 
directorul Uzinelor „E- 
lectronica“ — cere un 
răspuns cît se poate 
de concret. Voi încer
ca să-1 dau.

Uzina noastră a fa
bricat. în cele trei tri-

mestre din acest an, 
circa 80 000 de televi
zoare. Au intrat în fa
bricația de serie — și 
se vînd în mod curent 
pe piață — televizoare 
Cosmos 3, E-47 și
V.S.-59 „Grigorescu“. 
Menționez că aceste a- 
parate, în comparație 
cu cele executate pînă

acum, au numeroase 
îmbunătățiri construc
tive și de fabricație. 
Ele sînt comparabile cu 
unele din cele mai bu
ne tipuri de aparate fa
bricate în alte țări. 
Serviciul constructor 
șef al uzinei — răspun- 
zînd progreselor în
registrate în construc

ția de televizoare 
plan mondial — a pro
iectat recent un nou 
tip de aparat — E-59

Am vorbit, mai sus, 
de un capitol foarte 
important al luptei 
pentru calitate: îmbu
nătățirile constructive. 
Ele constituie însă doar 
o etapă. De aici încolo 
— în etapa de execu
ție — fiecare operație 
decide, mai mult sau 
mai puțin, calitatea 
produsului finit. Con
ducerea uzinei a luat 
numeroase măsuri me
nite să contribuie la 
perfecționarea conti
nuă a organizării pro
ducției, a tehnologiei 
de fabricație. Relev în

aceasta direcție, în pri
mul rînd, consfătuirile 
pe tema calității, orga
nizate de uzină în luna 
iunie cu beneficiarii, 
comerțul și furnizorii 
de materiale. In urma 
acestor consfătuiri — 
avînd o imagine fidelă 
asupra comportării 
produselor în exploata
re — am stabilit o serie 
de măsuri menite să 
contribuie la îmbunătă
țirea calității. Subliniez, 
printre acestea, intro
ducerea termistoarelor, 
îmbunătățirea trans
formatorilor de ieșire- 
carde (E-47), a contac
tului fișei de foarte 
înaltă tensiune, pre
cum și a contactelor la

soclu și la conectare. 
Considerăm că prin re
zolvarea acestor pro
bleme am făcut un pas 
înainte pe linia îmbu
nătățirii performanțe
lor funcționale ale 
televizoarelor. Acțiuni
le de ordin constructiv 
și tehnologic au fost 
dublate de o serie de 
măsuri organizatorice, 
de întărirea răspunde
rii fiecărui muncitor 
pentru operațiile pe 
care le execută. Am 
introdus, începînd cu 
luna iunie, indicatori 
sintetici interni de ca
litate, atît pentru pro
dusele finite cît și pen
tru piese și subansam- 
ble.

O altă măsură care a 
acționat în mod pozitiv 
asupra calității este 
trecerea fazei de veri
ficare și finisare a a- 
paratelor înaintea con
trolului tehnic final. 
Aceasta a dus la întă
rirea simțului de răs
pundere al fabricației, 
la reducerea număru
lui de aparate retur- 
nate de către punctele 
de control final și de 
către grupa de supra- 
control a Ministerului 
Comerțului Interior“.

Eforturile uzinei 
pentru îmbunătățirea 
calității televizoarelor 
sînt evidente. în pri
mul rînd — pe linia 
asimilării permanente

a unor produse 
Cele trei tipuri de apa
rate introduse în fa
bricație în ultimul an
— cu performanțe din
tre cele mai bune —
— constituie răspunsul 
prompt al uzinei la 
exigențele cumpărăto
rilor. Sînt lăudabile, de 
asemenea, consultările 
pe care uzina a început 
să le inițieze (poate ar 
trebui să fie mai dese) 
cu comerțul, cu benefi
ciarii și furnizorii de 
materiale pentru îm-

ing. I. POPESCU
C. PRIESCU

(Continuare 
în pag. a lV-af
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„Departe, la nord

de Punta Sinaia..."

PETELE ALBE ALE GLOBULUI

S-a născut 
o insula

Au trecut aproape doi 
ani de clnd, ca urmare a 
unei erupții vulcanice 
din Oceanul Atlantic a 
luat naștere — lingi] 
coasta Islandei — o nouă 
insulă, care a fost bote
zată Surtrey. tn urma u- 
nei noi erupții vulcanice, 
tn vecinătatea ei a apă
rut o altă nouă Insulă.

Mica insulă a dispărut 
Insă In urma unei furtuni 
puternice din cursul unei 
singure nopți. Echipa ca
re a sosit la fata locului 
nu a mai găsit nici o ur
mă a acestei insule, ce 
atinsese o lungime de 
200 metri șl o Înălțime 
de 20. Cercetătorii Islan
dezi consideră Insă că. 
Intrucit actuala erupție 
vulcanică submarină con
tinuă, este de așteptat ca 
insula să reapară.

Munții subacvatici

— Ce an reprezentat pentru 
omenire marile descoperiri 
geografice ale secolului nos
tru ?

— Primele decenii ale se
colului XX au însemnat cer
cetarea a numeroase „pete 
albe“ de pe harta lumii. Cei 
doi poli ai globului, pînă de 
curînd inaccesibili explora
torilor, au fost atinși. Anii 
geofizici internaționali au în
semnat tot atîtea jaloane în 
explicarea multor fenomene 
geografice.

Este dificil fie chiar și nu
mai să enumeri toate impli
cațiile care le-au avut pentru 
geografie descoperirile anilor 
geofizici. De aceea, să ne re
ferim doar la cîteva mai im
portante.

Să ne oprim — de pildă — 
la explorarea — în cadrul ce
lui de-al treilea an geofizic 
internațional, a celor două 
mari regiuni polare : Artica și 
Antarctica. S-au obținut — și 
din punct de vedere geografic
— rezultate de neimaginat în 
deceniile anterioare.

Existența „oazelor“ Antarc
ticii — continent acoperit cu 
o platoșă de gheață din jurul 
polului sud, și nu arhipelag, 
cum se credea pînă de curînd
— a primit, cu acest prilej, o 
explicație științifică. Prezența 
lor era explicată — în urmă 
cu trei decenii — prin arde
rea continuă, subterană, a 
unor zăcăminte de cărbune, 
ceea ce ar fi dus la topirea 
stratului de gheață pe unele 
porțiuni de teren și la apari
ția amintitelor oaze. Anul 
Geofizic Internațional a lă
murit și această problemă. 
Cercetările au arătat că relie
ful acestor oaze — com
poziția lor petrochimică cal- 
caroasă — poate înmagazina 
pînă-ntr-atîta căldura solară, 
îneît să nu permită formarea 
învelișului de gheață.

S-au mai făcut și alte pre
cizări de mare preț pentru 
știință asupra dinamicii ape
lor oceanice în ținuturile po
lare, modului de formare a 
gheții, ca și asupra faptului 
că — în condițiile climatului 
actual — grosimea și supra
fața ghețurilor polare sînt 
într-un continuu regres.

Interviul nostru
cu prof. univ. I. Rădulescu

Șeful catedrei de geografie fizică a Universității — București

Ne ațintim privirile asupra cerului înstelat, privim me
lancolicul și solitarul astru al nopților și sîntem convinși 
că — nu peste multă vreme — curiozitatea noastră va fi 
satisfăcută. Omul va „debarca" pe aeeste corpuri cerești. Ci
vilizația noastră se va transforma într-o civilizație extra
terestră.

Ne întoarcem apoi cu veacuri și veacuri în urmă, cînd ne
cunoașterea limita harta terestră la fîșii înguste de pă- 
mînt — și acelea insuficient cunoscute, cînd „petele albe" 
populau din belșug nu cosmosul, ci globul nostru pămîntesc. 
Aceeași temerară curiozitate omenească, sprijinindu-se pe, 
tot ceea ce puteau oferi știința și tehnica vremii, a inaugu
rat era marilor descoperiri geografice. De la finele secolului 
al XV-lea și pînă de curînd, oamenii și-au inventariat pro
pria lor locuință și — treptat — „petele albe“ au făcut loc 
cunoașterii — în linii generale — a globului pămîntesc. Și 
această operă a însemnat nu numai cadrul dezvoltării multi
laterale și vertiginoase a științelor geografice ; ea a avut, 
concomitent, semnificația unor uriașe cuceriri fără de care 
nivelul actual al civilizației umane ar fi fost de neconceput.

Dar secolul nostru ?
Reprezintă el oare momentul încheierii științelor geogra

fice? A luat sfîrșit — în pragul veacului XX — odiseea 
romantică a marilor descoperiri geografice? Ne cunoaștem 
oare pe deplin — în era cuceririi cosmosului — leagănul 
propriei noastre civilizații ?

Iată cîteva întrebări al căror răspuns va însemna — anti
cipăm — o pasionantă chemare pentru studierea unor pro
bleme științifice încă nedezlegate. Introducerea — sublinie
rea aparține interlocutorului nostru — in aceste probleme 
rămase nesoluționate ale științelor geografice, ca și preci
zarea însemnătății acestora în istoria omenirii, o facem cu 
sprijinul prof. univ. I. Rădulescu.

— Mai există — actual
mente — „pete albe“ pe har
ta lumii ?

— într-un anumit sens se 
poate afirma că, astăzi, astfel 
de „pete“ nu mai există. Căci, 
într-o măsură mai mare sau 
mai mică — planeta noastră a 
fost inventariată de către 
geografi.

Bineînțeles, această cunoaș
tere este relativă. Mai sînt 
încă nenumărate „enigme“ 
geografice care se cer soluțio
nate. Chiar și teritoriile cu
noscute sînt încă departe de a 
fi studiate în întregime, și în
seși asemenea porțiuni uriașe 
de teren ca Arctica sau An
tarctica, fundul oceanului 
care acoperă două treimi din 
suprafața globului, regiuni 
întinse din America de Sud 
sau Australia au fost cerce
tate doar cu totul parțial. Alte 
chestiuni de bază ce urmează 
să fie cercetate și stu
diate din punct de ve
dere științific țin de dome-

niul geomorfologiei, climato- 
logiei, oceanografiei, hidrolo
giei, geografiei solurilor sau 
cel al etnografiei. Să ne refe
rim doar la relieful fundului 
oceanic sau marin, la origina 
arhipelagurilor din Pacificul 
central și sudic, la numeroa
sele probleme legate de calo
tele glaciale, de evoluția ni
velelor de apă subterană din 
Sahara sau Arabia, de modul 
de formare a Americii cen
trale istmice și insulare, de o- 
riginea loess-ului pe întregul 
glob etc. Există deci un cîmp 
nelimitat pentru activitatea în 
domeniul științelor geografice 
și — într-un anumit sens — 
se poate afirma că romantis
mul marilor descoperiri nu 
s-a încheiat încă...

— Ce însemnătate practică 
are soluționarea unor astfel 
de probleme ?

— Ca și în alte domenii 
științifice — și poate mai 
mult în acest caz — aplicati
vul se împletește strîns cu la

Bazîndu-se pe datele 
magnetice gravitaționale 
și seismologlce, un geo
log american este de pă
rere că pe fundul Ocea
nului glacial arctic — In 
afara lanțului de munți 
Lomonosov, descoperit 
de exploratorii sovietici 
— se mai află alte două 
lanțuri de munți subma
rini. Unul dintre aceștia 
este paralel cu lanțul Lo
monosov, iar celălalt se 
Întinde de la Islanda spre 
nord și constituie — a- 
parent — o prelungire a 
lanțului de munți sub
marini ce se înaltă în 
mijlocul Atlanticului.

Nucleul terestru
A fost elaborată o no

uă ipoteză potrivit căreia 
Intre partea fluidă exte
rioară și partea centrală 
a nucleului terestra se 
ailă un strat de roci com
pacte, gros de 540 km. 
Aceasta reprezintă o no
uă teorie privind struc
tura nucleului pămîntului 
care are un diametru de 
circa 7 900 km.

Potrivit calculelor e- 
fectuate de către dr. K. 
Baller, stratul de roci 
compacte care Înconjoa
ră porțiunea centrală a 
nucleului terestru este — 
spre centrul Pămtntulul 
— din ce tn ce mal pu
țin solid.

„Continentele" din
O suprafață enormă a Pă

mîntului este acoperită de 
Oceanul Planetar: ea este de 
două ori și jumătate mai în
tinsă decît întregul uscat. Și 
dacă epoca marilor descope
riri geografice — pe uscat — 
s-a încheiat, pe fundul ocea
nelor ea este de-abia la înce
puturile ei. Aici „petele albe“ 
abundă și ele au început a fi 
clarificate cu ajutorul celor 
mai recente achiziții ale știin
ței și tehnicii contemporane.

Fundul Oceanului Planetar 
este inventariat și cu ajutorul 
unor aparate care funcționea-

ză cu ajutorul ultrasunete
lor care după ce sînt emise 
de la suprafață, se reflectă de 
rocile abisale și — revenind 
înapoi — sînt captate de in
stalații speciale. Adîncimea 
este astfel delimitată în mod 
automat și relieful fundului o- 
ceanic conturat cu o mare pre
cizie.

In general, în prezent sînt 
cunoscute în linii mari mările 
de mică adîncime. în ceea 
ce privește fundul depre
siunilor oceanice, acesta este 
de - abia explorat și mă
surătorile de adîncime evi

dențiază mereu și mereu noi și 
surprinzătoare forme de relief. 
Va trece — probabil — multă 
vreme, pînă ce se va studia în 
mod amănunțit întregul relief 
al fundului oceanic, cu care 
prilej se vor afla și date sigure 
despre misterioasa Atlanti- 
dă sau despre alte continente 
presupuse scufundate. Și aici, 
un cuvînt greu de spus îl vor 
avea mijloacele de investigare 
cu ajutorul batiscafelor, dato
rită cărora omul a putut atin
ge adîncimi de peste 10 kilo
metri și inspecta direct fosele 
oceanice.

• Se deplasează 
întreaga peninsulă ?

• Verticală subterană

Tn urma cercetărilor efectuate sub egida 
UNESCO, s-a stabilit că — în decurs de 
100 milioane de ani — peninsula Indus- 
lan s-a deplasat spre nord cu 6 000 km.

S-a constatat că uriașele „clcatrici“ de 
pe fundul oceanului, ca si rezultatele cer. 
cetărflor paleomagnetice asupra rocilor 
miniere submarine — care au fost efec
tuate la sud de India — confirmă ipoteza 
privind „deriva' continentelor.

„Deriva' indiei spre nord are o viteză 
care este de două ori mai mare decît 
deriva în urma căreia s-a produs — după 
cum se presupune — separarea Africii 
de America de Sud.

Uniunea internațională de geodezie și 
geofizică se preocupă de studiul scoarței 
terestre pînă la o adîncime de 1 000 km. 
Scopul acestor cercetări este descoperirea 
epicentrului cutremurelor de pămînt și a 
originii lor, precum și precizarea cauze
lor erupțiilor vulcanice și a formării lan
țurilor de munți Himalaia șl Alpi.

Aceste cercetări sînt întreprinse de că
tre savanți sovietici, americani și japo
nezi. Penlru a cunoaște structura fundu
lui mării Japoniei — una dintre cele mai 
adîncf din lume — se vor efectua foraje 
pînă la o adîncime de 4 km, pentru a se 
extrage din profunzimile acesteia probe 
minerale încă necunoscute, aparținînd pe
rioadei de tinerețe a Pămîntului.

Ce poate fi mal fami
liar pentru oricine șl-a 
însușit chiar și numai 
noțiunile elementare de 
geografie fizică declt 
contururile Americii de 
Sud. Partea estică a a- 
ceatul continent își ar
monizează sinuozitățile 
— !n chip izbitor — cu 
meandrele litoralului 
vestic al Africii, și pa- 
re-se, cele două conti
nente se găseau — în 
vremuri îndepărtate — 
întrunite într-unul sin
gur.

Și, totuși, acest con
tinent a început să fie 
mai bine cunoscut de a- 
bia din secolul XIX 
cînd — datorită nume
roaselor expediții care 
au fost organizate — el 
și-a dezvăluit, treptat, 
multe din ,,tainele' sale, 
între oamenii de știin
ță care și-au adus con
tribuția de preț la stu
diul acestui vast conti
nent se numără si Emil

Racoviță. Cu prilejul 
participării sale la expe
diția belgiană organiza
tă în Antarctica, acesta 
a făcut și cercetări va
loroase în Patagonia. în 
sudul continentului sud- 
american în rîndul ce
lor care au vietuit timp 
mai îndelungat pe aces
ta meleaguri se înscrie 
și numele inginerului ro
mân Iulius Popper. El a 
participat la lucrări im
portante de identificare 
a unor bogății în Tara 
Focului și de prospecta
re a lor. în unele atlase 
argentiniene se păstrea
ză și astăzi unele de
numiri românești, date 
unor forme de relief sau 
ape de aici : Rio de U- 
reche, Punta Sinaia etc.

Deși în continentul 
sud-american au fost e- 
fectuate studii destul de 
amănunțite cum sînt, de 
pildă, cele din bazinul 
fluviului Orinoco sau 
din cel al Amazonului, 
totuși mai există — mai

cu seamă în Brazilia 
centrală, — regiuni încă 
puțin cunoscute. Viata 
de aici se desfășoară 
departe de civilizație, în 
păduri ecuatoriale, în 
condițiile unui climat 
vitreg, care cu greu și 
cu nenumărate eforturi 
îngăduie pătrunderea ex
ploratorilor. în rîndul a- 
cestor regiuni se înscrie 
și Mato Grosso, stat 
care — la o suprafață de 
1 265 600 km p — însu
mează doar 615 000 locu
itori. O parte a terito
riului său. brăzdat de a- 
fluenti ai Amazonului, 
unde domnește clima 
tropicală — transforma
tă în perioada inunda
țiilor din sezonul ploios 
într-o regiune aproape 
inaccesibilă — ridică 
numeroase semne de în
trebare din punct de ve
dere geografic.

Mai există și alte re
giuni în acest vast con
tinent care-și așteaptă
— într-un anumit sens
— exploratorii. Este vor

ba despre unele zone 
greu abordabile ale 
munților Anzii Cordilieri.

Sînt însă zone întinse 
și pe alte continente 
care urmează de abia să 
fie studiate în detaliu 
de către geografi — și 
nu numai de către aceș
tia. Este cazul unor re
giuni din Australia — 
continent ale cărui par
ticularități i-au conferit 
denumirea de regiune a 
„fosilelor vii“.

...Așadar, dacă epo
ca marilor descoperiri 
geografice a luat sfîrșit, 
ne-a declarat lectorul 
I. POPOVJCI. cîmpul 
de activitate al cer
cetărilor din aces
te domenii științifice 
este nelimitat nu numai 
în ceea ce privește cer
cetarea unor teritorii 
încă insuficient cunoscu
te. dar și în privința u- 
nor noi și originale do
menii.

Lector univ.
I. POPOVICI

tura teoretică. Să luăm numai 
cîteva exemple. De pildă, pro
blema cercetării curenților o- 
ceanici de suprafață și adîn- 
cime. Descoperirea mecanis
melor formării lor exacte, ai 
direcției, temperaturii sau vi
tezei cu care se deplasează a- 
ceste mase de apă prezintă un 
interes deosebit nu numai 
pentru navigație, ci și pentru 
pescuit sau climatul unor în
tregi regiuni ale globului. Sau, 
ritmul de topire a ghețurilor. 
Cînd acest ritm — în condi
țiile climatului actual — va fi 
cunoscut, se vor putea face 
calcule precise în legătură cu 
variațiile nivelului oceanului 
planetar la țărm.

Pe alt plan — mal aproa
pe de preocupările cotidiene 
— se poate spune că con
strucțiile hidrotehnice, rutie
re, urbanistice, amenajările 
teritoriale integrale nu pot fi 
concepute în absența activită
ții geografilor. Aceștia pun la 
îndemîna proiectanților ma
teriale documentare de o 
mare valoare. Căci urmărind 
geneza și dezvoltarea unor 
fenomene și procese geogra
fice ce se petrec într-o anu
mită regiune, geografii tre
buie să arate sensul dezvoltă
rii acestor fenomene — în ca
zul intervenției unor activități 
omenești constructive, să ofe
re o prognoză economico-geo- 
grafică.

Rezolvarea unor astfel de 
probleme este și în centrul a- 
tenției geografilor din țara 
noastră. în strînsă legătură cu 
transpunerea în fapt a Direc
tivelor celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, ne re
vine sarcina studierii — la 
nivelul actual pe plan mon
dial — a problemelor de geo
grafie fizică, economică, de 
geografia populației sau a a- 
șezărilor omenești din toate 
regiunile țării. Studiul proce
selor actuale fizico-geografice, 
regionările geografice de a- 
mănunt, întocmirea de hărți 
speciale în unele regiuni se 
numără în rîndul sarcinilor 
de bază ale geografilor, a că
ror îndeplinire va duce nu 
numai la tragerea unor con
cluzii științifice deosebit de 
valoroase, cît și la aplicații de 
mare preț.
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în urmă cu aproape două secole, na
vigatorul englez Cook, după ce încer
case să se apropie de țărmul Antarcti- 
dei, scria : ....nici un om, niciodată, nu
va cuteza să pătrundă spre sud mai 
departe decît am reușit eu“. Era o re
cunoaștere amară a nereușitei tuturor 
încercărilor de a ajunge în regiunea 
polară, a înfrîngerii în lupta — ine
gală pe atunci — cu aspra și neîmblîn- 
zita natură polară.

S-au scurs de atunci decenii după 
decenii, explorator după explorator 
s-a străduit să dezlege enigma Antarc
ticii — și meleagurile îndepărtate ale 
Polului Sud au fost nresărate de victi
mele dorinței temerare de a cuceri ne- 
îmblînzitul imperiu al ghețurilor. De 
abia în primele decenii ale secolului 
nostru neînfrînta Antarctidă s-a lăsat — 
pas cu pas — explorată.

Uriașul teritoriu al ghețurilor nu pu
tea fi însă cunoscut decît prin efortu

Bătălia pentru 
„fabrica 

de gheață“
rile comune ale oamenilor de știință 
din întreaga lume.

Și iată și rezultatele principale ale 
acestei cercetări, pe care le-a rela
tat de curînd unui colaborator al zia
rului nostru, tov. C. Săndeanu, candi
dat în științe.

De abia acum s-a putut clarifica ce 
reprezintă din punct de vedere geo
grafic Antarctida. S-a ajuns la con
cluzia că ea nu reprezintă un arhipe
lag de insule, ci un adevărat continent, 
a cărui înălțime medie este de aproxi
mativ 800 de metri deasupra apelor 
mării. Acoperit de o uriașă calotă de 
gheață, care atinge — în unele părți — 
grosimea de patru km, Antarctida este 
și cel mai înalt continent de pe glob.

Ca aspect general, cel de al șaselea 
continent se aseamănă cu o farfurie. 
EI este — deci — ceva mai coborît spre 
mijloc, avînd marginile ridicate. Cu 
mici excepții — „oazele“ Antarctidei — 
suprafața aceasta este acoperită de 
ghețuri a căror greutate totală atinge 
3 000 bilioane tone. Această enormă 
greutate apasă puternic asupra scoar
ței terestre în această parte a lumii, 
ea găsindu-se aici adînc înfiptă în in
teriorul Pămîntului. Dacă această po

adîncul oceanelor...
Cu totul insuficienta explo

rare a fundului submarin e- 
chivalează însă cu nedescope- 
rirea unor nebănuite surse de 
bogății minerale. Nu este vor
ba aici numai despre imensele 
cantități de sedimente subo- 
ceanice și submarine, al căror 
volum se cifrează — după u- 
nele calcule — la zeci de mili
oane de kmc și care reprezin
tă mai multe zeci de miliarde 
de tone de metal. In scoarța 
terestră de sub nivelul fun
dului oceanic — sau în interi
orul munților submarini, care 
alcătuiesc sisteme avînd o în
tindere nemaiîntîlnită pe us-

cat — se găsesc, neîndoios, ne
valorificate, zăcăminte care 
extind pe timp nelimitat re
zervele de minerale ale ome
nirii.

Insă geografia oceanică are 
drept obiectiv și studierea a- 
pelor... curgătoare care brăz
dează marile bazine oceanice 
și a căror cauză principală o 
constituie procesele naturale 
care se desfășoară în atmosfe
ră. Curenții oceanici — căci 
despre ei este vorba — prezin
tă un interes deosebit nu nu
mai pentru navigație. Ei exer
cită — la rîndul lor — o mare 
influență asupra atmosferei,

• Cei mai buni 
geologi — sateliții

Oamenii de știință americani au conce
put construirea unor sateliți artificiali 
pentru reperarea zăcămintelor minerale 
utile.

Primul satelit va avea misiunea de a 
fotografia — în culori — diversele re
giuni pentru a completa informațiile fur
nizate de Către hărțile geologice. Cel de 
al doilea satelit va detecta anomaliile 
cîmpului gravitațional care se datorează 
zăcămintelor metalifere. Posedînd aparate 
extrem de sensibile pentru măsurarea 
cîmpurilor magnetice, satelitul va înregis
tra modificările locale ale gravitației, ca 
și perturbările cîmpului magnetic terestru.

vară ar putea fi înlăturată, suprafața 
Antarcticii s-ar ridica — în medie — 
la 1 500—1 600 metri înălțime, ceea ce 
ar depăși de două ori altitudinea medie 
a tuturor continentelor de pe glob.

Aproape complet lipsită de animale, 
cu o vegetație sărăcăcioasă — acesta 
este aspectul celui de al șaselea conti
nent din punctul de vedere al florei și 
faunei. în schimb, subsolul este foarte 
bogat în minereuri, a căror extracție 
se lovește — și în zilele noastre — de 
piedici de neînvins.

Și acum, ce cîmp de cercetare des
chide astăzi Antarctida geografilor ? 
Și-a epuizat oare acest continent „sur
prizele“ științifice ?

Este evident faptul că imensul teri
toriu acoperit cu ghețuri veșnice — în 
ciuda marilor descoperiri recente — 
este de abia la începutul cunoașterii 
sale. Nici pînă acum nu se știe, de 
pildă — în mod sigur — dacă Antarcti

da reprezintă unul 
sau două continen
te. în acest din ur
mă caz, globul no
stru pămîntesc ar 
cuprinde nu șase, 
ci șapte continen
te. Unii geologi 
presupun că topi
rea calotei de 
gheată ar putea 
dezvălui existența 
unui arhipelag de 
insule — situat în 
partea vestică a a- 
cestui teritoriu, și 
a unui continent 
— în partea de est.

Cu toate marile 
progrese care s-au 
făcut în ultimii 
ani în cunoașterea 
Antarctidei. mai 
sînt încă numeroa

se zone ale acestei vaste regiuni, insu
ficient sau deloc cercetate. Si cine poate 
să aprecieze, la adevărata lor valoare 
uriașele bogății ale subsolului An
tarctidei ?

însă studierea în continuare a aces
tei „fabrici de gheață“ care este An
tarctida prezintă un enorm interes 
pentru înțelegerea climei și a evoluției 
ei pe întregul glob, pentru evaluarea 
rezervelor de apă terestră Cîteva pre
cizări în acest sens. Dacă toți ghețarii 
de pe Pămînt s-ar topi — și peste 90 
la sută din ghețari se află în An
tarctida — atunci nivelul oceanului 
planetar s-ar ridica cu peste 50 de 
metri. Astfel, imense teritorii fertile 
ale globului ar fi acoperite cu apă.

Actualmente s-a constatat că „acu
mularea“ gheții depășește în Antarctida 
consumul ei. Pe de altă parte, s-a ob
servat în mod cert faptul că are loc 
o retragere — de mici proporții — a 
ghețurilor Antarctidei. Cum pot fi in
terpretate asemenea date paradoxale ? 
Deși există ipoteze care se străduiesc 
să pună în concordantă datele amin

tite. totuși rezolvarea acestei 
probleme o va aduce — neîn-

determinînd particularitățile 
climei unor întregi regiuni ale 
planetei noastre. Cercetările 
asupra curenților prezintă o 
mare însemnătate și mai sînt 
încă nenumărate probleme de 
lămurit în legătură cu meca
nismul formării lor, tempera
tura sau viteza cu care ei se 
mișcă. Aceasta în afară de 
faptul că există încă curenți 
necunoscuți a căror descoperi
re ar clarifica — poate — alte 
.enigme“ ale oceanului, ale 
geografiei acestuia...

Dr. A. MISAIL

doios — doar viitorul.
în urmă cu aproape două 

decenii, Richard Byrd. explo
rator îndrăzneț, descria An
tarctida ca pe un .pămînt a- 
trăgător ai veșnicelor miste
re“. El preciza — totodată — 
că regiunile interioare ale a- 
cestui continent „ne sînt de 
fapt mai puțin cunoscute decît 
partea luminată a Lunii". De 
atunci, multe din „misterele“ 
sudului îndepărtai au fost dez
legate. Numeroase altele însă 
așteaptă să fie deslușite de 
către generația noastră.

C. SANDEANU 
candidat în științe
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Ou dragostea
Eram șapte.
— O să vorbim despre dragoste, le-am anunțat.
Patru au rîs. Le stătea bine. Venise toamna — In irunze, în 

lumină, în păsări. Dar una s-a ridicat de pe bancă.
— Cum despre dragoste f
— Bine.
— Nu e bine deloc, n-am ce spune...
Fata care refuza o discuție despre dragoste se numește Io- 

nescu Paula. Are 17 ani, este elevă la liceul „Nicolae Dălcescu“, 
este premianta școlii. Reținerea în fața unei discuții deschise 
despre iubire este firească: la vîrsta Paulei centrul preocupări-

lor pentru majoritatea tetelor îl ocupă învățătura, munca, 
pregătirea temeinică pentru viață. Vîrsta le apropie însă de 
iubire cu pași repezi, unora „zburătorii“ li s-au și arătat în chip 
de prieteni. Frumoasele visuri adolescentine descriu curcubee 
peste anii care vin. Dar pregătire pentru viață înseamnă și 
pregătirea pentru viața de familie, formarea unor concepții să
nătoase despre dragoste, despre căsătorie. E drept, aici nu se 
pot da lecții, nu se poate spune „fă așa și vei fi fericită“. Dar 
schimburile de păreri îi ajută întotdeauna pe tineri să-și for
meze un punct de vedere, un criteriu de a judeca faptele, îi 
ajută să-și formeze un ideal.

Acesta este și criteriul care stă Ia baza discuției de față.

— Să știți că nu « simplu. Nu e sim
plu deloc, le-am spus reluînd discuția. 
Pentru epoca noastră lucrurile se 
complică. Mă refer la responsabi
litate. Emanciparea femeii este un 
fapt. Termenul e ușor banalizat, 
dar sensurile lui sînt acum bogate. In- 
cepînd cu școala, și terminînd cu pro
fesiunea în care te specializezi, solici
tarea efortului de muncă este egală 
pentru toți. Muncim la fel cu bărbații. 
Cîștigăm. Satisfacția muncii este o rea
litate evidentă/ poziția socială est" alta 
față de trecut. Trăim o desfe-, mare 
morală în sensul unei mai libere ma
nifestări a spiritului. Pecetea femini
tății este pregnantă — ne simțim bine 
oriunde, pe stradă și la locul de mun
că, e o siguranță a timpului acestuia 
căruia ne dăruim și care ne-a dăruit, 
într-o mare măsură,

Dar problema are și alte aspecte. 
Cîștigurile morale nu anulează niște 
obligații morale. Să nu uităm mater
nitatea. Și îndeletnicirile casnice care, 
de cele mai multe ori, ne privesc. Fi
rește, făcute din dragoste, dar sînt 
obligații care cer un anume efort, care 
cer o concepție morală — despre fami
lie. de pildă. Deci, muncă intelectuală 
sau fizică, plus familia, dragostea. O 
mie de probleme. Să începem cu una, 
foarte modernă: relațiile femeii tinere 
cu colectivele în care muncește sau în
vață.

Raporturile ideale, sînt, desigur, ca
maraderești, și ele primează. Dar cîte 
drame familiale nu se explică totuși 
prin această „ieșire" în lume și punere 
în drepturi a femeii ?

PAULA : Așa privită, discuția e in
teresantă. Problema raporturilor de co
legialitate se pune și în școli.

— Colegii tăi sînt îndrăgostiți ?
— Toți, sau aproape toți.
— Dar tu ?
— Pe mine m-a 

mult învățătura...
— Toate învățăm, 

te-a atras niciodată chipul unui băiat 2 
(Paula a coborît privirile, se vede și 

în fotografie. Celelalte au zîmbit. Sub 
pleoapele lăsate se simțea și rîsul ochi
lor ei: să nu uităm — are 17 ani!)

— Dați-mi voie să nu răspund la a- 
ceastă întrebare...

Fetele au zîmbit.
— Aș vrea să mă înțelegeți bine, nu 

prea particip la asemenea discuții fiind
că văd la unii, chiar colegi cu mine, 
o ușurință nepermisă în concepțiile 
despre dragoste. Eu văd în Iubire ceva 
cu totul deosebit, minunat. Mi se pare 
un sacrilegiu — cînd e vorba de iubire 
— s-o banalizezi, să faci din ea un sim
plu divertisment. Dragostea, pentru 
mine nu suferă nici cea mai mică im
puritate.

— Vorbești frumos, șl e frumos, în- 
tr-adevăr, ceea ce spui. Dar de ce anu
me suspectezi relațiile de prietenie ale 
colegilor tăi ?

— Nu e vorba de toți, bineînțeles. . 
Mă deranjează, uneori chiar mă jig
nește, faptul că unii încep încă de pe 
la 17—18 ani să vadă în dragoste un 
fel de joc superficial, un fel de amu
zament și. din dorința de a se „amuza" 
cît mai mult jucîndu-se de-a dragostea, 
de-a întîlnirile, de-a declarațiile, exa
gerează pierzînd realmente și mult timp, 
în dauna preocupărilor de bază pe care 
le avem. Sînt convinsă că asta se va 
resimți mai tîrziu. Mulți nu știu să con
centreze începutul dragostei spre direc
țiile temeinice ale vieții. în loc să-i de
termine la sîrguință, se întîmplă invers.

ARSENE SANDA (studentă, anul IV, 
I.S.E. Căsătorită): La noi în facultate, 
lucrurile se prezintă oarecum altfel și 
trebuie judecate altfel. Sîntem la altă 
vîrstă, dar încă de la admitere, din anul 
întîi, cînd nu eram departe de anii lice
ului, relațiile în grupa de studenți au 
fost foarte frumoase Am avut studenți 
îndrăgostiți, dar au fost legături senti
mentale de durată, n-au stînjenit pe 
nimeni, n-au împiedicat învățătura. 
Unele s-au soldat cu căsătorii. Cred 
că această atmosferă, de seriozitate, de 
prețuire (nu de degradare) a ideii de 
dragoste existentă în colectivul din 
care face parte o fată, contează foarte 
mult pentru relația dintre ea și băr
bații lîngă care învață sau muncește.

TUDOR GINA (muncitoare, secția 
cromograf, Casa Scînteii): Sînt de a- 
ceeași părere. Sînt prietenă cu un bă
iat care nu lucrează cu mine, totuși 
între mine și colegii de muncă 
sînt relații de colegialitate în sensul 
foarte bun al cuvintului: discutăm 
multe lucruri, unele intime, care-i pri
vesc direct, îmi cer sfaturi. Se întîmplă 
așa fiindcă eu însumi m-am arătat, 
cred, serioasă față de prietenia mea. 
Băieții te respectă cînd te porți așa.

MATEI MARCELA (țesătoare, „Tînă
ra Gardă“): Si la noi este la fel.

demnitatea.

preocupat foarte

Fii sinceră nu

I de g
CORCODEL GEORGETA (confecțlo- 

neră, „Tricotajul roșu“) : Este o viziune 
cam idilică. Lucrurile stau uneori și alt
fel. La noi în secție sîntem mai multe 
fete. Avem bărbați puțini, cîțiva maiștri, 
oameni serioși. își văd de casele lor. Am 
avut însă prilejul să cunosc viața, gîn- 
durile despre dragoste ale unor colege. 
Chiar zilele trecute am discutat cu o 
prietenă care a vorbit cu un băiat doi 
ani (om — * -------***
Fata îmi 
zi de zi. 
o surpriză 
întîlnit în 
o colegă, cu flori... Se duceau să se 
căsătorească I S-a dus să discute cu

târziu 7 Aceste discuții au 
a-l pregăti pe tânăr pentru

sînt organizate abia atunci

0 convorbire de: SÌNZIANA POP

cu o anumită cultură), 
spunea că se întîlneau 

Și cu toate acestea a avut 
foarte mare : într-o zi l-a 

troleibuz pe prietenul ei cu

făcut prea
intenția de - . .
viață, pentru înțelegerea ei, sau, dim
potrivă, sînt organizate abia atunci 
cînd tânărul a ajuns să se comporte 
greșit ? Punem această întrebare fiindcă 
una este să discuți cu tinerii din timp, 
să le cunoști viața, concepțiile, să-i a- 
juți și alta este să „judeci“ greșelile lor 
într-o situație cînd aproape n-ai cum 
să-i mai ajuți.

MARCELA: Nu există sprijin în
totdeauna, nici îndrumare atentă 
în astfel de probleme din partea orga
nizației de tineret din secția în care 
lucrez, dar nu numai din partea orga- 

se vede această
lucrez, dar nu numai 
nizației de tineret nu

IONESCU

„mireasa“, care s-a convins de altfel, 
și ea, ce fel de om era respectivul. Cred 
că a procedat foarte bine atrăgîndu-i 
atenția. Căsătoria n-a mai avut loc. To
tuși, prietena mea continuă legăturile 
cu acel bărbat. Este ceva pierdut, nu-i 
mai leagă nimic.

SANDA: Și, n-o ajutați ? Nu vă in
teresează ?

Intervenția reporterului s-a 
făcut în acest moment necesa
ră lată o problemă de foarte 
mare importanță: sînt, întot
deauna, colectivele de tineri 
preocupate, cum spunea San
da Arsene, să creeze acel cli
mat de serioasă prețuire a 
dragostei, a iubirii, a ideii de 
familie, a responsabilității de 
soț, de soție ? Există în aceste 
colective, în organizațiile 
U.T.C., grija necesară pentru 
ca tinerii să găsească explica
ții și rezolvări unor probleme 
atît de delicate? Să pornim 
de la afirmațiile celor 6 tinere, 
cu speranța că se vor trage 
concluzii.

GEORGETA : Ca să fim foarte obiec
tivi, nu există (la noi în secție cel pu
țin !) o preocupare pentru a veni în 
sprijinul tinerilor privind problemele 
de viață, de pildă dragostea, căsătoria. 
Cunosc cazul unei tinere (și este unul 
dintre cele rare) cu care s-a discutat, 
dar nu s-a putut ajunge la vreun rezul
tat. Apucase pe o cale de pe care e greu 
s-o mai întorci.

— Nu cumva s-a întâmplat astfel și 
pentru că discutarea cazului s-a

ARSENE
SANDA

PAULA

CORCODEL
GEORGETA

grijă. Nici conducerile secțiilor nu se 
preocupă îndeaproape de viața tinerilor 
din afara orelor de producție și, în ge
neral, nu există o opinie atentă, sensi
bilă la astfel de fapte. Dau un exemplu. 
Avem o tovarășă, o tînără, al cărei prie
ten vine uneori la fabrică și o bate în 
fața muncitoarelor. E curios, dar ea ad
mite aceste brutalități, deși spune că 
nu-1 iubește. Spune că l-a iubit foarte 
mult pe un bărbat care e căsătorit și la 
dragostea căruia a renunțat, nevrînd să 
strice o familie Asta este foarte bine, 
este o dovadă de respect pentru o altă 
femeie să ai puterea de a renunța la 
dragostea ta ca să nu strici fericirea 
altei femei. Dar avînd această tărie tre
buie s-o ai și pe aceea de a trăi demn, 
de a nu te lăsa înjosită de un ins cu 
apucături brutale. Vedeți, nimeni nu i-a 
explicat însă aceste lucruri, nu s-a stat 
de vorbă cu ea. Poate nici eu însămi 
n-am făcut totul. Dar de asemenea pro
bleme, organizația noastră U.T.C. nu se 
preocupă. Păcat.

— Ce înțelegi prin aceea că „nu se 
preocupă" ?

NISTOR ALEXANDRINA (muncitoa
re confecționeră, „Tînăra Gardă“): A- 
devărul este că nu există o strînsă 
legătură între birourile și cornițe
le U.T.C. și tineri. Ar trebui mai întîi, 
să cunoască, cum spuneați, problemele 
de viață ale fiecărui tînăr. concepțiile 
lor despre dragoste, căsătorie, familie, 
să-i ajute cînd au nevoie de ajutor.

— Pledezi pentru organizarea mai 
frecventă a unor dezbateri despre dra
goste în fabrica voastră ?

— Poate și asta. Dar, desigur, aici 
nu-i vorba de a organiza niște ședințe 
rigide, plicticoase, în care să se „tragă 
la răspundere“ un tînăr sau altul... Ar 
fi o greșeală tot așa de mare să tra-

tezi lucrurile cu brutalitate, cînd se pot 
găsi zeci de formule mai potrivite, care 
să meargă la inima tinerilor.

în acest sens este inexplicabil că, în 
timp ce pentru alte activități s au găsit 
forme corespunzătoare, eficace, de atra
gere a tinerilor. în ceea ce privește for
mele de dezbatere a problemelor etice, 
cele care sînt folosite continuă să ră- 
mînă și puține, dar și nefirești, neefi
ciente. Uneori, dintr-o situație foarte 
delicată, care cere o atenție de adevă
rat bijutier, se face prilej de... discuții 
în public ! Se strică totul. Cel mai grav 
însă, repet, mi se pare faptul că nu exi
stă o preocupare privind educația mo- 
ral-cetățenească a tinerilor, nu este 
vorba numai de dragoste, de căsătorie, 
ci de întreaga lor atitudine în viață, 
atitudine care nu poate fi ruptă nici 
chiar de modul cum muncesc ei. Cerce- 
tînd lucrurile s-ar vedea că, de fapt, 
întîmplările fiecăruia sînt mai mult de- 
cît simple „cazuri personale“.

Cazuri personale... In materie 
de dragoste toate cazurile sînt 
„personale“, fiecare îl avem pe 
ai nostru. Asta nu e grav, e 

. firesc. Dar există în rîndul u- 
nor tinere, foarte tinere chiar, 
mentalitatea că „împlinirea 
erotică“ (uneori foarte devre
me), schimbarea partenerului 
cit mai des este un fapt la fel 
de firesc, modern, interesant.

și mal precis, nu sînt de lungă durată. 
Eu sînt pentru un sentiment foarte 
trainic. îmi place să văd tinerii plim- 
bîndu-se, distrîndu-se, dar sînt împo
triva neseriozității. De cîte ori s-au ivit 
în facultate asemenea cazuri, am cău
tat să ajut la îndreptarea unor aseme
nea situații.

— Dar dacă admitem că în viața unei 
tinere s-a produs un accident ? Să n-o 
mai creadă nimeni ?

SANDA : I se poate întîmpla chiar 
unei fete foarte serioase și avînd inten
ții foarte bune, să întîlnească un om 
pe care să-l iubească, dar care, pînă la 
urmă, să nu se dovedească demn de 
dragostea ei. Renumele prost nu se 
„cîștigă“ însă în astfel de cazuri! Știm 
noi cum se cîștigă !

nută, vreau să muncesc, să mă bucur 
de munca mea, să fiu un om cu preocu
pări care să depășească bucătăria. Deja 
cred că sînt. în același timp /reau să 
fiu o soție ideală, o bună gosoodină.

PAULA: Cunosc o tînără care s-a 
căsătorit înainte de a-și fi format acea 
pregătire pentru viață de care vorbea 
Gina. N-a avut un sfîrșit prea bun că
sătoria făcută în grabă, pe urmă i-a 
părut rău, s-a trezit fără nici un "ost. 
Și la o femeie, cred, trebuie să existe 
o autoimpunere, sentimentul de dragos
te nu trebuie să-ți handicapeze idealu
rile de om.

Visăm cn toate, sau aproape 
toate — la căsătorie. întemeie
rea unei familii rămîne de 
veacuri visul cel mai frumos 
al femeii tinere, visul fiind 
completat nu doar de fastul 
poetic al nunții, ci mai ales 
de dorința ca familia să fie 
dintre cele trainice. Iată, deci, 
o altă întrebare, pe care ne-o 
punem noi, fetele și femeile 
tinere, și nu numai noi: de ce 
depinde, în primul rînd stabi
litatea familiei?

O discuție despre dragoste, 
purtată între fete, nu poate fi 
încheiată fără destăinuirea cea 
mai importantă: ce chip, ce 
înfățișare visează să aibă o- 
mul iubit? E, poate, secretul 
cel mai mare cuprins în între
git! vis de iubire.

PAULA: Există multe confuzii în 
acest sens, unor fete nefiindu-le lim
pezi sensurile majore ale iubirii, 
de aceea sau nu prețuiesc iubirea sau 
se folosesc de dragoste ca de-un fel 
de mijloc de a se distra. Există fețe 
care au parcă o tendință bolnăvi
cioasă spre instabilitatea sentimente
lor, spre grabă în viața erotică, 
își fac chiar o mîndrie din schim
burile de prieteni, de bărbați, din a-și 
cheltui dragostea cu o „dărnicie" peri
culoasă în primul rînd chiar pentru ele.

SANDA: Problema este foarte di
ficilă. Am impresia că o fată pierde 
foarte mult dacă nu știe să-și păstreze 
demnitatea înainte de căsătorie. Nu 
este vorba de o lege tabu, ci de consta
tarea că viața ta de femeie se desfă
șoară în granițele unei împliniri, ale 
unei liniști incomparabil superioare a- 
tunci cînd soțul tău n-are motiv să 
gîndească lucruri defavorabile ție. Actul 
în sine nu trebuie condamnat, sînt 
uneori și cerințele vîrstei. Ele pot fi 
însă condiționate de sentiment, de dra
goste, avînd în vedere perspectiva fami
liei. căsătoria. A-ți justifica pierderea 
demnității sau a-ți așeza tribulațiile 
sentimentale pe scuza... „cerințele 
vîrstei" este de fapt un simplu mod de 
a ascunde lucrurile.

ALEXANDRINA; Nici eu nu con
cep „dragostea" fără dragoste, „dra
gostea“ din distracție. Personal sînt 
foarte atașată de fete, discutăm, nu pot 
să o condamn pe una că trăiește dra
gostea, firească, de femeie. Sînt însă 
și fete care fac lucrul acesta din plicti
seală și cinism fără nici o pretenție la 
demnitatea lor. De ce? Fetele acestea, 
în general în viață n-au preocupări 
serioase, nu se pasionează pentru 
nimic. Aș vrea să spun că mentalitatea 
schimburilor foarte rapide de bărbați 
își găsește în ultima vreme oarecare 
răspîndire în rîndul unor fete. Știu 
cazuri cînd, încă de la vîrsta școlii 
medii, unele dintre ele gîndesc așa.

— Poate și din cauză că, în loc să 
se discute deschis, tinerește, în orga
nizațiile V.T.C., despre aceste pro
bleme, mentalitățile despre care vor
biți circulă pe uși dosnice și își găsesc 
mai ușor teren.

ALEXANDRINA : Practic, cam așa se 
întîmplă lucrurile. Este destul de obiș
nuit să auzi că o fată care n-are 
preocupări serioase „convinge“ și pe 
alta despre „frumusețea“ mai multor 
aventuri, dar auzi mai rar că într-o 
organizație a avut loc o discuție foarte 
interesantă despre dragoste. în ceea 
ce mă privește eu condamn prietenia 
„pe termen scurt“. Această prietenie nu 
poate fi sinceră, duce la înjosirea fe
meii, la nestatornicie, la incapacitatea 
de a fi serioasă, iar fluctuațiile în dra
goste au, după părerea mea, repercusi
uni grave asupra căsătoriei de mai 
tîrziu.

SANDA: Cunosc niște versuri care 
spun foarte frumos întregul adevăr des
pre instabilitatea în dragoste:

„Amarnic însă e s-ajungi cărunt 
De-ai risipit în preajmă, la-ntîmplare, 
Iubirea, ca pe-un simplu ban 

mărunt...“
Dar nu numai atît. Să fim sincere: 

uneori auzim că nu știu ce fată, deși, 
„a făcut și a dres“ — s-a 
e bine etc.

De obicei însă, nu urmărim lucrurile 
pînă la capăt. Am vedea că „binele“, 
ideea de „fericire“ lăsată de prima im
presie sînt departe de a fi reale, sau,

GEORGETA : Părerea mea ? De con
stanța în dragoste...

— Este o condiție sau un efect ?
GEORGETA: O condiție. Sînt mul

te căsnicii admirabile, tocmai dato
rită faptului că soții au știut să evite 
întreruperile, intervențiile străine, ui
tările în dragostea lor. Eu cunosc pe 
cineva, o colegă care lucrează cu mine, 
care este căsătorită de 14 ani, are o fe
tiță cît ea de înaltă. De cîte ori discu
tă cu mine, spune că nu regretă în nici 
un fel faptul că a evitat „aventurile“, 
„distracțiile“ în afara familiei, nu re
gretă timpul trăit alături de soțul ei. Și 
o înțeleg. Dragostea ei a fost durabilă 
și tocmai — prin asta — mare, profundă, 
o dragoste care dă adevărata fericire.

PAULA : Și părerea mea este că în 
căsnicie trebuie să existe sentimen
te foarte trainice. în această privință, 
rolul femeii este extraordinar de im
portant. Iar seriozitatea se deprinde de 
acum, de la adolescență. Pentru că, da
că 0 fată nu este serioasă și nu păs
trează o anumită limită în raporturile 
cu bărbații, atunci nici în viața de fa
milie nu va putea să-și găsească feri
cirea pe care o dorește. Eu, ca să spun 
un lucru concret, vreau să mă refer la 
mama mea, pe care o apreciez nu nu
mai fiindcă este o persoană de o deose
bită cultură, o persoană care într-o 
conversație este, aș putea spune, su
fletul acelei societăți, dar și pentru o 
exemplară atitudine de femeie — dem
nă, delicată, serioasă. Am un îndemn în 
dînsa, în acele calități morale desăvîr- 
șite pe care am să le urmez și eu. Ta
tăl meu este inginer și este foarte ocu
pat, este foarte puțin timp acasă, cu 
toate acestea între părinții mei nu au 
existat niciodată discuții și relațiile 
dintre ei reprezintă un model pentru 
mine. în viitoarea mea căsnicie, mă voi 
orienta și eu în același fel.

SANDA: Sînt pentru căsătoria care 
are la bază o preocupare comună. Dar 
eu consider că la baza unei căsătorii 
temeinice trebuie să se afle și același 
îndemn spre cultură, spre autoper- 
fecționare. Sînt căsătorită de un an de 
zile, pe 28 septembrie am împlinit un an 
de căsnicie. Căsătoria mea are la bază 
aceste comunicări spirituale și mai ales 
dragostea. Noi ne înțelegem foarte bi
ne și ne gîndim amîndoi la viitor, foar
te lucid. Mă gîndesc însă că dacă n-ar 
exista dorința de a ști mai mult, dacă 
n-am avea preocupări care să depă
șească simplele bucurii casnice, preocu
pări sociale, profesionale etc., ar inter
veni imediat plafonarea în viața de 
familie. Nu știu ce s-ar alege chiar din 
dragoste...

GINA : Și eu sînt pentru căsătoria 
bazată pe dragoste și nu aș putea să 
mă căsătoresc cu un bărbat pe care 
să nu-1 iubesc. Dar mai am de adăugat 
ceva: vreau ca înainte de a-mi pune 
problema căsătoriei, să-mi formez o 
pregătire de viață, culturală, dar și ma
terială. Nu pot să admit ideea că în 
viată pot să trăiesc pe post de întreți-

omul 
preț, 
prie- 

dar

— ...Și Făt-frumosul ideal? Tot vor
bim despre el, dar iată, nu l-am vă
zut la înfățișare.

SANDA: De mică mi-a plăcut litera
tura.

— Primul iubit închipuit a fost, deci, 
un romantic...

SANDA: Exact. Pe urmă, mi-am dat 
seama că ideea mea despre „omul ro
mantic“, dragoste „romantică“ etc., etc., 
era destul de incertă. L-am cunoscut 
pe cel ce mi-a devenit soț și mi-am dat 
seama că, de fapt, năzuiam spre omul 
inteligent.

GINA: Mie îmi plac băieții liniștiți, 
poate pentru că așa sînt și eu, mai sen
timentală. Băiatul despre care am vorbit 
la început este așa cum îmi place mie, 
are ochi frumoși, este înalt, dar insistă 
să ne căsătorim acum și, firește, nu pot 
face asta pînă nu-mi termin școala... 
Sînt abia într-a X-a la seral...

GEORGETA : Eu nu caut la 
iubit frumusețea fizică cu orice 
De pildă, n-aș putea spune dacă 
tenul meu este sau nu frumos,
m-am legat de el sufletește foarte mult.

— De ce îl iubești ?
GEORGETA : Nu pot da o expli

cație la această întrebare. îl iubesc și 
atîta tot. Are un fel deosebit de a fi, 
deși este foarte tăcut.

GINA : Sînt fete care, gîndindu-se 
la dragoste, la omul iubit, încearcă mai 
întîi să-i numere banii de pe statul de 
salarii, să-i verifice carnetul de la 
C.E.C. sau să-i facă inventarul dotări
lor din casă, din garaj. Asta, după pă
rerea mea nu mai este dragoste, seamă
nă cu tîrgurile încheiate în 
tru mine toate acestea sînt 
a fi luat drept „trăsături“ 
cu care mă voi căsători.

GEORGETA : Merită să 
atenție asupra ideii spusă de Gina, fap
tul că sînt printre noi fete care, în loc 
să se gîndească la dragoste, se zbat să 
realizeze o căsătorie determinată de un 
interes material. Mă gîndesc și eu la a- 
celea care acceptă un bărbat de-o vîrstă 
cu bunicul, dar care... are bani. Ce si
tuație de plîns 1 Să fii tînără, să ai 
dreptul la dragostea firească vîrstei tale, 
și s-o vinzi (cu acte în regulă !) pentru 
unele condiții materiale pe care, firește, 
un om la 45—50 de ani a avut timpul să 
și le creeze mai mult decît un tînăr.

GINA : Cred că aceste fete sînt lip
site, în primul rînd, de curajul de-a 
porni cu seninătate și cu hotărîrea de a 
munci cinstit în viață, le lipsesc cura, 
jul și hotărîrea de a-și crea prin mun
că bucuriile, fericirea. De aceea acceptă 
aceste compromisuri rușinoase.

MARCELA : Primul meu prieten este 
și viitorul meu soț. îl respect foarte 
mult. De doi ani de cînd îl cunosc nu 
s-a schimbat deloc, pare același ca în 
prima zi de cunoștință, e la fel de poli
ticos. Mama mă întreabă de ce țin la 
el atît de mult. E greu să spun, poate 
fiindcă mă respectă, mă ajută — învă
țăm împreună la seral. Este frumos, și 
asta contează, dar dacă stau să mă gîn
desc, prețuiesc la el cel mai mult cin
stea, curajul în viață, faptul că se poar
tă demn în orice ocazie. îmi e foarte 
bun prieten — cele mai serioase pro
bleme ale mele cu el le discut întîi.

— Sînt unii care spun că 
să te căsătorești cu primul 
care l-ai cunoscut...

SANDA : Am să spun un 
țul meu este primul și ultimul bărbat 
pe care l-am sărutat. Astăzi, cînd aud 
o părere ca .ceea spusă mai înainte, 
am curajul s-o desmint: Sînt fericită.

piață. Pen- 
departe de 
ale omului

stăruim cu

nu e bine 
bărbat pe

secret. So-

căsătorit.

...Eram șapte.
— O să vorbim despre dragoste le-am spus. Patru au rîs. Le 

stătea bine. Venise toamna — în frunze, în lumină, în păsări.
Schimburile de păreri deveneau din ce în ce mai interesante. 

Dar orele pentru discuții erau, practic, limitate. Ca și pagina 
care poate, azi, să găzduiască părerile. Discuția însă poate 
continua.

Așteptăm înscrieri la cuvînt...



In imagine marca
„Electronica"

(Urmare din pag. 1)

calității. 
acestui 

cum

comerțului 
totuși ridi-

adevărat a-

bunătătirea 
Posibilitățile 
colectiv — așa 
vom arăta și în con
statările noastre — sînt 
însă mult mai mari. Pe 
această temă am con
tinuat discuția cu tov. 
director.

— De ce, cu toate 
cele arătate de dv. 
refuzurile 
se mențin 
cate ?

— Nu e
cest lucru — spune to
varășul director. Dina
mica respingerilor, față 
de anul trecut, este în- 
tr-o continuă scădere. 
Tn trimestrul I — 13,6 
la sută ; în trimestrul 
II — 9,2 la sută ; în 
trimestrul III — 1 la 
sută.

— Vă rugăm, pentru 
a ne forma o imagine 
mai exactă, echivalați 
procentele în valori.

— Valorile — vă rog 
să rețineți foarte bine 
acest lucru — nu sînt 
concludente. Comerțul 
respinge anumite apa
rate. Dar acestea nu 
sînt respingeri defini
tive. Uzina le repară — 
termenul de fapt e im
propriu, le reverifică — 
și ele intră din nou în 
rețeaua comercială. 
Pentru noi. deci, nu 
există practic produse 
necomercializate. A co
munica în ziar valoa
rea produselor respinse 
de comerț ar fi un de- 
serviciu pentru uzină.

— Inexact, tovarășe 
director. Deserviciul — 
ca să folosim expresia 
dv. — și-l face uzina 
singură. Intr-o uzină 
care are, în trei tri
mestre, respingeri în 
valoare de 34 000 000

lei, nu se poate vorbi 
de rezultate temeinice 
pe linia îmbunătățirii 
calității produselor.

— Aceste refuzuri, 
v-am spus, nu au afec
tat situația financiară 
a întreprinderii. Apa
ratele respinse 
reverificate și 
spre desfacere 
țului.

în punctul 
oprim dialogul. Reți
nem în esență urmă
toarele : Tovarășul di
rector este mulțumit 
că 
s-a 
de 
mic 
este 
prinde însă faptul că 
se ia drept etalon în 
lupta pentru calitate 
rezultatele anului tre
cut (de altfel foarte 
slabe pentru uzină) și 
nu posibilitățile reale, 
rezervele uzinei. A 
doua problemă care 
surprinde este părerea 
tovarășului director 
potrivit căreia respin
gerile nu au afectat 
situația financiară a 
întreprinderii. Se pune 
întrebarea : cine, dacă 
nu uzina, a suportat 
costul manoperei și al 
materialelor pentru 
reparația celor peste 
7 000 de aparate ?

O altă întrebare, 
care se pune simultan 
cu cea de mai sus ar fi 
aceasta : putea (și poa
te) uzina 
televizoare 
care să se 
aprecierea 
cumpărătorilor în re
țeaua comercială ? 
Pentru a răspunde, ne 
întoarcem la una din 
problemele discutate 
cu un an în urmă la 
„masa rotundă“.

au fost 
trimise 
comer-

acesta

situația calității 
îmbunătățit față 

anul trecut. Ni- 
de zis — acesta 
un adevăr. Sur-

tențiometrelor. Nici acum 
nu e tîrziu ca ea să fie 
luată în discuție. Noua 
linie tehnologică va sosi 
abia în trimestrul I 1966. 
Potențiometrele executa
te în uzină se vor folosi 
în continuare Ia construi
rea televizoarelor.

Abecedarul reparațiilor 
— de acest lucru s-au 
convins și depanatorii u- 
zinei —■ începe cu lite
ra... 1 (lipituri). Cele mai 
multe defecte care apar 
la televizoare au o singu
ră sursă : lipiturile neco- 
respunzătoare — lipituri 
reci cum le spun electro- 
niștii. Secția de fabri
care a 
cerut în 
punerea 
nologiei 
torit. Pe 
iscat o adevărată dispu
tă. Serviciul tehnologic 
susținea că tehnologia e 
bună dar cei 
n-o respectă, 
invers.

Rezultatul: 
la executarea 
lipiturilor' fără ca condu
cerea uzinei să intervină.

— Ba, da — am inter
venit, arată tovarășul in
giner șef. Serviciul teh-, 
nolog-șef se ocupă de 
automatizarea acestei o- 
perații — prin trecerea 
la procedeul lipirii în 
baie cu unde staționare.

— Nu se putea rezol
va mai de mult această 
problemă ?

— Se putea dar ne

televizoarelor a 
repetate rînduri 
la punct a teh- 
la baia de cosi- 
această temă s-a

din secții 
Secția —

s-a trecut 
manuală a

trebuia o mașină speci
ală.

— Acum o aveți ?
— Nu, o construim 

noi. Din piesele de 
schimb ale mașinii ori
ginale pe care o folosim 
la secția aparate de ra
dio. Altele le 
în uzină.

Posibilitatea 
vare a acestei 
(și era dintre 
importante: I 
din defectele semnalate 
în comerț la televizoare 
se referă Ia lipituri ne
corespunzătoare) era la 
îndemîna uzinei de mai 
multă vreme. De ce n-a 
fost folosită pînă acum ? 
„Pentru că vechea me
todă era bună“, susține 
tovarășul inginer Ioan 
Ștefan, tehnologul șef al 
uzinei. Eu încă mă ocup 
de punerea la punct a 
vechii metode.

Inițiativa tovarășului 
tehnolog șef ar merita 
toată lauda. N-o putem 
acorda întrucît „contul 
de sarcini“ e deocamdată 
debitor. Surprinde în 
stilul de muncă al acestui 
serviciu următorul fapt: 
nu există conturat un 
plan concret de probleme 
tehnologice ce trebuie 
rezolvate, care să fie re
partizate, cu responsabi
litate și date, pe oameni. 
Acest lucru face ca în 
munca de elaborare și 
perfecționare a tehnolo
giei să existe mereu ca
rențe.

Liceul nr. 32 din Bucu
rești... Biblioteca este 
și in acest an școlar, 
un prieten apropiat al 
elevilor. După o lună 
de la deschiderea 
cursurilor „fișele de 
împrumut ’ au și Înre
gistrat sute de nume, 
în fotografie: elevii 
Aurelia Spiridon, Flo
ria Ptoiela și Ioan Bo- 
civorov se interesează 
de cărțile nou sosite în 

bibliotecă
construim

de rezol- 
i probleme 

cele mai 
20 la sută

să producă 
mai bune, 
bucure de 
unanimă a

Contul de sarcini
tehnologice e debitor

• Supărarea maistrului Gîr
tone

• Lovitură de pedeapsă îm
potriva... nepăsării

• Un stil de muncă ana
cronic

„Introducerea în fabri
cație a unui televizor — 
arăta anul trecut ingi
nerul EUGEN COBAN 
— să fie însoțită de 
elaborarea unei tehno
logii și a unei docu
mentații tehnice comple
te și pusă la punct“. A- 
supra acestui principiu 
au căzut de acord toți 
cei prezenți la masa ro
tundă — inclusiv tovară
șii din conducerea uzi
nei. Și totuși principalele 
cauze care influențează 
calitatea televizoarelor 
continuă să fie generate 
de nerespectarea teh
nologiei. Transcriem, 
spre edificare, cîteva 
observații din rapoar
tele zilnice de cali
tate. Dintr-un lot de 111 
bucăți de televizoare, e- 
xecutate în schimbul 
condus de maistrul Du
mitru Fîșie, în ziua de 
12 octombrie, Ia punctul 
de control C 7 au fost 
respinse 5 bucăți; la ca
bina finală 23 ; la punc
tul de control pe un ca
nal încă 23. Principalele 
defecte sînt: întreruperi 
(cauza : lipituri incorec
te), salturi ale imagine! 
(cauza — potențiometre 
necorespunzătoare), dere
glaj de imagine sau su
net (cauza : execuții ne
corespunzătoare).

Maistrul principal Ion 
Gîrtone făcea următoarea 
remarcă : „Am discutat 
de atîtea ori despre cali
tatea necorespunzătoare 
a potențiometrelor îneît 
îmi vine greu să mai pro
nunț acest cuvînt“.

Supărarea maistrului 
este îndreptățită. Poten- 
țiometrii nu vin nici din 
import, nu se fabrică nici 
în altă uzină. Se execută 
de patru ani (o dată cu 
primele tipuri de televi
zoare) în secția de piese 
și subansamble a uzinei.

„Eu am propus — spu
ne maistrul — ca poten
țiometrelor să li se aducă 
unele îmbunătățiri con
structive“.

Ne interesăm de acea
stă propunere la condu
cerea uzinei.

— Nu mai e cazul — 
spune tovarășul Mihai A- 
lexe, inginerul șef al u- 
zinei. Am comandat o li
nie tehnologică modernă 
de fabricat potențiome
tre. începînd cu anul vii
tor nu vom mai avea 
greutăți cu aceste piese.

Maistrul Gîrtone a 
făcut propunerea amin
tită de aproape o ju
mătate de an. Studierea 
acestei propuneri — și 
rezolvarea ei — ar fi dus 
Ia îmbunătățirea, cel pu
țin parțial, a calității po-

dar și sincronizări intirziate

Driblinguri, goluri

Scintela 
tineretului

SCURT

Ultimul meci de verificare 
a reprezentativei noastre de 
fotbal susținut în compania 
formației Dinamo-Dresda s-a 
încheiat cu un scor categoric: 
4—0. Evident scorul poate fi 
socotit concludent, 
condiția raportării I 
echipei învinse.

Dinamo-Dresda 
țara noastră după 
șase etape a reușit să ocupe 
primul loc în campionatul 
R. D. Germane. Oaspeții alcă
tuiesc deci o formație 
tenții și au ținut să 
streze că primul loc 
valoarea echipei și că 
un loc accidental. In 
nența sa se află jucători cu 
un apreciabil gabarit care 
desfășoară un joc în forță, a- 
semănător în multe privințe 
cu jocul adversarilor noștri de 
sîmbătă

Formația noastră care a a- 
vut pe întreg parcursul me
ciului următoarea configura- 

Motroc, 
Vasile, 

Ionescu,

, dar cu 
la calitățile

a sosit în 
ce timp de

cu pre- 
demon- 
reflectă 
nu este 
compo-

ție: Andrei, Popa, 
Dan, Greavu, Al. 
Georgescu, Pîrcălab, 
Dumitriu și Codreanu s-a a-
rătat hotărîtă de la început să 
contracareze calitățile adver
sarului. Mulți se întrebau cum 
vor reuși să se descurce în 
fața unei apărări masive cei 
trei înaintași de la Rapid sau 
cum se va integra în acest 
compartiment dinamovistul 
Pîrcălab. Cele patru goluri 
(înscrise de Ionescu) vorbesc 
în bună măsură despre efica
citatea liniei de atac. In re
priza a doua mai cu seamă 
înaintarea s-a dovedit în ver-

vă reușind acțiuni de 
deosebit de spectaculoase. 
Pîrcălab, Ionescu, Dumitriu 
s-au întrecut în driblinguri, 
au demonstrat execuții tehni
ce de finețe, mult gustate de 
publicul spectator. A fost o 
perioadă destul de mare însă 
în care cei trei atacanți au 
exagerat în jocul... pentru pu
blic. în aceeași perioadă for
mația ~' ' *
reușit 
uneori 
rință.

Toate aceste considerații nu 
au menirea de a diminua sub 
nici o formă strădaniile între
gii echipe, ale antrenorilor. 
Examenul care ne așteaptă la 
Ankara însă trebuie privit cu 
toată exigența. In jocul echi
pei trebuie să precizăm, au 
existat, îndeosebi în prima 
repriză, deficiențe vizibile : 
sincronizarea compartimente
lor s-a făcut cu prea multă în- 
tîrziere iar organizarea jocului 
a suferit mai ales 
de finalizare. Linia 
loc Georgescu — 
sile n-a alimentat 
ficientă măsură atacul 
din apărare s-au remarcat 
doar Popa și Motroc. Ultimul 
joc de verificare, eficacitatea 
liniei de atac ne îndeamnă să 
sperăm la o comportare și 
mai bună în meciul de sîm
bătă, care — poate — va mai 
anula cîte ceva din dezamă
girile recente. Nu spunem ni
mic nou afirmînd că formația 
turcă pe care o vom întîlni la 
Ankara va încerca o replică 
mai viguroasă decît cea ofe
rită de fotbaliștii de la Di
namo-Dresda.

Dinamo-Dresda n-a 
să se impună a cedat 

cu prea multă usu-

® După 8 runde, 
in turneul internați
onal de șah de la 
Subotica, liderii cla
samentului stnt ma
eștrii Iuliu Szabo 
(România) și Kozo- 
mara (Iugoslavia) 
cu 5,5 puncte fiecare. 
Pe Jocul 3 se află 
Siness cu 5 puncte, 
în runda a l-a, Sza
bo a remizat cu Var- 
nus, iar in runda a 
8-a a pierdut la Uj- 
hâzi.

3,5 puncte, 
de Velek 3 
Tringov, Mi- 
Sokolov 2,5

Gheorghiu,

turneul de 
la Belgrad 

s-au disputat 4 run
de. Conduce Matulo- 
vici — 
urmat 
puncte, 
nici, 
puncte,
Velimirovici 2 punc
te etc. tn runda a 
4-a Florin Gheorghiu 
a remizat partida 
susținută cu polone
zul Sliwa.

• în vederea me
ciului cu echipa Po
loniei (preliminarii
le campionatului 
mondial de fotbal), 
care va avea loc la 
1 noiembrie la Roma, 
directorul 
echipei 
Edmondo

selecționat 18 jucă
tori: portari : Negri 
(Bologna), 
fundași :
Facchetti 
zionale), 
ventus), 
(Roma);
Salvadore 
tus), Bolchi, Rosa
to (Torino) ; înain
tași : Bulgarelli, Pas- 
cutti (Bologna), De 
Paoli (Brescia), De 
Sisti (Fiorentina). 
Mazzola (Internazio
nale), Mora, Rivera, 
Lodetti (Milan), Ba- 
rlson (Roma).

Albertosi-,
Burgnich, 
(Interna- 

Gori (Ju-
Ardizzon 

mijlocași :
(Juven- 4

ORMA

tehnic al 
italiene,

Pabri,

■

La 19 octombrie 1965, 
George Macovescu, ad
junct al ministrului afa
cerilor Externe, a primit 
în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Iranu
lui la București, Ahmad 
Eghbal, în 
apropiata 
scrisorilor 
ditare.

legătură cu 
prezentare a 
sale de acre

★

Prin Decret al Consi
liului de Stat, tovarășul 
Mihail Florescu a fost 
eliberat din funcția de 
ministru al Industriei 
Chimice, primind alte în
sărcinări.

A fost numit în funcția 
de ministru al Industriei 
Chimice tovarășul Con
stantin Scarlat.

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a oferit 
marți un cocteil cu prilejul 
turneului pe care l-a în
treprins în țara noastră an
samblul de instrumente na
țional al Filarmonicii ra
diodifuziunii R.P. Chineze.

In aceeași zi, în cinstea 
membrilor ansamblului a 
oferit un coctteil Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze 
la București.

★

Marți seara a plecat în 
Olanda o delegație econo
mică guvernamentală a 
Republicii Socialiste Ro
mânia condusă de Bucur 
Șchiopu, ministrul indu
striei alimentare, care la 
invitația guvernului olan
dez va face o vizită în a- 
ceastă țară.

Â apărut

V. RANGA

Delegația Sfatului popu
lar al Capitalei, condusă de 
Ion Cosma, președintele 
Comitetului executiv, care 
a făcut o vizită în Franța, 
la invitația Consiliului 
municipal al orașului Pa
ris, s-a înapoiat marți seara 
în Capitală.

Telegramă
într-o telegramă de 

răspuns, Cen I, minis
trul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, mulțu
mește ministrului aface
rilor externe al Republi
cii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, pen
tru felicitările adresate 
cu prilejul celei de-a 
16-a aniversări a procla
mării Republicii Popu
lare Chineze.

La Peștera Comarnic
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„Știință și tehnică“.

în ziua de 12 octom
brie, întregul lot do 110 
televizoare produs de 
schimbul condus de 
maistrul Alexandru Geor
gescu a fost respins de 
grupa de supracontrol a 
Ministerului Comerțului 
Interior. Un lot pe care 
controlorii tehnici inter- 
fazici, și cei de la banda 
finală au aplicat fără 
nici o obiecție ștampila 
calității. Ce defecte a- 
vea lotul? Foarte vizibile: 
prelungitoarele axului 
potențiometrelor sparte, 
întreruperi de imagine și 
sunet, „salturi“ la po
tențiometre.

— Ați controlat acest 
lot ? — întrebăm contro
lorul de la banda finală.

— Sigur că da. Eu nu 
dau drumul niciodată la 
aparate necontrolate nici 
în ruptul capului.

Controlorul arborează 
o exigență demnă de toa
tă lauda. Dar este inex
plicabil cum a putut să-i 
treacă prin mînă 110 te
levizoare fără să sesizeze 
defectele foarte vizibile. 
De fapt o explicație e- 
xistă : slaba exigență a 
controlorilor. Un con
trolor tânăr, Traian Po
pescu, a împrumutat 
ștampila calității re- 
glorului de la bandă pen
tru a o aplica pe produse 
și el și-a căutat un loc... 
de odihnă. Intr-un aparat 
ajuns la Tg. Mureș s-a 
găsit, în locul siguranței, 
o bucată de metal. Știți ce 
se putea întîmpla dacă 
muncitorul de la centrul 
de reparații, chemat să 
instaleze aparatul, nu ob
serva ? Nici mai mult nici 
mai puțin decît un... ac-

cident. Aparatul putea 
lua foc.

Aducem la cunoștință 
tovarășului inginer Iuliu 
Neacșu, șeful grupei 
C.T.C. de la televizoare 
cele petrecute în ziua de 
12 octombrie.

— Cred că e o excep
ție — ne spune dînsul. 
Maistrul Georgescu este 
un maistru bun. La fel 
și controlorul de calitate.

Reprezentanții din gru
pa de supracontrol a 
M.C.I. nu au aceeași pă
rere. „Nu este primul caz. 
de respingere a unui lot 
întreg“.

în aceeași zi am fost 
martorii a încă două „ex
cepții“. De la Fabrica de 
mase plastice București 
au sosit 1 000 de prelun
gitoare pentru potențio
metre care nu corespun
deau documentației (erau 
mai lungi cu 5 mm și a- 
veau diametrul interior 
mai mic cu 0,8 mm). Ele 
au pornit spre uzină și au 
ajuns în fabricație — un
de nu pot fi folosite — 
cu „viza competentă“ a 
recepționerului din ca
drul serviciului C.T.C. 
Aceeași „viză" competen
tă a primit și un lot de 
condensatori electrolitici 
sosiți de la I.P.R.S. Bă- 
neasa care, deși prezentau 
un grad mare de oxidare, 
recepționerul serviciului 
C.T.C. i-a considerat 
buni.

Anul trecut, la masa 
rotundă, s-a pus urmă
toarea întrebare : se pot 
preîntîmpina o serie de 
defecte ale aparatelor 
înainte de a intra în 
rețeaua comercială ? Ne 
amintim și acum răspun-

sul dat de tovarășul 
șef al serviciului C.T.C. : 
„Da, în primul rînd, prin 
creșterea competenței 
profesionale a tuturor 
controlorilor noștri“.

Ce măsuri s-au luat 
pentru a asigura această 
competență ? „Am com
pletat — ni se spune — 
aparatul C.T.C. al secției 
cu încă 16 absolvenți ai 
școlii tehnice“.

Direct de pe băncile 
școlii, cei 16 absolvenți 
au fost încadrați contro
lori tehnici de calitate. 
Norma] ar fi fost (și 
acest lucru va trebui 
neapărat făcut) ca ei 
să fie încadrați o vreme 
în producție. Ar fi avut 
astfel posibilitatea să-și 
însușească tehnologia de 
fabricație, să se speciali
zeze în executarea princi
palelor operații, să-și for
meze competența profe
sională atît de necesară 
unui controlor tehnic de 
calitate.

în secția televizoare la 
fiecare al IV-lea munci
tor există un controlor 
sau un depanator. Și, 

apar atî- 
probleme 
De ce ? 
explicații, 
post de 
sînt înca- 

competenți 
(De ce sînt

un 
totuși, aici 
tea și atîtea 
de calitate. 
Există două 
Prima : pe 
controlori nu 
drați cei mai 
muncitori. 7 
încadrați pe postul de

controlori oameni care se 
ocupă de livrări, manipu
lări, de casări etc. ?) A 
doua : în timp ce pen
tru perfecționarea ca
lificării profesionale a 
controlorilor 
secții s-au 
cursuri, cei 
levizoare au 
o parte.
ticipe la cursuri“, susține 
șeful serviciului C.T.C., 
„Au participat“, susține 
tovarășa Paula Cuconea, 
de la serviciul personal- 
învățămînt. (Deschidem 
aici o paranteză pentru a 
relata în întregime urmă
torul dialog :

— Tovarășă Cuconea, 
spune frate, au urmat 
sau nu cursurile de 
ridicare a calificării con
trolorii tehnici de la te
levizoare ?

— Eu așa știu, că toți 
controlorii trebuie să le 
urmeze.

— Știți ce mă irită pe 
mine, că dv., cei de la 
serviciul personal, nu știți 
nimic.

— Dumneata ar fi tre
buit să știi mai bine. 
Controlorii de calitate 
sînt tineri și ar fi tre
buit să știi de ce nu vor 
să vină la cursuri).

Dialogul a avut loc în
tre tovarășul Haralambie 
Tomescu, secretarul co
mitetului .U.T.C. și Paula

Cuconea, și ea membră 
a Comitetului U.T.C., ca
re lucrează la serviciul 
personal-învățămînt. El 
este destul de edificator
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Reflecții asupra studierii istoriei științelor (Andrei V/ ie.-mann); 
Cunoașterea mai temeinică a practicii judiciare (Nicolae Blîndu) ; 
Propuneri pentru extinderea tematicii de cercetare (B. Popovici, 
T. Cemescu).

asupra preocupării exi
stente în uzină pentru 
pregătirea profesională a 
controlorilor tehnici de 
calitate.

din alte 
organizat 

de la te- 
fost lăsați de 

,Nu vor să par-
Cit durează asimilarea

unui televizor ?

rata de proiectare putea 
fi mai scurtă dar același 
colectiv a proiectat totul 
— și partea electrică și 
cea mecanică.

Durata de asimilare a 
unor produse fabricate de 
uzină se menține încă 
ridicată. Chiar și în ca
zul televizorului E 59 se 
poate spune același lucru.

De la începerea proiectă
rii și pînă la desfacerea 
televizorului pe piață vor 
trece doi ani.

Se poate reduce durata 
de asimilare a produselor 
noi ? Da. Cu o condiție. 
Conducerea uzinei să ia 
măsuri pentru tipizarea 
proiectării și execuției.

Se face sau nu
• Proiectanții despre E 59
• Modern în 1965. Dar în 

1967 ?
• Tipizarea proiectării șl a 

fabricației mereu amînate

munca de cercetare ?

Uzina se pregătește 
pentru omologarea nou
lui tip de televizor româ
nesc E 59. Este cel de
al 17-lea tip asimilat în 
uzină și al șaptelea con
ceput și proiectat în în
tregime aici. Realizatorii 
lui sînt inginerii Octavian 
Juncu, Titus Pleșoianu, 
Vasile Silișteanu, Gheor- 
ghe Zamfir și tehnicienii 
Constantin Popa și Hans 
Schopp.

— Ce îmbunătățiri are 
acest televizor în com
parație cu cele fabricate 
pînă în prezent ?

Ing. OCTAVIAN JUN- 
CU, proiectantul princi
pal : E 59 are o schemă 
de funcționare care asi
gură aparatului perfor
manțe ridicate în exploa
tare. Aparatul, din punct 
de vedere constructiv, e 
la nivelul celor mai bune 
tipuri cate se construiesc 
în străinătate.

— Cît a durat proiec
tarea noului televizor ?

Ing. TITUS PLEȘOIA- 
NU : „Tema de proiecta
re ne-a fost repartizată 
în luna martie. Spre sfîr- 
șitul lui august noi am 
prezentat prototipul. Du-
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• Interviu cu autorul unei 
propuneri nerealizate

• „Autocritica“ tovarășului 
inginer șei

• Și totuși: cînd va lua 
ființă grupa de cerce
tare ?

— Dacă ne amintim 
bine, tovarășe Zamfir, ați 
propus, la masa rotundă 
de acum un an, crearea 
în uzină a unei grupe de 
cercetare.

— Exact. Dar propu
nerea a fost doar... apre
ciată. Vă amintiți, și to
varășul inginer șef de 
concepție, Eugen Chicoș, 
și tovarășul inginer Paul

Apostol de la direcția ge
nerală. au pledat pentru 
crearea acestei grupe de 
cercetare.

Ne adresăm tovarășu
lui Mihai Alexe, ingine
rul șef al uzinei, pentru 
a afla motivele neînfiin- 
țării acestei grupe.

— Nu este necesară 
— vine prompt răspunsul
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„ oul volum al lui
iMi g Ion Brad este a-

| testatul sobru al 
I une* consecvențe 

I iffițI lirice în zonele 
I Wil Poeziei autentice, 

Jgaj susținute de me
ii wa. tafore sigure, des

prinse din expresi
ve raportări la un univers poe
tic de mult consacrat în ver
surile sale.

Poetul are o gravă respon
sabilitate a cuvintelor, a scri
sului. Veritabilă artă poetică, 
poemul cu care debutează 
noul volum, o confirmă suges
tiv și cu sinceritate : „Plinea 
țării trece prin miinile mele, / 
Prin palmele cu degete fără 
inele, / Ce scrijelează cuvin
tele sîngerînd, / Ca părinții de 
veacuri, cu plugu-n pămînt 
în poem este dezvăluită sta
rea de intensă vibrație pe 
care o trăiește poetul în mun
ca de echilibrare a cuvîntului 
în ritm și idee : Mă ard cu
vintele adeseori, gîndurile mă 
ard ca pîinea coaptă, / Luată-n 
brațe fierbinte, / Flămînd 
mîngîiată în șoaptă / De abur 
învăluit — / Și tremur de 
parcă aș fi pus mîna pe cuțit, 
iar concluzia finală a acestuia 
poate deveni pentru conținu
tul volumului o sinteză exac
tă : Nu știu să mă joc, nu pot 
să mă joc, / Fiecare grăunte 
are miezul de foc. Avizat ast
fel, lectorul va căuta miezul 
de foc al cuvîntului și cel mai 
adesea va avea bucuria de 
a-1 afla. Mai întîi, în poeziile 
care, continuînd o tradiționa
lă trăsătură a liricii noastre, 
cultivă un profund sentiment 
al istoriei, de slăvire a po
porului. (Popor de meșteri 
înnăscut, / Solar în vis și 
cutezanță, / Pămîntul țării 
l-am făcut / Cutia ta de re
zonanță / ). Panorama pre
zentului înrămat în construc
ții este în viziunea poetului o 
continuare în timp a unor 
trăsături de hărnicie, demni
tate și talent ale poporului 
nostru : „Nisipurile veacurilor 
toate, / Prin mîinile noastre 
se cern, / Limpezite, înnobi
late, / Schimbînd ce-i perisa
bil în etern. / Coloanele tăiate 
an cu an / Din 
albe, visătoare. / Au 
Columna lui Traian; , 
lele ei se continuă-n 
Chipuri cioplite de

Dacii bărboșii; / Au ales între 
otravă și lanțuri otrava / Nu 
ni-i rușine cu strămoșii. / 
Abia prin noi le-arată timpul 
slava / Noi am luat pe umeri 
apele / Să ardă în chip de 
cascadă / Prin vine ne curge 
lumină, / Sub degete-nflorește 
piatra".

Ilustrînd ideea că fiecare 
jertfă de sînge din trecut a 
poporului a însemnat apro
pierea libertății (Cu fiecare 
cerc schimbat în piatră / Ai 
sfărîmat o roată / In trun
chiul tău să nu se mai as- 
cunză), o metaforă originală 
(cu atît mai merituoasă cu cît 
are ca punct de plecare un 
motiv adesea abordat în li-
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perma- 
ample 
într-o 
ecouri

marmorele 
înviat 

/ Spira- 
zare... / 
mult, 7

rică) concentrează concluzia 
unei continuități apoteotice: 
„O ramul ca un braț fremă
tător / Spaima călăilor cînd- 
va / In noaptea amară / Cu 
gestul simplu de semănător / 
Rotește cîntecul pe-ntreaga 
țară".

Dar cea mai izbutită poemă 
din volum — circumscrisă a- 
celuiași sentiment al 
nenței istoriei — de 
rezonanțe, reînviind 
atmosferă de baladă
grave de timp și spații, adu- 
nînd onomatopeic foșnetul 
tainic al naturii, în sonorități 
îndelungi parcă desprinse din 
vibrațiile unui bucium, este 
Codrul Slătioarei. Poema prin 
sonoritate și melodicitate tri
mite Ia comparația cu o cu
noscută poezie a lui Șt. O. Iosif 
și la fericita topire în univer
sul poetic, propriu modalității 
lirice a poeziei populare. Dis
creta și nostalgica evocare 
este prin calitatea sa artistică 
și echilibrul imaginilor o pie
să antologică. Ritualul naturii, 
generoasă cu sine însăși — 
gest simbolic al unei perma
nențe — este copleșitor: 
„Vînturi mari / In oftat cu 
țara / Semănau stejari / Sus 
la Slătioara, / Implîntau puie- 
ții / Nevăzuți, din ghindă; / 
Zimbrii și mistreții / Ciuta

suferindă / Binecuvântând / 
Un pămînt flămînd“. Din acele 
vremuri „cutremurătoare-n 
luptă" au rămas — document 
expresiv — picturile de pe 
biserici care converteau — 
cum se știe — scenele biblice 
spre cele laice : „Sfinții în al
tare / Picotesc și-acum / Vii 
doar prin culoare / Sus pe 
scări de fum / Impingînd spre 
iaduri / Travestiți dușmanii f 
Și tăindu-și vaduri / Moarte
lor litanii". Revenirea la ges
tul de nou ritual al naturii, 
din final, are valoarea unei 
concluzii poetice, neostentati
ve : natura — și prin ea, per
manența populară, aș spune 
— păstrează în depozitul său 
de veșnicie, faptele de aur ale 
istoriei eroice a patriei: „Nu
mai munții sferici / Declinînd 
spre vale / Negrele biserici / 
Codri-catedrale, / Cîntă-n 
vînturi seara / Cu stejarii 
mii / Sus la Slătioara / Ca în 
bătălii..."

De o simplitate memorabilă 
este ciclul Vlaicu, în care ero
ul binecunoscut, simbol al 
unor aspirații și cutezări, este 
„om și flacără", „Clipă pre- 
lungită-n veacuri / Aripi care 
au dat un rost / Pașilor răniți 
de praguri / “. Densul „Sfîr
șit de baladă", cu vizibile 
interferențe folclorice, impu
ne încă o dată prin simplitate 
și lapidaritate (concizia e, de 
altfel, o cucerire lirică dobîn- 
dită în acest volum): „Și la 
nunta sa / în genunea-albas- 
tră /N-a căzut o stea / Pen
tru întâia oară / în balada 
noastră / însuși el cădea / 
Cădea omul-stea".

Volumul, „Fîntîni și stele" 
are o vastă arie de cuprindere 
a sentimentelor, recurgînd, cel 
mai adesea, la o îmbinare 
fructuoasă a meditației cu ati
tudinea etică directă, fie că 
motivul inspirației este trece
rea timpului, introspecția eu- 
lui, autodefinirea lucidă, cu
noașterea mereu mai în pro
funzime a lumii sau dra
gostea.

Stabilitatea visării, oricît de 
incomensurabile ar fi dimen
siunile visului („Vulturii gîn- 
dului flămînd / Abia de se mai 
văd / De pe pămînt“) este așe
zată pe temelia certitudinilor 
neclintite, a sentimentelor de
mult clarificate, echilibrate o 
dată cu sculpturala trecere a 
vremii (AUTOPORTRET). Po
etul a atins acea epocă a de
limitărilor clare, a stabilității 
și seninătății, a conștiinței de
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sine. Bătăile inimii se mă
soară calm, par niște distilări 
de minerale : „Cad lacrimile 
mari / De stalactite / Ca în
tr-un timp subpămîntean / 
Însingurate / In inimă par 
neclintite / Toate / De-atîta 
încordată claritate". Certitu
dinile dobîndite presupun 
însă o exigență profundă : 
„Dar limpezimea —aceasta-i j 
Dureroasă / Chiar cea mai 
mică umbră j O apasă !" Sen
sul etic al poeziei se relevă 
direct, iar o alta, „Ochii“, îl 
continuă, ducîndu-1 pînă în 
pragul consecinței finale: 
„Iar de va fi-ntr-o zi / Cum 
firea cere / In ceasul care to
tuși o să vină / Să străluciți 
ca stelele-n cădere / Să vă 
topiți de propria lumină". 
Adversar „al contrastelor a- 
mețitoare", aspirînd spre lu
mină — supremul pol negativ 
al umbrei detestabile —- poe
tul își dorește toate clipele 
pînă la cea finală, aflate sub 
semnul luminii decise. E în 
aceasta convertită o mentali
tate robustă, mărturisită răs
picat în „Rădăcinile".

Cîteva meditații inspirate 
conferă volumului și alte alti
tudini lirice. Se rețin „Vîntul 
de Miază-zi" 
mentului de 
al neliniștii în fața Polului 
Nord, necunoscut), „Ilumina-

(poem al mo- 
„cumpene grele"

re" „Migrație" (desen fin, în 
care „nomade popoare de 
păsări“ sînt îzvorîte din luna 
subțire de toamnă, iar triun
ghiul lor în zbor poate fi 
semnul promițător al întoar
cerii sau definitiv al lui tot
deauna), „Balada cunoașterii", 
„Șarpele fantastic", „Eroică" 
„întotdeauna", „Zăpezile", că
tre care e de dorit să se în
drepte privirile lectorilor a- 
cestei cărți de poezie. Am 
evidenția și unele „dese
ne" de dragoste din ci
clul „O noapte albă", ca și 
tendința spre o poezie aforis
tică, amintind discret de liri
ca erotică a lui Beniuc. („Ci
clop“, „Acum“).

Și, în sfîrșit, să precizăm că 
afirmația privitoare la consec
vența lirică se referea la res
ponsabilitatea poetică a lui Ion 
Brad, la vibrația în fața senti
mentelor și temelor majore, la 
încercarea de a lumina prin 
metaforă sensuri profunde, la 
continua aplecare către filonul 
de aur al poeziei populare. 
Poezia din recentul volum a 
cîștigat printr-o echilibrare a 
imaginilor în sprijinul unei 
mai adînci expresivități, prin 
evitarea cel mai adesea a locu
lui comun, a exprimării fruste 
și pe alocuri retorice, depistată 
încă în „Mă uit în ochii copii
lor", volum prin care Ion Brad

s-a dovedit pe deplin o con
știință poetică contemporană. 
Mai există și în unele poezii 
din actuala carte a sa imagini 
glaciale, idei poetice insuficient 
transfigurate, în care cuvîntul 
are ecouri aproximative dis
cursive. în această zonă se în
scriu, total sau parțial, „Prie
tenii", „Noaptea la Hunedoa
ra“, „început de martie" ș.a.

De la autorul unor versuri 
de amplă sugestivitate ca — 
„Din limpezi adîncimi aduni / 
Tăcut izvoarele mărunte / 
Și-n orizontul vast le suni / 
încins în ele ca un munte / în 
puls adine renăscător / Ai 
concentrat, mocniți vulcanii f 
întorși în vis și viitor / Ca-n 
pulsul veșniciei anii", versuri 
dedicate partidului, de la au
torul unui volum cumpănit 
alcătuit, așteptăm cu încrede
re evoluții lirice viitoare, 
pentru că încă o dată a făcut 
dovada „perceperii, nemijlo
cite și cu toate simțurile a 
miracolului vieții“, a dovedit 
că „deține acea copilărie cu 
care (poeții adevărați) uimesc 
și produc, ca și muzicienii, 
sentimentul inefabilului" — 
calități pe care George Căli- 
nescu, cu irepetabilul său simț 
al valorilor, le intuise încă de 
la versuri mai vechi ale poe
tului.

NICOLAE DRAGOȘ
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și fîlfîitoare coadă de cal.
Si-n nărăsit locuința coi

Itabilă din centru, mutîndu-se 
într-o cămăruță mobilată de 
la marginea orașului. îndura 

Icu stoicism 
îl supunea 
ce-i sfîsia ■

I
I
I
I

ftParșivă viață,

domici^
Ion Nicoară, artist liric, și-a 

părăsit cu trei luni în urmă 
familia compusă dintr-o ne
vastă și cinci copii, îndrăgo- 
stindu-se nebunește de Mino- 
dora Poalelungi, o fetișcană 
blondă cu ochii negri, avînd ca 
podoabă capilară o splendidă

Și-a părăsit locuința confor
tabilă din centru, mutîndu-se

cu stoicism privațiunile la care 
t marele sentiment 

ce-i sfîșia inima.
Astăzi Ion Nicoară stă în 

fața unui eveniment crucial 
în viața sa de artist liric. Mi- 
nodora a terminat toate pre
parativele și la orele 17 fix 
urma să fie dus la vedere, în 
calitate de ginere. Bineînțeles, 
cu acest prilej, va cere mîna 
mult rîvnită a domnișoarei 
Poalelungi.

Nicoară se sculă de pe so
faua pe care stătuse toată ziua, 
fumînd țigară de la țigară, în
tr-o dulce beție a visărilor. Se 
apropie de fereastră și privi în 
stradă. Jos, în fața casei stră
lucea capota bej a „Wartbur- 
gului“ lustruită cu piele de că
prioară la garaj.

O bătaie violentă în ușă îl 
smulse din această 
contemplare. Se 
uită la ceas și 
constată cu ui
mire că nu e 
decît ora 15, 
deci Minodora 
nu poate fi.

— Cine e ? — 
strigă indignat 
spre ușă.

— Eu sînt tăticule, Ileana 
— auzi vocea mezinei sale.

Nicoară deschise ușa și se 
pomeni cu Ileana sărindu-i 
gît.

— Tăticule, am venit să 
o veste

*) ION BRAD : 
„Fîntîni și stele.

o
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Aspect exterior al fabricii de amoniac de la Uzina de Îngră
șăminte cu azot — Piatra Neamț

Filmul lui Georges 
Franju este mai întîi 
de toate un omagiu 
adus marelui Feuilla- 
de (despre care vom 
vorbi Intr-unui din 
numerele viitoare la 
rubrica „Cu foarfecă 
de montaj prin ki
lometri de peliculă“) 
și epocii cinemato
grafice căreia i-a
parținut. Intr-o oră 
și patruzeci și cinci 
de minute Franju a 
strîns aproape tot ce 
a realizat geniul dar 
și naivitatea unor rea
lizatori care au născut 
ca gen filmul polițist 
cu arsenalul său ine
vitabil de suspensii, 
mistere, groază, acțiu
ne. Cine a văzut Ju
dex al lui Franju a 
văzut nu un film ci 
filmele unei epoci ca
re numără mai bine 
de 20 de ani. Consec
vent în omagiul față 
de marele său înain
taș, Franju a încercat 
să realizeze în Judex 
atmosfera și stilul bi
necunoscut al epocii 
mute. De aici, o foto
grafie ce își propune 
să arate cît mai am
plu ce se întîmplă în 
cadru (frecvența pla-

antologie într-un film
nurilor generale) miș
cările lente de aparat, 
absența truvaiurilor 
moderne, ritmul lent, 
obținut printr-un 
montaj 
succed 
etc.

De o 
este folosirea insertu- 
rilor cu text între e- 
pisoadele mai impor
tante ale filmului ca 
și folosirea măștilor 
care se închid sau 
deschid deasupra e- 
roilor ca niște 
circulare.

Ca în toate 
de gen ale lui 
Iade și în Judex al lui 
Franju esențialul este 
spectaculosul obținut 
printr-o fantezie fără 
limite, în care situa
țiile neașteptate se 
succed în trombă, fă
ră a te lăsa să respiri. 
Bineînțeles că în cen
trul povestirii stă 
lupta dintre bine și 
rău, luată însă într-o 
formulă aproape Jot 
atît de sintetizată ca 
și definițiile de dicțio
nar. Cu toate că 
Franju nu ia nici o 
clipă în serios ceea ce 
se întîmplă pe ecran, 
el este departe de a-și 
fi dorit și a realiza o

în care se 
planuri lungi

mare savoare

cortine

parodie. Filmul său 
este, mai degrabă, un 
recital de gimnastică 
captivantă în care e- 
volueză truvaiurile 
genului polițist, cu 
vădita intenție de a-1 
amuza pe spectatorul 
modem cu trucurile 
ce băgau groaza în 
bunicii acestuia. Per
sonajele sale sînt ro
mantice pînă în mă
duva oaselor. Judex 
este un alchimist 
modern genial ce 
se proclamă judecă
tor al nedreptății 
dincolo de orice le-

ge omenească. Lumea 
filmului este împărți
tă în două și unice 
categorii : buni și răi. 
Frumoasa și suava 
Jacqueline este pură, 
ca și Constance Bo
nacieux din „Cei trei 
mușchetari“, după 
cum nu mai puțin 
frumoasa Diana este 
perfidă și ticăloasă 
ca Millady din ace
eași carte. Asemănă
rile pe care le facem 
cu eroii lui Dumas 
nu sînt deloc forțate 
pentru că și Judex 
apare adeseori în pos-

tura unui Monte Cris- 
to justițiar.

Umorul lui Franju 
(binecunoscut în pro
ducțiile sale anterioa
re mai ales pentru vi
goarea satirei) pig
mentează adeseori fil
mul. Amintim peripe
țiile nefericitului de
tectiv particular și 
escaladarea mai mult 
decît neobișnuită a zi
dului clădirii în care 
se află imobilizat Ju
dex.

ATANASIE 
TOMA
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ileț și simți că sîngele îi năvă

lește în obraz.
— Da', dumneata... dum-

Ineata... ce ești ? — bîigui în- 
sfîrșit.

— Artist — se înclină gra
țios omulețul. Cînt din tim
pane.

I
I
I
I
I
I
I~Fiat“

culți...

— Din timpane ?
Nicoară uluit.

plăcută

să-și facă temele, o să-i îm
brac, o să-i îmbăiez...

— Cel mai mare copilaș are 
29 de ani — încercă Nicoară 
și panta ironiei. Nu știu dacă 
va fi cazul să-1 îmbăiezi dum
neata domnișoară. E căsătorit 
și are o fată de 10 ani. Eu 
n-am ajuns să fiu încă bunic 
și iat-o pe fiica mea bunicuță I

— Tată, află de la mine 
că-mi doream de mult să fiu 
bunică. Ce bine-mi pare 1 
Ileana îl pupă în creștet pe lo
godnic. Uie, dragul meu, îți 
mulțumesc că m-ai făcut bu
nică.

— Tu n-ai remușcări că ai 
stricat o familie, o căsnicie 
veche de 25 de ani ?

— De 30 ! — îl corectă lo
godnicul.

— N-am stricat-o eu — se 
apără Ileana. Mă simt cu con
știința curată. Eu sînt prietenă 
cu fosta lui soție. O stimez ca 
pe o mamă.

Ea m-a asigurat că mă în
țelege și că nu e supărată pe 
mine.

— Nu 
constată 
tru că e

— Nu
Ileana. Nu mi-am dat seama.

— Tocmai asta e, nu-ți dai 
seama. Dar

poate fi supărată — 
grav Nicoară — pen- 
distrusă.
cred... se pierdu ușor

SCHIȚA

SATIRICA

de

te
văd și să-ți comunic 
mare : mă mărit!

Abia acum observă 
un omuleț mărunt, 
cam de vîrsta lui, cu-n zîmbet 
jovial, care intrase în odăiță 
după fiica lui.

— Deși tu ne-ai părăsit, eu, 
ca o fiică vrednică ce-ți sînt, 
am venit să-ți cer binecuvîn- 
tarea părintească — spuse 
Ileana — dînsul e logodnicul 
meu.

Nicoară îl măsură pe omu
leț și simți că sîngele îi năvă-

Nicoară 
rotofei,

— Și o iubești pe fiica mea? 
De ce o iubești ?

— Pentru că seamănă leit cu 
nevasta mea, de care divorțez, 
cînd avea 20 de ani — răspun
se calm rotofeiul.

— Bine, bine, peste 25 de 
ani și Ileana mea va fi leită 
soției dumitale așa cum este 
acum. Dar atunci dumneata 
vei avea 80 de ani ? Ce o să 
mai faci ? O să cauți alta ca 
să-i semene leit ?... Și tu, fata 
mea, cum de te-ai lăsat sedusă 
de omul ăsta ? De ce-1 iubești?

— Cîntă dumnezeiește, tată. 
Dacă l-ai auzi cum cîntă ! Am 
adus și timpanele, sînt jos în 
,Fiat“, dacă dorești să-l as- 

. Cîntă ca un îndră
gostit !

întreabă

Nici nu avem prevăzute 
posturi în schemă. Cer
cetarea se face la noi 
chiar dacă nu am rezer
vat un birou pe care să 
scrie „grupă de cerce
tare“.

— Ce probleme de 
cercetare se efectuează 
în prezent în uzină ?

— Realizarea unei băi 
pentru cositorirea circu
itelor imprimate, tranzi- 
storizarea televizoarelor 
etc.

, — In alte țări se fac
studii intense pentru te
leviziunea în culori. Ce 
preocupări are în această 
direcție Uzina „Electro
nica“ ?

— Nu intră în preocu
pările noastre. De televi
ziunea în culori trebuie 
să se ocupe 
specializate : 
demiei, al 
bucureștene. 
de asta, se 
studii de mari firme stră
ine.

Răspunsul e clar. Toți 
să cerceteze, numai uzina 
nu. Iar cînd rezultatele 
cercetării se vor cunoa
ște, uzina abia atunci va 
face studii pentru... însu
șirea cercetării.

Lipsa grupei de cer
cetare se resimte 
în relațiile uzinei 
institutele de specialita
te, cu secțiile similare ale 
Academiei. Colaborarea

institutele 
cel al Aca- 
politehnicii 

Și, în afară 
întreprind

cu

cu aceste institute ar 
contribui indiscutabil la 
creșterea nivelului tehnic 
al uzinei, la rezolvarea 
multor probleme de pro
movare a celor mai noi 
cuceriri în tehnica con
strucției de televizoare. 
Ar crea de asemenea po-

sibilități uzinei de a in
troduce în fabricație 2 și 
3 tipuri de televizoare 
anual și deci economisi
rea unor fonduri impor
tante cheltuite pentru 
cumpărarea licențelor de 
televizoare.

Ce răspunde 
direcția generală

O parte din problemele 
constatate cu prilejul an
chetei noastre, privind ca
litatea televizoarelor sînt 
de competența direcției 
generale. Ne-am adresat 
și acesteia.

Tovarășului inginer 
HERO AREȘTEANU, di
rector tehnic în Direcția 
generală a industriei e- 
lectro-tehnice, i-am ofe
rit spre lectură materialul 
de mai sus. Prima obser
vație a Direcției generale 
a fost că vorbim puțin 
despre succesele uzinei.

Cele mai importante 
realizări le văd cumpără
torii. Dar o parte din ei — 
așa cum rezultă și din 
scrisorile sosite pe adresa 
uzinei — nu sînt mulțu
miți de calitatea televi
zoarelor. Semnatarii ace
stui articol asigură direc-

jia generală că își propun 
să scrie despre succesele 
viitoare ale uzinei.

Revenind la discuția cu 
tovarășul director iată ce 
ne-a spus :

— Uzina a înregistrat 
progrese însemnate în 
îmbunătățirea calității te
levizoarelor față de pri
mii ani de activitate. 
Problemele mari de con
cepție și fabricație au 
fost rezolvate. Am reți
nut din material că cea 
mai mare parte din pro
blemele ridicate se referă 
la execuție și la piesele 
ii subansamblele realizate 
fie în uzină, fie de că
tre uzina colaboratoare 
P.P.R.S. Băneasa. Șînt 
de-a dreptul surprins să 
aflu că lipiturile mai con
stituie cauza multor de
fecte. Uzina a avut ter
men din partea direcției

filmele 
Feuil-

încă o dată Iragila Jacqueline este salvată de brațele puternice 
ale curajosului Judex. (Scenă din filmul „Judex‘)

— Numai el poate cînta dra
gostea la timpane !

Nicoară se apucă de cap, as-IiNicoara se apuca c
tupîndu-și urechile :

, OX__X____ •

I timpanele... 
dumnealui ?

— Am opt,
— răspunse în

— Să nu te mai aud, mă dor 
Cîți copii are

generale să pună la punct 
cea mai bună tehnologie 
de lipit. Colectivul de 
conducere nu acționează 
cu operativitate în rezol
varea unor probleme im
portante. Aș aminti doar 
cîteva pe care le-a dis
cutat de multe ori : asi
gurarea unui decalaj în 
seturi de piese complete 
între secții, alimentarea 

a benzilor de 
specializarea

ritmică 
montaj, 
muncitorilor din benzi pe 
o operație, dotarea fiecă
rei secții cu tehnologia și 
documentația tehnică ne
cesară.

Uzina întîmpină și u- 
nele greutăți pentru re
zolvarea cărora recunoa
ștem, în mod autocritic, 
nu am ajutat-o suficient. 
Stația actuală de semna
le pentru reglarea și veri
ficarea calității sunetului 
și imaginii nu este cores
punzătoare. Un ajutor 
mai mare va trebui să 
acordăm uzinei și în re
lațiile cu furnizorii — în 
special cu cei ai Ministe
rului Industriei Chimice 
(pentru mase plastice) și 
ai Ministerului Indu
striei Construcțiilor (pen
tru geamurile de protec
ție). Uzina are toate con
dițiile — și Direcția ge
nerală își exprimă acea
stă convingere — să îm
bunătățească în mod con
tinuu calitatea televi
zoarelor.

Am opt, să-mi trăiască 
i locul ei logod

nicul. Cel mare are 29 de ani 
și o fată de 10 ani, nepoata 
mea Rodica.

— Ai auzit, fata mea, are 
numai opt copii! —- zise vehe
ment Nicoară.

— îi iubesc ca pe copiii mei 
proprii, tăticule. O să le fiu ca 
o mamă adevărată, o să-i 
cresc, o să-i alint, o să le cum
păr halviță, o să-i educ, o să-i 
îndrum în viață. Da, da, o să-i 
înscriu la școală, o să-i ajut

pune-te tu în si
tuația ei — 
trecu Nicoară 
la morală. E 
soția lui de 30 
de ani, i-a cres
cut opt copii...

— Pardon, 
nouă — îl co
rectă 
cui — 

murit de anghină.
— I-a îngrijit cînd 

bolnavi, i-a trimis la școală, 
împreună s-au bucurat de pri
mii pași făcuți de-a bușulea și 
după toate acestea vine o stră
ină, adică tu, și distruge tot.

— Tăticule — se apără Ilea
na, dar el cîntă din...

— Nu cîntă — face Nicoară 
vehement, la timpane nu se 
cîntă, se bate.

— El nu bate : cîntă.
— Nu bate, distruge ! urlă 

disperat Nicoară. A distrus 
viața primei soții, 
pot 1 Ieșiți afară ! 
scrumiera de metal 
suță.

Ileana nu așteptă a doua in
vitație și o zbughi pe ușă. Lo
godnicul ar fi vrut s-o urme
ze, dar Nicoară îl înșfăcă de 
guler :

— Ascultă, bestie — îi răcni 
la ureche — dacă nu te în
torci la nevasta dumitale, și 
n-o lași în pace pe fiica mea, 
te calc. Mă înțelegi domnule... 
domnule... Dar cum te chea
mă ?

Omul îi îndepărtă mîna da 
pe guler, îl fixă cu ochii săi 
mici, șireți și fără să zică ceva 
ieși încet, călcînd apăsat.

Fix la ora 5, ușa se dădu în 
lături și în odaie 
trarea în trombă 
Minodora.

— Ce-ai făcut, 
— zise în loc de 
alte cuvinte drăgăstoase fetiș' 
cana blondă. A fost tata

— Aici ? Cînd ? Cum ? 
holbă Nicoară la ea.

— Ce faci pe tîmpitu’.
cu Fiatul jos era Uie Poale
lungi, venerabilul meu părinte.

— Moșulică ăla obraznic, 
care a îndrăznit să ceară mîna 
fetei mele ? — se minună Ni
coară. Mîna Lenuței mele ?

— Ești mai prost ca o obia- 
lă. Tatăl meu n-are nici Fiat, 
nu cîntă din timpane și nu se 
însoară ; în schimb și-a bătut 
joc de tine cu ajutorul Ilenu- 
ței tale... în sfîrșit, înțelege că 
tot ce am zidit în trei luni, ai 
dărîmat în cinci minute. Cum 
să te mai duc la el, dacă l-ai 
dat afară, dobitoc bătrîn ! — 
încheie Minodora 
și cu o smucitură 
cozii, țîșni afară.

Nicoară rămase
cu ochii pironiți spre ușă, apoi 
se trînti pe sofaua nevinovată 
ale cărei arcuri scrîșniră a- 
marnic. într-un tîrziu oftă a- 
dînc, din tot sufletul:

— Parșivă viață, dom’le !

logodni- 
unul a

au fost

Nu mai 
Și apucă 

de pe mă-

își făcu in- 
domnișoara

nenorocitule 
bună-ziua și

aici...
— sa

Ăla

fin, discuția 
hotărîtă a

cîteva clipe

STEFAN HARALAMB

Educarea spiritului ingineresc
(Urmare din pag. I) In

în pregătirea studenților ingineri. Îm
bunătățirea pe această cale a labora
toarelor noastre este o cerință perma
nentă, se realizează an de an și va fi 
satisfăcută deplin prin construirea 
noului local al Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", unde stu
denții vor beneficia de cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii.

In continuare aș dori să arăt că nouă, 
cadrelor didactice, ne revin sarcini im
portante. Aș porni de la cîteva obser
vații. In primul rînd, există tendința de 
a introduce mereu noi capitole la cursuri 
fără a revizui materialul existent, a 
elimina vechiul, fără a judeca cu dis- 
cernămînt sever ce este util și ce este 
inutil. Asemenea programe supraîncăr
cate obișnuiesc studentul mai ales să 
înmagazineze în memorie- tot felul de 
date fără a gîndi asupra lor, fără a se 
întreba mereu „de ce ?“ In felul acesta, 
curiozitatea lui scade, ori, de fapt a- 
ceasta este una din calitățile principale 
pe care trebuie s-o dezvoltăm la viitorii 
ingineri. Cadrul didactic capabil să facă 
pe studenți să gîndească nu este cel 
care prezintă o listă completă de ceea 
ce trebuie gîndit, ci acel care întreține 
mereu întrebarea „de ce 7“ In felul ace
sta, cursurile trebuie să se limiteze a da

numai ceea ce este indispensabil, 
expunerile pe care le fac, să urmăreas
că mai degrabă, a-i învăța pe studenți 
să... învețe, să raționeze, nu să le dea 
rețete sau rezultate. Rețetele de apli
cație tehnică operatorie nu trebuie să 
încarce memoria inginerului. Diversele 
tehnologii au în general valoarea unor 
exemple concrete și, de aceea, trebuie 
expuse mai ales principiile acestor teh
nologii. Nu trebuie să scăpăm din ve
dere că cursul se predă astăzi unor stu
denți, care peste 20 de ani sau poate 
peste 10 ani se vor folosi de idei și 
procedee despre care chiar profesorul 
nu are azi cea mai mică bănuială.

O altă sarcină care treouie să stea 
permanent în atenția profesorilor este 
grija pentru studenții fruntași. Socotim 
greșită concepția după care aprecierea 
succesului este determinată numai de 
procentajul studenților fruntași la în
vățătură, fără însă a ne preocupa în 
mod special și de stimularea lor. Po
sibilitățile acestor studenți mai bine 
dotați trebuie folosite și dezvoltate, ei 
reprezentând elementele capabile să 
facă să progreseze știința și tehnica. Un 
mijloc eficace constă în antrenarea a- 
cestor elemente la munca în cercurile 
științifice studențești, la alcătuirea de 
referate științifice pe teme actuale; 
organizarea de concursuri pe speciali-

tați sau orice alte forme capabile să 
stimuleze entuziasmul creator al aces
tor tineri.

Pentru a realiza formarea 
unui inginer în condițiile a- 
rătate anterior, sarcina 
principală a studenților, 
care va rămîne totdeauna 
actuală, este aceea de a

învăța temeinic și cu perseveren
ță. Sîntem cu toții de acord că metoda 
cea mai eficace este studiul individual, 
bazat pe un efort de înțelegere profun
dă a materiei și nu o simplă înregis
trare de date în memorie. Studentul 
trebuie să folosească timpul pentru a 
reflecta asupra fenomenelor și a le în
țelege esența, căci nu există nici o me
todă, oricît de modernă ar fi ea, care 
să introducă direct în cap cunoștințele. 
De aceea studenții trebuie să se de
prindă a studia zi cu zi pe tot parcursul 
semestrelor. De asemenea, pentru lăr
girea cunoștințelor, studenții nu trebuie 
să se limiteze a învăța numai notițele 
luate la curs, ei trebuie să studieze 
cursul în toată întinderea lui și, în a- 
celași timp, să se documenteze pe baza 
bibliografiei recomandate, a periodice
lor de specialitate și chiar din cărți 
scrise în alte limbi.



VIZITA DELEGAȚIEI C.C. AL U.T.C.
IN R. S. F. IUGOSLAVIA

Delegația Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care face o vizită în 
R.S;F. Iugoslavia la invitația C.C. 
al Uniunii Tineretului Iugoslav, 
a fost primită la C.C. al U.T.I. 
de către tovarășul Tomislav Ba- 
dovinaț, președintele C.C. al 
U.T.I. A avut loc o convorbire la 
care au participat membri ai 
Președinției și ai Secretariatului 
C.C. al U.T.I.

în continuare, membrii delega
ției C.C. al U.T.C. au vizitat 
monumentul soldatului necunos
cut din apropierea Belgradului.

Delegația a plecat apoi într-o 
călătorie prin mai multe regiuni 
și republici ale țării, unde a vizi
tat întreprinderi, unități agricole, 
instituții de învățămînt, locuri de 
odihnă pentru oamenii muncii. 
Au avut loc întîlniri și discuții 
cu numeroși reprezentanți ai tine
retului iugoslav.

La Zagreb, membrii delegației 
au vizitat Uzina „Rade Koncear“, 
care produce utilaj electric. Aici 
va începe în curînd producția 
unui mare generator pentru Hi
drocentrala de la Porțile de Fier. 
Uzina va fabrica pentru prima 
dată un agregat de asemenea 
proporții.

La centrul universitar din Za
greb, studenți și conducători ai 
acestei instituții au făcut cunos
cute membrilor*delegației preocu
pările privind organizarea și des
fășurarea învățămîntului, precum 
și activitatea cultural-educativă.

In continuarea călătoriei • au 
fost vizitate instituții culturale și 
sociale din Ljubljana, stațiunea 
Rjeka — unde se află un centru 
de odihnă studențesc, vechiul o- 
raș Pola, stațiunea balneară 
Opatija.

Marți dimineața, delegația C.C. 
al U.T.C. s-a înapoiat la Belgrad. 
Seara, la Ambasada Republicii 
Socialiste România, tovarășul am
basador Aurel Mălnășan a oferit 
în saloanele ambasadei o recep
ție cu ocazia vizitei în R.S.F. Iu
goslavia a delegației C.C. al 
U.T.C. La recepție au participat 
tovarășul Tomislav Badovinaț, 
președintele C.C, al Uniunii Ti
neretului Iugoslav, Marian Oro- 
zen, șeful Comisiei C.C. al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia 
pentru organizațiile de tinerel. 
D. Muiezinovici, membru al 
Comisiei internaționale a C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, T. Mladenovici, membru 
al Comisiei C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia pentru 
organizațiile de tineret. Au luat 
parte, de asemenea, membri ai 
Președinției și ai Secretariatului 
C.C. al Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia, activiști cu munci de 
răspundere la C.C. al Uniunii 
Tineretului Iugoslav.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Vizita delegației C.C. al U.T.C. 
în R.S.F. Iugoslavia continuă.

N. SIMIONESCU

BELGRAD, 19 octombrie

Acum citeva zile s-a anunțat că guver
nul american studiază problema lichidă
rii unor instalații militare americane 
ailate pe teritoriul Franței. Oilcialitățiie 
au afirmat că rațiunea acestei operații 
ar fi de ordin exclusiv economic. Mc
Closkey, purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat, a negat că măsura ar 
avea vreo legătură cu „o eventuală mo
dificare a rolului Franței in sinul 
NA.T.O“.

„Mica toamnă electorală“, suita cîtorva 
alegeri locale în S.U.A. prilejuiește nu 
numai o înfruntare între democrați și re
publicani ci, mai ales, o înfruntare între 
principalele curente din partidul repu
blican.

a alegerile pentru 
postul de primar al 
al New Yorkului, 
cel mai mare oraș 
al Statelor Unite, 
republicanul lohn 
Lindsay, aparținînd 
aripei moderate a 
partidului său, se

bucură de oarecare popularitate 
și mulți observatori îl consideră 
avantajat în confruntarea cu de
mocratul Abraham Beane. Șan
sele sînt însă serios periclitate 
de contracandidatul republican 
William Buckley. de tendință
conservatoare, care îi poate sus
trage un considerabil număr de 
voturi, influențînd astfel, in
direct, alegerea lui Beane.

In alegerile pentru postul de 
guvernator în statul Virginia 
partidul republican este de ase
menea, reprezentat prin doi 
candidați. Aripa moderată a re
publicanilor îl susține pe Lin
wood Halton, adversar al cursu
lui aventurist al lui Barry Gold-

water și care a adoptat o atitudi
ne mai rezonabilă în problema 
rasială, căutînd să atragă voturile 
negrilor. Republicanii de dreapta 
îl prezintă, la rîndul lor, pe Roîon 
William Story, membru declarat 
a! faimoasei „asociații Birch", 

„Mica
care desfășoară o propagandă 
electorală înțesată de sloganuri 
reacționare.

Grav dezorganizat după seve
ra înfrîngere de anul trecut, 
partidul republican pare sănu-și 
fi găsit încă echilibrul. Este lim
pede că el nu a putut depăși 
criza în care l-a aruncat împă- 
iiarea conducerii sale cu ele
mente extremiste. Nu lipsesc, 
desigur, tendințele aripii libe
rale, moderate și chiar a celei 
conservatoare oarecum mai lu

cidă de a acționa pentru con
tracararea curentului goldwate- 
rist care, în esență, a generat 
dezastrul electoral de acum un 
an. Notăm, în acest sens, luările 
foarte recente de poziție ale 
unor asemenea republicani in- 
fluenți ca senatorul Dirksen sau 
congresmcnul Ford care au con
damnat vehement goldwateris- 
mul, dezieîndu-se în public de 
elementele de dreapta.

Ceea ce, pare-se, caracteri
zează actualul moment al fră

ții dominante. E semnificativ că 
în această ofensivă pentru aca
pararea de poziții, aripa de 
dreapta republicană acționează 
prin intermediul asociației John 
Birch cunoscută ca o organiza
ție ultrareacționară, de nuanță 
neofascistă. Presa americană a
relevat pe larg, în ultimele săp- 
tămîni, influența crescîndă a aso
ciației John Birch 
țiile republicane 
state ale S.U.A.,

în organiza- 
din diferite 
printre care

Texas. New Tersey, Maryland, Los

toamnă electorală“
mîntărilor din partidul republi
can este însă ofensiva elemente
lor de dreapta. Extremiștii — 
apreciază NEW YORK TIMES— 
văd în organismul slăbit și încă 
dezorientat al partidului republi
can o pradă mai ușoară. Ei des
fășoară o adevărată invazie cu 
scopul declarat de a pune totul 
sub controlul lor“. Din Connec
ticut și pînă în California ele
mentele de dreapta luptă la ni
velul organizațiilor locale sau 
din state pentru a cîștiga pozi-

Angeles ete.. Toate datele — 
scrie NEW YORK HERALD 
TRIBUNE — lasă să se creadă 
că organizațiile extremiste de 
genul lui John Birch și-au ales 
partidul republican ca eventual 
instrument politic“. în același 
context, trebuie amintite și în
cercările politicienilor rasiști din 
statele de sud de a-și consolida 
pozițiile în partidul republican, 
în unele cazuri prin trecerea în 
acest partid a unor „dixicrați“, 
membri ai partidului democrat.

Cităm, astfel, cazul congresme- 
nului John Beli Wiliiams, cam
pion fățiș al „supremației albe“ 
și bine cunoscut ca sprijinitor al 
lui Goldwater — ceea ce i-a și 
atras o sancțiune în partidul de
mocrat al cărui membru este ; 
săptămîna trecută, Wiliiams și-a 
anunțat intenția de a se înscrie 
în partidul republican.

E greu de prevăzut dacă actu
ala infiltrare a elementelor ex
tremiste, care amenință să des
trame definitiv prestigiul repu
blicanilor în opinia publică, va 
fi stăvilită. Practic, acțiunile 
aripii moderate sînt slabe. In
tenția unora din Iederii republi
cani de a obține o condamnare 
a asociației John Birch și o com
batere energică a infiltrării ele
mentelor de dreapta nu are deo
camdată o sferă de aplicare, 
orice hotărîre în acest sens tre
buind să aștepte ratificarea con
venției naționale a partidului.

între timp confuzia și frămîn- 
tările interne din sînul partidu
lui republican continuă. Criza nu 
e depășită. Un indiciu vizibil al 
acestei situații îl constituie și 
amintitele „duble candidaturi“ 
republicane în alegerile din New 
York și Virginia.

EM. RUCĂR

Delegația 

parlamentară
A u

p

c ercurile oficiale americane au ținut să sublinieze că 
nu este vorba despre un precedent întrucît măsuri 
asemănătoare cu finalitate economică ar fi fost luate 
încă din primăvara acestui an, în vederea echilibrării 
balanței americane de plăți. Dar cum dezmințirile 
lui McCloskey, ca și alte asemenea luări de atitudine, 
nu au avut darul să convingă pe observatorii apu
seni, cei mai mulți dintre aceștia au legat anunțul 
american atît dc evoluția relațiilor franco-americane

cit și de ansamblul relațiilor interoccidentale.
Problema bazelor americane din Franța a intrat în actualitate 

în momentul cînd se discută intens despre rolul N.A.T.O. și cînd 
chestiunea reorganizării acestei alianțe a fost pusă pe tapet. Ea a 
reținut atenția comentatorilor și în momentul cînd se dezbate pro
blema înarmării nucleare a pactului atlantic.

Rezultatele întrevederilor de la Washington dintre secretarul de 
stat Rusk și ministrul britanic de externe Stewart au fost amplu 
comentate. Purtătorii de cuvînt ai celor două părți au declarat că 
nu s-a înregistrat nici un acord deosebit. Statele Unite au indicat 
că în chestiunea creării forțelor nucleare multilaterale pozițiile lor 
nu s-au schimbat. Anglia a susținut teza că proiectul F.N.M. nu 
este încă pregătit pentru a fi tradus în viață'și că orice hotărîre ar 
trebui luată „numai după consultări prelungite, în săptămînile ur
mătoare, cu alte țări interesate“. Poziția Angliei a fost și mai bine 
precizată în declarațiile făcute la New York de șeful diplomației 
britanice. Comentîndu-le, un purtător de cuvînt al ministerului 
englez al afacerilor externe a declarat că Anglia nu a abandonat 
proiectul „forței nucleare atlantice“. Răspunzînd întrebărilor puse 
de ziariști, acesta a cerut să se acorde cea mai mare atenție urmă
torului paragraf 
din declarațiile 
lui Stewart: „în 
prezent trebuie 
văzui! dacă pro
iectele F.N.M. și 
F.N.A. comportă 
/avantaje reale 
pentru N.A.T.O.“ 
și că 
mele 
trebuie 
nate, în totalita
tea lor, 
spirit nou“. Pre
cizările asupra

„proble-
N.A.T.O. 

examî-

înîr-un

înfruntări

punctului de vedere britanic au stîrnit ecouri nefavorabile în R. F. 
Germană. Cercurile oficiale de la Bonn au luat atitudine în legătură 
cu afirmațiile privind eventuala abandonare de către Anglia a 
proiectelor ei privind constituirea unor forțe nucleare atlantice. Pur
tătorul de cuvînt al guvernului vest-german a declarat că guvernul 
său caută o soluție care să prevadă „un sistem de arme nucleare 
integrat“. Ambasadorul R.F.G. la Londra a fost însărcinat să dis
cute aceste probleme cu reprezentanții guvernului britanic.

Statele Unite susțin — după cum se știe •— ideea lansată de 
McNamara privind crearea unui „comitet restrîns“ însărcinat cu 
pregătirea planurilor comune relative la utilizarea armamentului 
nuclear de către membrii alianței. în zilele din urmă a început să 
fie ventilată însă ideea înlocuirii acestui comitet restrîns printr-un 
organism mai larg din care să facă parte toate statele N.A.T.O. 
care doresc acest lucru.

După cum afirmă agențiile de presă occidentale, Franța ar fi 
indicat că nu este interesată în participarea la lucrările amintitu
lui comitet restrîns. Parisul apreciază că un asemenea comitet ar 
fi de fapt chemat să „încununeze" o eventuală forță nucleară 
multilaterală a N.A.T.O., forță pe care guvernul francez o res
pinge. în măsura în care preconizatul comitet lărgit ar urma să 
înlocuiască F.N.M. și F.N.A. (adică planurile american și englez) 
nu ar fi exclus ca Franța să participe la lucrările acestuia. Se a- 
firmă însă că nici o hotărîre nu a fost încă adoptată în această 
problemă.

în momentul de față se așteaptă reuniunea miniștrilor apărării 
ai statelor din N.A.T.O. care să ia o hotărîre cu privire la propu
nerile făcute de diferitele state. Data conferinței nu a fost fixată 
dar se așteaptă ca ea să aibă loc înaintea conferinței ministeriale 
a N.A.T.O. din decembrie.

EUGEN PHOEBUS

in H. P. Mongola
ULAN BATOR 19. — Trimi

sul special Agerpres, L. Duță, 
transmite: în zilele de 16—18 
octombrie, delegația parla
mentară a Republicii Socialis
te România a întreprins o că
lătorie în aimakul Uburhan- 
gai, situat la aproximativ 500 
de kilometri de Ulan Bator. 
Cu acest prilej, delegația a vi
zitat și stațiunea de odihnă 
Hugirt și gospodăria agricolă 
de stat din Karakorum.

In seara zilei de 19 octom
brie, Petre Niță, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia la Ulan Bator, a oferit un 
cocteil în cinstea delegației 
parlamentare române.

Au participat: J. Sambu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., președintele 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular, N. Luvsanravdan, 
membru supleant al Biroului 
politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al 
Marelui Hural Popular, B. Al- 
tangherel, președintele Mare
lui Hural Popular, D. Maidar, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole, și alte persoane 
oficiale.

I
I
I

principalele | 
izi pe „cei J

I
I

Geneva a găzduit zilele trecute o șe
dință a Comitetului consultativ al Aso
ciației Europene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.). Reuniunea a avut menirea de 
a deîinitiva ordinea de zi a sesiunii Con
siliului Ministerial al A.E.L.S. care 
mează să aibă loc la siîrșîtul lunii oc
tombrie în capitala Danemarcei.

nr-

____ _____ Cu 
prilejul ședinței de la Geneva au fost 
trecute în revistă, succint, 
probleme care preocupă astăzi _ 
șapte“.

e primul loc se si
tuează determinarea 
„viitoarei concepții 
politice" a asociați
ei, ținînd cont de 
ultimele schimbări 
care au survenit în 
conjunctura politică 
europeană. Va mai

putea A.E.L.S. să reziste mult 
timp în actuala sa alcătuire ? Ce 
poziție să adopte față de Piața 
comună ? Ce șanse există pentru 
desființarea barierelor dintre cele 
două blocuri ? Răspunsurile la 
aceste întrebări și la altele ase
mănătoare depind în bună măsu
ră de poziția Londrei. în perioa
de diferite, conducătorii britanici 
s-au pronunțat, fie pentru întă
rirea A.E.L.S., fie pentru apropie
rea de Piața comună, eventual 
pentru aderarea ia C.E.E. a în-

• ~ " Această din
fie actual- 
de englezi.

I
| tregului A.E.L.S.
| urmă poziție pare să 

mente cea îmbrățișată 
I Astfel. în urmă cu

două săptămîni, la 
reuniunea A.E.L.S.

I de la Strasbourg. 
J delegatul englez,

Christophei Soames 
I (care este membru 
I al partidului conser

vator) a subliniat că

IA.E.L.S. trebuie să 
sprijine propunerea 
Angliei, privind „t<-

Inificarea politică a
Europei occidentale.

Punctul de vedere
I rires se pare că este împărtășit de 

guvernul laburist. Anglia, consi- 
’ deră observatorii, este în prezent 
| hotărîtă să obțină permis dc li

beră trecere peste Canalul Mîne- 
* cii. Aceasta l-a făcut pe Per 
IHaekkerup. ministrul danez al 

afacerilor externe și președintele 
curent al Consiliului Ministerial 

| al A.E.L.S., să declare : „Mem- 
I brii A.E.L.S. sînt siliți să exami

neze viitoarele relații cu Piața 
1 comună ca urmare a semnelor 

de reorientare a politicii britanice 
față de Europa occidentală și

I finind seama de criza din sinul 
I C.E.E “ O leorientare britanică 

în sensul apropierii de Piața co-
I mimă ai avea efecte hotărîtoâre 
I asupra celorlalți 6 membri ai 

A.E.L.S si asupra relațiilor din- 
ilre cele două grupări economice 

Im Europa occidentală.
Preocupările în legătură cu re- 

| lațiile dintre Piața comună și 
j A.E.L.S. ii putea să rămînă fără 

nici un rezultat datorită crizei 
I din sînul C.E.E., pentru care în 

prezent nu se întrevede încă o so
luție. Din același motiv presa a- 

[ preciază că este dificil pentru 
țările A.E.L.S. să-și stabilească o 
poziție comună față de „cei șase".

I în cercurile politice de la Bonn 
| se subliniază că criza Pieței co
mune poate chiar să împiediceI

al lui Soa-

introducerea pe agenda sesiunii 
de la Copenhaga a problemei re
lațiilor C.E.E.—A.E.L.S.

O altă chestiune care se află în 
atenția țărilor A.E.L.S. este „run
da Kennedy“. în comunicatul 
publicat după reuniunea de la 
Geneva se exprimă neliniștea „ce
lor șapte“ în legătură cu impasul 
in care se află negocierile tari
fare din cadrul rundei. Țările 
A.E.L.S. doresc reușita tratative
lor 
rece 
de _ —n.
tarifelor vamale cu țările Pie
ței comune. Țările A.E.L.S. 
sînt îngrijorate întrucît ele cum
pără mult mai mult decît vînd 
Pieței comune. I.. 
importurilor A.E.L.S. 
șase țări ’ 
ridicat 
mareînd 
sută față de 1963. în același timp, 
exporturile A.E.L.S. spre țările

„rundei Kennedy“, deoa- 
văd in aceasta o cale 

a ajunge la reduc»:rea

în 1964, totalul 
din cele j 

ale Pieței comune s-a I 
ia 9,5 miliarde dolari, * 
o creștere de 13,2 la I

C.E.E. s-au ridicat la 6,9 miliar
de dolari, reprezentînd un spor 
de numai 6,4 la sută.

Nici cu privire la „runda Ken- 
nedy“ perspectivele nu sînt mai 
luminoase. Numeroși comentatori 
sînt de părere că și posibilitatea 
reactivizării negocierilor G.A.T.T. 
nu poate fi întrevăzută atîta timp 
cît criza Pieței comune nu va fi 
rezolvată.

în sfîrșit, un alt punct care va 
figura pe ordinea de zi a sesiunii 
A.E.L.S. este suprataxa britanică. 
După cum se știe, aceasta a fost 
introdusă c „ 
fără o consultare 
membrilor A.E.L.S. 
zentat o încălcare 
comerțului 
această grupare.

Congresul sindical 
mondial

In cea de-a 11-a zi a lucrări
lor Congresului sindical mon
dial au continuat discuțiile pe 
marginea rapoartelor prezenta
te anterior.

în cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul S. Puranco, reprezen
tantul Federației sindicatelor 
din insulele Mauricto, Svetozar 
Vukmanovici-Tempo, președin
tele Consiliului Central al U- 
niunii Sindicatelor din Iugosla
via, S. A. Dange, secretar ge
neral al Congresului sindicate
lor din India, Moussa Koueder, 
reprezentantul Uniunii sindi
catelor din Iordania, Miakassis- 
sa Diendonne, secretar general 
ai Confederației sindicatelor 
congoleze (Brazzaville), Bou- 
rouiba Boualen, reprezentantul 
Uniunii generale a muncitori
lor algerieni, Josef Glavicka, 
secretar al C.C.S. din Cehoslo
vacia, Wolfgang Beyreuther, 
secretar și membru al Prezidiu
lui Uniunii sindicatelor libere 
din Germania, D. G. William, 
secretar general al Federației 
sindicatelor din Ceylon, I-Iassan 
Gasmeesid, reprezentantul Fe
derației sindicatelor oamenilor 
muncii din Sudan.

în continuarea discuțiilor, la 
ședința de după-amiază au luat 
cuvîntul Pardo Lugo Carlos Ar- 
turo, secretar al Centralei Uni
tare a muncitorilor din Vene
zuela, Veiga Roberto, secretar 
general al C.T.C.R. — regiunea 
Matanzo — Cuba, Nour Darak 
Hchan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Sindicate
lor Unificate din Iran, Gutierez 
Benitez Graciano, secretar al 
Comitetului Național al Centra
lei țărănești din Mexic, Kim 
Suk Jin, din partea Federației 
Sindicatelor din întreaga Co- 
ree.

Situația din Indonezia
o

După cum se anunță din ca
pitala Indoneziei, în afară de 
organizațiile Partidului Comu
nist din regiunea Djakarta și 
de alte organizații progresiste, 
care au fost suspendate tem
porar, pe plan național a fost 
interzisă activitatea Federației 
Sindicale Sobsi.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, generalul-maior Hadi- 
kasumo, șeful înaltului coman
dament militar din Djakarta, a 
cerut conducătorilor Partidului 
Comunist din Indonezia și re
prezentanților altor partide și 
organizații politice să se prezin
te pînă la 24 octombrie în fața 
autorităților militare sau poli
țienești din Djakarta pentru a 
da declarații.

La Djakarta s-a anunțat, de- 
asemenea, arestarea Iui Sukir- 
man, directorul postului de ra
dio guvernamental, demis săp
tămîna trecută din această 
funcție, precum și a altor zia
riști.

în ciuda apelului lansat de 
președintele Sukarno, comanda
mentele militare și elemente

de dreapta continuă și iu Insu
la Sumatra acțiunile împotriva 
Partidului Comunist din Indo
nezia și a altor organizații de
mocratice. Comandamentul mi
litar din Djakarta a făcut cunos
cut marți că numărul comuniș
tilor arestați a crescut în ulti
mele zile.

Președintele Sukarno a avut 
convorbiri cu membri ai Cabi
netului și înalți funcționari gu
vernamentali. într-o declarație 
făcută ziariștilor, generalul 
Achmadi, ministrul informații
lor, a subliniat că președintele 
Sukarno a insistat asupra resta
bilirii cît mai curînd posibil a 
ordinei publice și securității, 
astfel îneît să nu se procedeze 
la distrugeri sau incendii. El a 
adăugat că este necesară men
ținerea stării excepționale în 
regiunea Djakarta.

Postul de radio indonezian a 
anunțat că președintele Sukar
no a convocat pentru 23 octom
brie o reuniune a conducători
lor districtelor din întreaga ța
ră, cărora urmează să le dea 
personal o serie de instrucțiuni.

încercare de lovitură de stat în Burundi
Corespondenții agențiilor de 

presă au anunțat că luni noap
tea, la Bujumbura, capitala sta
tului Burundi, a avut loc o în
cercare nereușită de lovitură 
de stat. După cum relatează a- 
genția France Presse, răscula- 
ții au atacat palatul regal, un
de s-au desfășurat lupte violen
te. Regele Charles Mwambutsa 
a reușit să scape, refugiindu-se 
în Congo (Leopoldville). Postul 
de radio Bruxelles a transmis 
o declarație a Ministerului

Afacerilor Externe al Belgiei 
în care sînt confirmate știrile 
despre încercarea de lovitură 
de stat de la Bujumbura și des
pre starea gravă în care se a- 
flă primul ministru, Leopold 
Biha, rănit de răsculați.

Agențiile de presă relatează 
că autoritățile controlează si
tuația, răsculații au depus ar
mele, iar 30 de răsculați, din
tre care cei mai mulți militari, 
au fost arestați.

Misiunea de legătură a înaltu
lui comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a transmis 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control din Vietnam un 
mesaj de protest împotriva noilor 
raiduri asupra teritoriului R. D. 
Vietnam. în zilele de 16 și 17 
octombrie, numeroase formațiuni 
de avioane de luptă cu reacție a- 
mericane, unele venind din Tailan- 
da, după ce au trecut prin spațiul

aerian al Laosului, au pătruns în 
repetate rînduri în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, bombardînd și 
mitraliind numeroase regiuni 
populate și obiective economice 

în ziua de 18 octombrie, dea
supra teritoriului R. D. Vietnam 
au fost doborîte 5 avioane ame
ricane, dintre care un avion de 
recunoaștere fără pilot. Au fost 
capturați cîțiva piloți americani.

R. P. CHINEZĂ. Vedere de ansamblu a intre prinderii textile „Nuban".
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la viitoarea sesiune de la Copen
haga partenerii din A.E.L.S. săi 
insiste pentru reducerea sau chiar I 
anularea completă a suprataxei 
de 10 la sută și să silească gu-1 
vernul britanic să-și ia angaja-, 
mente precise în acest sens. *

Așteptată cu nerăbdare și în a-1 
celași timp cu neliniște, întrunirea 
Consiliului ministerial al A.E.L.S. 
are pe agenda sa probleme pe i 
care observatorii politici le caii-1 
fică dificile și pe care nici cei1 
mai optimiști dintre ei nu speră l 
să le vadă rezolvate în întregime.
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Academiei de științe morale și po
litice a universității franceze, acad. 
Athanase Joja a ținut o conferin
ță despre Filozofia istoriei în Ro
mânia. Expunerea a fost urmărită 
cu viu interes și urmată de discuții, 
la care au participat academicieni 
și profesori universitari printre 
care René Poirier, profesor de lo
gică la Sorbona, Lo Brass, decan al 
Facultății de drept, profesor Mes- 
nard, membra corespo- lent al Aca
demiei Republicii Socmliste Româ
nia și alții.

Au participat, de asemenea, dr. 
Victor Dimitriu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Franța, membri ni ambasadei.

• ZIARUL ,,Le Monde’ relatează 
că celebrul pictor francez Picasso 
a donat unul din tablourile sale 
expoziției internaționale care a 
fost organizată la Londra în cadrul 
unei campanii pentru punerea în 
libertate a deținuților politici din 
Republica Sud-Africană. Tabloul 
are o mare valoare și se aprecia
ză că, dacă ar fi pus în vînzare,

s-ar obține peste 16 000 lire sterli
ne.

La expoziția de la Londra parti
cipă aproximativ 200 de pictori și 
sculptori din 30 de țări. Toate ope
rele expuse au fost donate de au
torii lor.

• AGENȚIA .B.T.A. anunță că 
la 19 octombrie, președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, l-a 
primit pe ministrul L. Avramov, 
șeful delegației economice bulgare, 
care se află la Cairo pentru în
cheierea unui acord economic de 
lungă durată între R.P. Bulgaria si 
R.A.U.

L. Avramov a avut, de aseme
nea, o întrevedere cu Zakariya 
Mohieddin, vicepreședinte și prim- 
ministru al R.A.TJ

• MINISTRUL afacerilor exter
ne al U.R.S.S., A. A. Gromîko, șe
ful delegației sovietice la cea de-a 
20-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.. a părăsit la 19 octom
brie New York-ui

• CUNOSCUTUL scriitor francez 
Francois Mauriac, laureat al Pre
miului Nobel, membru al Acade
miei Franceze, care a împlinit 00 
de ani, a fost sărbătorit luni în o- 
rașul său natal — Bordeaux. în 
sala Teatrului Mare din Bordeaux, 
scriitorul a fost omagiat de Cha-

ban Delmas, primarul orașului și 
președintele Adunării Naționale, 
care a prezidat adunarea festivă.

In aceeași zi, autoritățile orașu
lui au oferit un dineu în cinstea 
marelui scriitor.

• GUVERNUL Cambodgiei a pu
blicat o declarație de protest îm
potriva violării spațiului aerian al 
țării de către avioane sud-vietna- 
meze și americane și cheamă toata 
țările iubitoare de pace să ia mă
suri pentru a preveni repetarea u- 
nor asemenea provocări.

• ȘEDINȚA Tribunalului din 
Dallas, care trebuia să se pronunțe 
luni asupra stării mintale a Iui 
Jack Ruby, a fost amînată la cere
rea avocatilor apărării. Ruby a fost 
condamnat la moarte pentru uci
derea lui Lee Oswald a doua zi 
după asasinarea președintelui Ken
nedy. Avocații apărării au afirmat 
că sentința dată vara trecută este 
nulă și neavenită, ea fiind pronun
țată de către judecătorul federal 
Joe Brown, care a prezidat instan
ța. Apărarea s-a opus ca judecăto
rul Brown să mai prezideze în con
tinuare tribunalul, deoarece el a 
scris o carte despre „cazul Ruby". 
Luni, judecătorul Luis Holland a 
declarat că numai Curtea crimina
lă de apel poate stabili dacă argu
mentele apărării sînt fondate,

urmînd să anuleze sentința dată si 
să redeschidă un proces în tare să 
se constate dacă Ruby este sau nu 
în perfectă stare mintală.

• MII DE ELEVI din Milwaukee 
(Wisconsin) au organizat un boicot 
al școlilor din localitate, protestîncl 
împotriva practicilor discriminatorii 
în domeniul învățămîntului public. 
Potrivit agenției United Press In
ternational. la această acțiune au 
participat peste 7 000 de elevi.

• GENERALUL Ne Win, pre 
ședințe al Consiliului revoluționar 
birman, a emis luni un decret prin 
care statul este autorizat să națio
nalizeze întreprinderi economice. 
Potrivit noii legi, care va intra 
imediat în vigoare, guvernul are 
dreptul să înființeze întreprinderi 
noi, să le controleze pe cele exis
tente și să fixeze prețurile mărfu
rilor. Agenția France Presse men
ționează că sînt prevăzute pedepse 
aspre pentru cei care se vor îm
potrivi aplicării acestei leai.
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