
La fizică drumul spre nota 
trece prin laborator. Eleva Tur- 
cescu Silvia din cl. a Xl-a £’, 
liceul N. Bălcescu din Craiova, 

pregătind o lecție
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CULTIVAREA DRAGOSTEI
TINERILOR PENTRU MUNCĂ

c onferința organizației raionale U.T.C. Alexandria... 400 de tineri delegați și invitați care au a- dus cu ei o experiență bună, metode de muncă valoroase demonstrîndcă ele au rodit în rezultatele economice pe care le-au dobîri- dit în lupta pentru sporirea rodniciei pămîntului.Pe unii din cei prezenți în sală îi cunoscusem mai de mult: ani la rînd primul reportaj și prima fotografie despre începutul secerișului le-am făcut la cooperatorii din comuna Buzes- cu — ei dădeau semnalul pe țară; altădată eroii reportajului erau tinerii tractoriști de la S.M.T. Brînceni care, campanii la rînd, uneori împotriva unor condiții climatice vitrege — secetă excesivă sau ploi prelungite — reușeau să încheie primii campaniile de arături și în- sămînțări la un nivel agrotehnic superior; tot așa după cum și experiența bună dobîndită de îngrijitorii de animale de laG.A.S. Mavrodin sau Alexandria, în sporirea producției animaliere au constituit prilejul n- utile schimburi de Fapte de viață dife- concludente.a răzbătut cu preg- cuvîntul fiecărui vor-
nor foarte experiență, rite, fapteCeea ce nanță din bitor urcat la tribună, a fost interesul deosebit cu care au primit oamenii muncii, tineretul de la sate, documentele plenarei C.C. al P.C’.R. din 11—12 no-

Institutului de medicină

și farmacie din Tg. Mureș

Corpuiui didactic și studenților Institutului 
și farmacie din Tîrgu-Mureș;Comitetul . Central al. Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste. România, transmit corpului didactic, studenților și tuturor colaboratorilor 'Institutului de medicină și farmacie din Tîrgu-Mureș. călduroase ‘felicitări cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate a acestei merituoase instituții,de învățămînt superior.înființarea în 1945\ a Institutului de medicină și farmacie din Tîrgu-Mureș a constituit expresia grijii și solicitudinii de care se bucură învățămîntul și . știința în țara noastră, rodul politicii naționale marxist-leniniste a Partidului Comunist Român și a statului nostru. Institutul medico-farmaceutic din Tîrgu- Mureș, unde învață și muncesc umăr la umăr studenți. și cadre didactice români, maghiari și de .alte naționalități, a .cunoscut o continuă

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

de medicină

dezvoltare. In cele două decenii de existență, Institutul medico-farmaceutic din Tîrgu-Mu- reș, al cărui corp didactic cuprinde dascăli cu o bogată și îndelungată experiență, precum și tinere cadre formate în anii regimului popular, a dat țării peste 2 000 de medici și farmaciști, cu o bună pregătire profesională, cetățeni devotați ai patriei noastre.Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România urează corpului didactic și studenților noi succese și își exprimă convingerea că Institutul de medicină și farmacie din Tîrgu-Mu- reș își va îndeplini și în viitor sarcina de onoare de a da țării cadre medicale, de înaltă calificare, părtași activi la opera de dezvoltare și înflorire a României socialiste.
CONSILIUL DE STAT 

AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA

iembrie cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii. Numeroși vorbitori și-au exprimat deplina lor adeziune față de măsurile preconizate de partid — măsuri ce izvorăsc din Documentele Congresului al IX-lea — în ceea ce privește dezvoltarea bazei ten- nico-materiale a agriculturii,
însemnări

de la Conferința?
U.T.C. Alexandria

consolidării proprietății obștești a țăranilor cooperatori, constituirea uniunilor cooperatiste la toate nivelurile, stimularea eforturilor țăranilor cooperatori pentru creșterea continuă a producției agricole, reglementarea repartizării loturilor în folosință personală, rezolvarea corespunzătoare a pensionării țărănimii muncitoare, precum și alte măsuri.Tînărul Gh. Mihai — cooperativa agricolă de producție Măgura — spunea :— în cooperativa noastră, din inițiativa organizației de partid, Raportul tovarășului Nicolae
V

Ceaușescu și Rezoluția au fost citite mai întîi pe brigăzi. După aceea a avut loc o dezbatere la care au participat toți cooperatorii, tineri și vîrstnici. Cu toții ne-am angajat atunci că vom face totul pentru îndeplinirea sarcinilor care decurg din aceste documente. Eu am înțeles că pentru organizația noastră, sarcina principală este aceea de a dezvolta, în continuare, la tineri dragostea față de agricultura socialistă, de a-i mobiliza mai activ Ia munca pentru obținerea unor producții din ce în ce mai mari.Vorbind despre succesele do- bîndite anul acesta de G.A.S. Vitănești — peste 3 000 kg grîu la hectar, cu aproape 1 000 kg mai mult decît cifra planificată, și asta în condiții de secetă excesivă — tînăra tehniciană Ioana Andrei arată în Conferință că aceste succese au la temelie realizarea, cu mijloace mecanice, a lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic; au la bază stăpîni- rea de către lucrătorii din G.A.S. a unui bagaj mai mare de cunoștințe profesionale.— Singura cale, așa cum se arată în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, de sporire a producției, a belșugului pămîntu- lui este aplicarea pe scară largă a științei și tehnicii înaintate, folosirea mijloacelor de muncă moderne, care să influențeze și să învingă factorii naturali care depinde producția în următorii ani se va ca mecanizarea tuturor agricole, se va extinde rea și irigațiile, vor fi mijloace transport ducției agricole, se vor crea la sate întreprinderi de prelucrare agroalimentară.' Deci satul, agricultura cer acum zeci de mii de muncitori calificați. Dezvol- tînd la tineri dragostea pentru noile meserii ale satului socialist, organizațiile U.T.C. au datoria

de agricolă, intensifi- muncilor chimiza- asigurate corespunzătoare de și depozitare a pro-

VASILE CÄBULEA

(Continuare în pag. a V-a)
„Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii. In cuptor 
metalul capătă noi înfă
țișări și proprietăți, po
trivit voinjei și priceperii 
muncitorilor tineri 

vîrstnici 
Foto: ION CU CU

Exteriorul clădirii cazonelor cu apă fierbinte de la Centrala 
electrică de termoficare-Grozăvești

Foto: AGERPRES

TELEGRAMA
CELUI DE AL 29-lea CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MARE A BRITANIE

LONDRADragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delegaților la cel de-al 29-lea Congres al P.C. din Marea Britanie, întregului dv. partid, un cald salut frățesc.Vă urăm, dragi tovarăși, mari succese în creșterea și întărirea rîndurilor partidului, a legăturilor sale cu masele, în unirea clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste și democratice în lupta pentru pace, democrație și progres social.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN

Construirea unui modern complex de sere
In partea de sud-est a orașului 

Ploiești, în apropiere de comuna 
Tătărani, au început lucrările de 
organizare și construcție a unui 
modern complex de sere — cel 
mai mare din țară, — pentru pro
ducerea de legume forțate și 
timpurii.

Suprafața ocupată de noul com
plex, proiectat de specialiști ai. 
Institutului de studii și proiectări 
agricole București (I.S.P.Ă.), este 
de 51 de hectare. Halele, care vor 
adăposti instalațiile moderne pen
tru încălzire, condiționarea aetu- 
lui și iluminat, sînt. construite din 
prefabricate și sticlă. Apa caldă, 
necesară încălzirii serelor, este a- 
dusă prin conducte de la termo
centrala electrică Brazi,: aflată în 
apropiere.

st.De la trimișii , Agerpres, 
Bratu și A. Urzică.

institutul de 
dicină și 
macie din 
Mureș a aniver
sat vineri 20 de 

.ani de la înfiin
țare. In sala Pa
latului culturii 
din localitate, 

pavoazată sărbătorește, s-au în
trunit, în cadrul unei adunări 
festive consacrate acestui eveni
ment, sute-de profesori universi-

I
me- 
far- 
Tg.

DE MINIȘTRICONSILIUL
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA

Adunarea festivă
tari, medici și alți oameni de 
știință și cultură, studenți, repre
zentanți ai unor întreprinderi și 
instituții științifice și culturale 
din localitate și din țară.

Au participat tovarășii Mihai 
Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Nicolae Vereș, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional. Mureș-Autonomă Ma
ghiară al P.C.R., Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, Ion Teoreanu, șe
ful secției de învățămînt și să
nătate a C.C. al P.C.R., Ion Mo
rarii, secretar general în Minis
terul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
ai unor instituții și organizații 
obștești, precum și conducători 
și cadre didactice ai universită
ților și institutelor de medicină 
și farmacie din București, Cluj, 
Iași, Timișoara.

Ea deschiderea adunării, tova
rășul Mihai Gere a dat citire 
telegramei de salut a C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, adresată 
corpului didactic și studenților 
Institutului de medicină și far
macie din Tg. Mureș.

Despre activitatea acestei in
stituții de învățămînt superior a 
vorbit prof. dr. Csogor Ludovic, 
rectorul Institutului,

Crearea institutului nostru în 
primul an după eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist, a 
subliniat vorbitorul, este rodul 
politicii naționale juste a Parti
dului Comunist Român, a grijii 
sale deosebite îndreptată spre 
dezvoltarea economică și social- 
culturală a tuturor regiunilor 
țării. Institutul constituie un te
ren larg de rodnică colaborare 
între toate cadrele didactice și 
toți studenții, indiferent de na
ționalitate. Învățătura și munca 
în comun a întărit spiritul lor 
de colaborare frățească. In în
treaga muncă ne sprijinim pe 
tradițiile progresiste ale științei 

pe realizările 
apreciate și

noastre medicale, 
ei actuale mult 
peste hotare.

In continuare, 
arătat că de la înființarea insti
tutului, acesta a dat patriei 
aproape 2 300 de medici și far
maciști, Față de 632 de studenți 
în 1945, în prezent cursurile in
stitutului sînt frecventate de 
aproape 1100 de studenți.

Greutățile inerente începutu
lui le-am putut înfrunta, treptat, 
treptat bucurîndu-ne de ajutorul 
și grija permanentă a partidului 
și statului. Acest ajutor s-a făcut 
simțit la tot pasul în toate do
meniile activității noastre didac
tice și științifice. Vorbind des
pre vizitele făcute în regiune si 
institut, de către tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu, secretar general al

■vorbitorul a

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
• Regiunea Ploiești

Din datele centralizate la. Direcția regională de statistică Ploiești, s-a stabilit că în cursul zilei de 26 noiembrie au fost îndeplinite sarcinile de plan ale șesenalului pe ansamblul regiunii.Volumul producției globale a industriei regiunii a fost anul acesta cu 96 la sută mai mare decît cel din 1959, înregistrîndu-se un ritm mediu anual de creștere de 2 Ia sută față de plan. Regiunea ocupă locul 3 în economia republicană și realizează aproape 11 Ia sută din producția țării. Mai mult de 30 la sută din producția marîă este destinată exportului. Industria petrolieră, care reprezintă în prezent aproape 40 la sută din producția globală a regiunii a fost orientată în această perioadă spre exploatarea rațională a zăcămintelor și valorificarea superioară a fiecărei tone de țiței supusă prelucrării.în anii șesenalului calitatea a numeroase produse s-a ridicat Ia nivelul nevoilor economiei naționale și cerințelor de export. Cifra octanică medie Ia benzine a crescut cu peste zece unități,

Iar uleiurile industriale rezistă acum de douăiori mai mult decît cele vechi. A fost lărgită gama instalațiilor de foraj pentru adîncîmi pină ia 7 000 m., s-a realizat instalația de foraj E-75 cu acționare electrică.
• Minerii Văii JiuluiMinerii Văii Jiului au anunțat îndeplinirea rpla- nului șesenal cu 37 de zile înainte de termen. Colectivele exploatărilor din cel luai mare bazin carbonifer al țării au obținut în acești ani succese importante în sporirea producției de cărbune și • a productivității muncii, promovarea progresului tehnic și reducerea cheltuielilor de producție. In prezent se îac pregătiri pentru asigurarea bazei necesare realizării producției sporite de cărbune prevăzută pentru viitorul cincinal. Avînd în vedere complexitatea și importanța problemelor care se impun a fi rezolvate în Valea Jiului, colegiul Ministerului Minelor a organizat vineri la Petroșani o amplă ședință de analiză Ia care au luat parte tovarășii Bujor Almășan, ministrul minelor, Mihail Florescu, membru al C.C. al P.C.R.. șef de secție Ia C.C. al P.C.R., Petru Furdui, președintele Comitetului Uniunii sindicatului munci -

torilor .mineri, Nicodim Roșea, secretar al comitetului regional Hunedoara al P.C.R., cadre tehnice de conducere din minister, de la Combinatul carbonifer și de la exploatările miniere din Valea Jiului.Din lucrările ședinței s-a desprins faptul că activitatea de producție care în prima parte a anului era mai puțin satisfăcătoare, s-a îmbunătățit mult în ultimul timp. In lunile iulie-octombrie din minele Văii Jiului s-au extras în plus, peste prevederi, 19 438 tone de cărbune.Pe linia introducerii tehnicii noi, s-a trecut la experimentarea podirii abatajelor frontale cu plase de sîrmă. La mina Lupeni s-a introdus în- tr-un abataj frontal susținerea cu grinzi în consolă ‘ și stîlpi hidraulici, obținîndu-se o viteză de avansare de 35 metri pe lună și un randament de 6 tone cărbune pe post. La mina Vulcan, în stratul 18 unde se face tăierea mecanică cu combina și se aplică susținerea modernă s-a obținut o productivitate pe post mai mare cu 43 la sută decit cea realizată înainte de introducerea mecanizării. In rindul măsurilor luate pentru îmbunătățirea protecției și securității muncii, una din principalele probleme dezbătute în cadrul acestei ședințe se înscrie completarea serviciilor de aeraj ale minelor cu cadre tehnice și Inginerești și cu măsurători de gaze.

..

C.C. al P.C.R., și de alți conducă
tori ai partidului și statului, el 
a spus: Constituie o min- 
drie pentru noi faptul că 
tovarășii din conducerea su
perioară de partid și de stat 
au venit de fiecare dată în mii- 
looul nostru, interesîndu-se de 
activitatea noastră, de greutățile 
noastre, dîndu-ne îndrumări și 
sfaturi pline de înțelepciune. 
Toate acestea au constituit și 
constituie pentru noi o călăuză 
sigură în munca de viitor.

Însuflețiți de înaltele aprecie
ri cuprinse în telegrama Comi
tetului Central, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
sîntem profund recunoscători 
partidului nostru drag pentru 
atenția și grija pe care o mani
festă față de munca noastră, 
pentru ajutorul pe care-l simțim 
zi de zi.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
institutul nostru, cadrele didac
tice și 'întreaga masă de studenți 
români, maghiari și de alte na
ționalități, strîns uniți în muncă 
și viață, afirmă cu tărie că, ală
turi de toți oamenii muncii din 
țara noastră, și călăuziți de politi
ca Partidului Comunist Român, 
nu-și vor precupeți nici un efort 
pentru a contribui la realizarea 
mărețelor sarcini trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., pentru 
a servi patria noastră comună — 
Republica Socialistă România.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Vereș, prim-secretar al 
Comitetului regional al P.C.R. 
Sărbătoarea noastră are loc în 
condițiile cînd întreaga țară este 
cuprinsă de un puternic avînt da 
muncă creatoare, pentru îndepli
nirea istoricelor Directive ale 
Congresului al IX-lea al partidu
lui.

După ce a trecut în revistă 
realizările pe tărîm economic și 
social-cultural obținute în regiu
ne, și perspectivele de dezvoltare 
în viitorul cincinal, vorbitorul a 
spus: Regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară cunoaște astăzi o în
florire fără precedent. Au fost 
create posibilități largi pentru ca 
fiecare om al muncii, indiferent 
de naționalitate, să-și afirme ta
lentul și capacitatea sa creatoare, 
să-și valorifice cunoștințele și ap
titudinile. Bilanțul bogat al reali
zărilor statului nostru înscrie la 
loc de cinste înfăptuirile din do
meniul științei și al învățămîntu- 
lui superior. Înființarea în urmă 
cu 20 de ani a Institutului de 
medicină și farmacie este încă o 
dovadă în această direcție, o măr
turie a grijii partidului și guver
nului pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului superior.

In pragul celui de al lll-led 
deceniu de activitate fructuoasă, 
a spus în încheiere vorbitorul, 
urăm din toată inima Institutu
lui medico-farmaceutic noi suc
cese în întreaga sa activitate

(Continuare in pag. a V-a)

Primire

la Consiliul de Stat
Vineri la amiază, președintele 'Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit la Consiliul de Stat delegația Seimului Republicii Populare Polone, condusă de Jan Karol Wende, vicemareșal al Seimului, care, la invitația Marii A- dunări Naționale, ne-a vizitat țara.Au participat Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, membru Stat.
A . fostSobierajski, ambasadorul R. P. Polone la București.Primirea s-a desfășurat în-* tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Gheorghe Stoica, al Consiliului deprezent Wieslaw

(Agerpres)



tehnic; L

Un nou termen s-a încetățenit — destul de recent — în lumea științifică : cibernetica. Cu rapiditate, el a trecut în viața de toate zilele, intrînd în uzul curent. Interesul față de acest nou capitol științific a crescut enorm. Este acesta un simptom al începutului unei noi epoci în știință — epoca apariției și creșterii impetuoase a unor noi capitole științifice care reuneso într-un ansamblu domenii care, pînă nu de mult, păreau infinit de îndepărtate.Cum a apărut însă acest nou domeniu științific ?Care este legătura lui cu automatica și ce reprezintă el în raport cu aceasta ?Iată cîteva întrebări cu care ne-am adresat acad. Gr. C. Moisil și al căror răspuns echivalează cu abordarea cîtorva aspecte semnificative ale acestei științe recent constituite.înainte de toate însă, ce este cibernetica ?— Originea acestui cuvînt — ne răspunde interlocutorul nostru — provine de la grecescul „kibernos", ceea ce înseamnează a conduce cîrma unei corăbii. Din aceeași sursă provine, de altfel, și cuvîntul latin „a guverna".Cibernetica cuprinde întregul domeniu al conducerii și comunicației în mașini și organismele vii. Ea reprezintă studiul matematic al procesului de conducere (Kolmogorov). Ea este treapta superioară a automatizării. Căci cibernetizarea reprezintă o automatizare a proceselor intelectuale.— Ce reprezintă — practic vorbind — cibernetizarea ?— Pe scurt, ea reprezintă utilizarea pe scară largă a calculatoarelor electronice în

cele mai variate domenii de activitate omenească. Pentru a ne da seama mai bine de complexitatea problemelor ce pot fi soluționate cu maximum de eficiență de aceste calculatore să amintesc, de pildă, că în funcție de datele introduse în ele de către om, ele aleg cu competență varianta optimă de rezolvare. în faza modernă, omul programează, în linii generale, operațiile efectuate de calculator, în timp ce programul detaliat de lucru este întocmit de către mașina însăși. In acest caz avem de-a face cu o programare automată.— Așadar, calculatoarele electronice trebuie să fie — în prealabil — „informate" cu datele problemei pe care urmează să le rezolve. Ce însemnătate are această etapă în funcționarea calculatoarelor ?— De curînd, în terminologia mondială a apărut cuvîntul „informatică". El denumește cercetarea matematică a prelucrării informației. Deci, problemele de informatică sînt cu mult mai complexe decît simpla „informare" a calculatoarelor. Ele se referă la prelucrarea datelor introduse într-un calculator, în vederea luării unor hotărîri...Pentru explicitare, să dau un exemplu : într-o industrie automatizată se culeg — evident, în mod automat — informații asupra temperaturii, presiunii, concentrației sau asupra altor parametri care caracterizează producția. Astfel de mărimi sînt măsurate de la distanță și, în cazul în care intervin anumite nepotriviri între plan și felul în care acesta este executat practic, sînt „emise ordine" tot de la distanță — care corectează, de asemenea, automat, defecțiunile. Problema constă, așadar, în a prelucra informațiile recepționate din diferite puncte ale uzinei într-un singur ansamblu și de a emite ordine diferențiate,— Deci, calculatoarele electronice „decid" ele însele...— Evident. A fost elaborată chiar și o teorie a deciziilor. Aceasta este studiul matematic legat de adoptarea unei hotărîri optime atunci cînd există mai multe posibilități de acțiune. Este vorba, deci, de a găsi o variantă optimă între numeroase altele. Un asemenea studiu matematic se

poate face numai cu ajutorul calculatoa
relor electronice.Problema acțiunii eficace este astăzi în centrul preocupărilor matematicienilor, economiștilor și inginerilor. O ramură a matematicii, numită teoria grafurilor, dirijează construcția praxeogramelor — desene construite cu ajutorul calculatoarelor electronice — care servesc la determinarea activității celei mai eficiente. Astfel de activități — eminamente practice — sînt legate, de exemplu, de proiectarea organizării unui șantier, planificarea transportului unui a- numit material, a curselor avioanelor sau a investițiilor industriale.— Se rezumă oare cibernetioa la preocupări tehnico-economice ?— Nu ! Mulți dintre oamenii de știință care studiază problemele de automatică sînt de părere că ea a intrat într-o nouă perioadă de dezvoltare, cea a ciberneticii. Or, cibernetica se ocupă de cele mai diverse domenii de activitate, revoluționîn- du-le.Atunci cînd savantul Norbert Wiener a observat asemănări între calculatoarele e- lectronice și modul de funcționare a sistemului nervos, el a pus bazele biologiei matematice. Au urmat, apoi, studii rodnice în legătură cu „simularea" fenomenelor biologice cu ajutorul calculatoarelor electronice.Problema s-a pus însă și invers. Specialiștii au găsit în modul de desfășurare a fenomenelor biologice sugestii referitoare la construcții tehnice originale și valoroase. A apărut astfel un nou capitol al ciberneticii denumit bionica.Cibernetica a pătruns și în științele medicale, înzestrîndu-le cu noi posibilități de investigație. Mai ales în perspectivă, se pare că calculatoarele electronice vor deveni un auxiliar de preț al medicinii în punerea sau verificarea unui diagnostic. Nou domeniu științific, cibernetica medicală este în plin avînt.Se poate menționa că proprietăți esențiale ale ființelor vii — ca reproducerea, adaptarea sau instruirea — au dat naștere, într-un anume sens, unor noi capitole ale automaticii în înțelesul modern al cuvîntului. Au apărut studii cu privire la automatele ce se autoinstruiesc, se auto- adaptează sau se autoreproduc. De astfel de automate au și început să se ocupe cercurile de specialiști ale căror preocupări sînt strîns legate de probleme inginerești.— Ce preocupări există în țara noastră cu privire la problemele de cibernetică ?— Și la noi există numeroase preocupări în acest sens.în domeniul ciberneticii medicale — legate, în special, de endocrinologie — au fost întreprinse cercetări rodnice de către acad. St. Milcu și colaboratorii săi. Unele rezultate ale acestora au fost expuse și în cadrul celui de al III-lea Congres internațional de cibernetică medicală.în același domeniu lucrează și au publicat studii prof. univ. Edmond Nicolau și dr. C. Bălăceanu. Conf. univ. dr. V. Săh- leanu, avînd o formație de medic și mate- tematician, este autorul unui șir de lucrări de cibernetică medicală. încă de multă vreme, prof. univ. dr. Emil Repciuc, făcuse această fericită îmbinare a medicinii cu matematica.în ceea ce privește biologia matematică, la Centrul de calcul al universității din București un colectiv lucrează în acest domeniu.în probleme de cibernetică economică se lucrează la Institutul de matematică încă din anul 1959. Studii apreciate au fost e- fectuat în acest sens de către P. Ivănescu, autorul unor lucrări de programare lineară. La Centrul de statistică al Academiei, la Institutul de științe economice din Capitală sau la Institutul de calcul din Cluj sînt studiate variate probleme de acest tip.— în sfîrșit, o ultimă întrebare : ce preocupări ocupă atenția grupului de cercetători pe care-1 conduceți ?— Actualmente, problema care ne preocupă este cea a utilizării logicilor cu mai multe valori în studiul automatelor cu contacte și relee.Spre deosebire de oamenii de știință care au folosit — în același scop — logica clasică cu două valori, noi am ajuns la concluzia, în ultimii ani, că o descriere mai aproape de realitate a automatelor amintite trebuie să utilizeze un calcul cu trei valori.Un astfel de calcul fusese creat — sub forma logicii cu trei valori — de filozoful polonez J. Lukasiewicz. Acum un sfert de veac am studiat structura algebrică a acestui calcul și — recent — am putut aplica acest studiu de algebră trivalentă la automatele cu contacte și relee.Recent, ml-am format convingerea că studiul și mai exact al acestor automate impune folosirea logicilor lui Lukasiewicz cu mai mult de trei valori. Aceasta este — în etapa actuală — obiectul cercetărilor mele și ale unora dintre colaboratorii mei.
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Problemele automatizării sînt extrem de complexe, iar succesele obținute în acest domeniu al cercetării științifice se caracterizează printr-o succesiune rapidă, o aplicativitate promptă și rezultate spectaculareIată tot atîtea motive care fac deosebit de dificilă cuprinderea unei astfel de teme în cadrul limitat al unui interviu. De aceea mă voi limita in a aborda doar cîteva aspecte ale automatizării, pe care le consider semnificative.Să luăm, de pildă, problema elementelor componente electronice ale instalațiilor de automatizare. în acest domeniu, a cărei însemnătate nu se mai cere a fi subliniată, s-au realizat elemente microminiaturiza- te Valoarea lor este determinată mai cu seamă de performantele sporite pe care le posedă.

Pentru a evidenția însușirile unor asemenea elemente, să ne referim la cazul unui circuit logic, care folosește patru tran- zistori Realizat cu ajutorul mijloacelor tehnice clasice, el ocupă un volum de 25—30 cmc; microminizaturizarea reduce a- cest volum la mai puțin de a suta parte dintr-un singur centimetru cub Pentru aceasta, este folosită tehnica păturilor subțiri a căror grosime este de ordinul fracțiunilor de micron (un micron — a mia parte dintr-un milimetru).Legăturile dintre aceste com- ponete microminiaturizate se realizează tot cu ajutorul păturilor subțiri, prin conductori ale căror dimensiuni nu depășesc doi microni. De asemenea, calculatoarele electronice numerice — realizate pe această cale — au dimensiuni extrem de reduse.Deși elementele electronice

care intră în componența instalațiilor de automatizare sînt foarte avantajoase în ceea ce privește viteza de lucru și dimensiunile, cele mecanice — mai cu seamă cele- ce folosesc, în funcționarea lor, aerul comprimat — sînt, în unele cazuri, preferabile. Ele oferă o siguranță excepțională în funcționarea în medii explozibile sau inflamabile, în medii a căror temperatură este foarte ridicată sau în cele în care acționează cîmpuri de radiație intensă.Astfel de elemente mecanice folosite în automatizare, ca cele micropneumatice, se bazează — în funcționarea lor — pe interacțiunea jet-jet, sau jet- perete. Ele permit realizarea u- nor funcții logice sau analogice asemănătoare celor obținute cu ajutorul semiconductori- lor. Dimensiunile pe care le conferă ele instalațiilor sînt comparabile cu cele obținute cu ajutorul tehnicii miniaturizării. Astfel de instalații pot fi obținute cu ajutorul unei tehnologii relativ simple, care folosește un anumit tip de circuite pneumatice asemănătoare — într-un anumit sens — cu circuitele imprimate folosite în electronică.Astăzi se pot realiza circuite micropneumatice de dimen-

în Anglia a fost proiectată construirea unei mine cu comandă de la distanță, considerată ca fiind prima din lume de acest fel. După părerea specialiștilor, aceasta va permite mărirea productivității la extracția de cărbune cu 40 la sută și reducerea cu 50 la sută a numărului de accidente.Folosirea sistemelor de comandă de la distanță, echipamentul electronic cu care va fi dotată mina va semnaliza o- peratorilor — care controlează funcționarea mașinilor — posibilitatea ivirii unor accidente ca urmare a acumulării gazelor subterane.Un sistem complex de control — incluzînd o rețea circulară de televiziune pentru supraveghere — va asigura extracția și încărcarea cărbunelui pe vagonete în deplasare continuă.
Colaboratorii Institutului de 

procedee petrochimice din 
U.R.S.S. au elaborat modelul 
matematic al unui procedeu pe
trochimic, precum și progra
mul pentru analiza lui.

Calculatorul indică cu mare 
precizie caracterul modificări
lor suferite de substanțele ce 
participă la reacție și regimul 
termic corespunzător pentru 
fiecare fază a procesului. In 
timpul obținerii de noi produ
se, calculatorul electronic poa
te efectua analiza economicd, 
poate stabili rentabilitatea pro
ducției și alege procedeul teh
nologic cel mai rațional.

Oamenii de știință americani au creat un calculator e- lectronic capabil să elaboreze automat planurile viitoarelor modele de automobile.Denumit „DAC-1", calculatorul este dotat cu programe cu- prinzînd peste 750 000 instrucțiuni. El este în stare să „citească* planurile inginerilor, să Ie analizeze și să consemneze elementele cuprinse într-în- sele în uriașa ei memorie. A- poi, inginerii pot „discuta" cu mașina (grație unui creion e- lectronic, unei claviaturi și u- nor fișe perforate), să-i ceară să modifice liniile desenului sau, chiar, să propună soluții originale.
Conf. univ. SERGIU CĂLIN

CERCETĂRI LA ORDINEA ZILEI
Problemele automatizării 

sînt indisolubil legate de pro
gresul tehnic. Iar opera de in
dustrializare socialistă a țării 
noastre, de ridicare a ei la un 
înalt nivel de civilizație se 
desfășoară tocmai pe baza in
troducerii în producție a teh
nicii celei mai înaintate. De 
aceea, în activitatea lor de zi 
cu zi, oamenii de știință din 
țara noastră se călăuzesc după 
indicațiile cuprinse în Rapor
tul C.C. al P.C.R. prezentat 
la cel de-al IX-lea Congres 
al partidului de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care 
subliniază puternic necesita
tea promovării progresului 
tehnic în toate sectoarele in
dustriale, a introducerii în 
producție a celor mai noi cu
ceriri ale științei, atenția 
principală fiind acordată me
canizării și automatizării pro
ceselor de producție.

Este imposibil să se redea 
în cadrul limitat al unei con
vorbiri nu numai perspecti
vele, dar chiar și numai pon
derea pe care o prezintă — de 
pe acum — automatizarea 
proceselor industriale în țara 
noastră. Aș aminti, de aceea, 
doar faptul că chiar din acest 
an peste 90 la sută din pro
ducția de oțel ,67 la sută din 
producția de laminate, 58 la 
sută din cea de acid sulfuric, 
90 la sută din cea de amoniac 
și zahăr și 86 la sută din pro
ducția de ulei rafinat se vor 
produce în instalații avînd 
principalele operații automa
tizate. Noul plan cincinal pre
vede o și mai cuprinzătoare 
automatizare a proceselor 
continue de producție.

Transpunerea în fapt a a- 
cestor sarcini presupune și 
intensificarea eforturilor cer
cetării științifice.

Una dintre direcțiile impor
tante de studiu se leagă de 
problema — de mare actuali
tate — a folosirii calculatoa
relor electronice în cele mai 
variate domenii ale econo
miei. In acest sens, de pildă, 
s-au și început lucrări pregăti
toare privind introducerea cal
culatoarelor la mari unități 
industriale, pentru efectuarea 
de calcule economice sau teh- 
nice-științifice.

Domeniul telemecanicii re
prezintă un alt teren impor
tant al automatizării. In țara 
noastră se construiesc o serie 
de echipamente de telemeca- 
nică, avînd o înaltă tehnici
tate.

în atenția specialiștilor se 
află, de asemenea, și proble
ma studierii unor elemente de 
automatizare bazate pe efecte 
fizice noi, sau pe altele cu
noscute, însă nefolosite încă

în automatizări. Este vorba 
aici, de pildă, despre efectul 
Hali sau despre elemente mi
cropneumatice. Mărirea sigu
ranței elementelor de automa
tizare, a vitezei de lucru și re
ducerea simțitoare a dimen
siunilor lor reprezintă alte 
preocupări de actualitate ale 
oamenilor de știință.

In ceea ce privește activi
tatea de proiectare în dome
niul automatizării — legată 
indisolubil și de rezultatele 
cercetării — ea urmărește, 
în linii mari, două mari o- 
biective. în primul rînd, ela
borarea unor mijloace moder
ne de automatizare, a căror 
producție să fie asigurată prin 
propriile noastre mijloace, 
în al doilea rînd, găsirea 
unor soluții tipice — la nive
lul tehnicii mondiale care să 
permită unificarea aparaturii

de automatizare. Aceste solu
ții ar urmări reducerea va
rietății aparaturii sau instala
țiilor de automatizare, simpli
ficarea exploatării și a apro
vizionării lor cu piese de 
schimb, asigurîndu-se — con
comitent — și înaltele perfor
manțe cerute de desfășurarea 
optimă a proceselor tehnolo
gice.

Formula frecvent întîlnită : 
„la nivelul tehnicii mondiale" 
exprimă un conținut obiectiv, 
o necesitate stringentă. De ea 
este legată și problema auto
matizărilor și oamenii de ști
ință de specialitate se strădu
iesc să contribuie, pe măsura 
posibilităților lor sporite, la 
transpunerea în viață a sarci
nilor trasate de directivele 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului în vederea promo
vării tehnicii avansate în toa
te sectoarele economiei națio
nale.

SSSSUsiuni foarte reduse, capabile să efectueze funcții operaționale foarte complicate. Viteza lor de lucru este de ordinul zecimii de miimi de secundă — evident, inferioară instalațiilor folosind alte tehnici. în schimb, însușirile menționate le fac superioare oricăror circuite electrice.Actuala tendință în automatizare este reprezentată de către înlocuirea — prin calculatoarele electronice — a conducerii de către om a procesului de producție.Domeniile oferind — la ora actuală — cele mai largi perspective în acest sens sînt numeroase. Aș aminti, aci, energetica. Este un fapt cunoscut astăzi că numai cu ajutorul calculatoarelor electronice se poate determina în mod eficient regimul optim de funcționare a sistemelor energetice,

obținîndu-se reduceri importante ale consumurilor specifice.Industria chimică oferă un alt exemplu concludent în ceea ce privește automatizarea modernă. Procesele de producție din această industrie sînt tot mai complexe și desfășurarea lor în condiții optime necesită intervenții multiple și rapide în numeroase verigi ale instalațiilor. Numai calculatoarele electronice pot' acționa cu rapiditatea necesară în astfel de cazuri.O altă direcție a cercetării pe plan mondial în domeniul automatizării o reprezintă sistemele cu adaptare automată. Aceste sisteme sînt o formă a proceselor ce se organizează în producție fără a mai necesita intervenția directă a omului. Păstrînd condițiile de bază necesare desfășurării procesului

de producție (presiuni constante sau temperaturi variind după anumite legi etc.) ele guvernează funcționarea acestuia în condiții de optim sau extrem. Așa, de pildă, cu ajutorul sistemelor autoadaptive se pot obține în permanență randamente maxime, chiar și în condițiile de variație imprevizibile, ce intervin în legătură cu factorii procesului de producție.Sistemele autoadaptive sînt deosebit de complexe. Ele trebuie să facă față cu succes la variațiile, uneori foarte rapide, ale factorilor de care depinde producția și care-și exercită influența asupra ei. De aceea, ele recurg la cele mai moderne metode, de lucru, cum ar fi sistemele logice cu programare automată dinamică, apelează Ia soluții teoretice din do

meniul teoriei jocurilor sau strategiei matematice.Concomitent cu aceste realizări practice de mare însemnătate ..le automaticii, oamenii de știință desfășoară o intensă activitate teoretică, axată mai cu seamă pe domeniul sistemelor cu un pronunțat caracter neliniar, al celor folosind elemente discrete sau o autoacordare cu caracter predictiv (sisteme ce „prevăd" cum va funcționa o instalație — mai înainte ca a- ceasta să se fi realizat — prin utilizarea unor modele) etc.în încheierea acestei scurte discuții aș vrea să amintesc — ca o concluzie — faptul că, în stadiul actual, automatizarea se preocupă de efectuarea unor funcțiuni operaționale pe care în trecut numai judecata omenească Ie putea — este drept, imperfect — soluționa.



l'n veac de la nașterea ȘTEFAN STÎMCÂ Primire la C. C,

MEDIC,
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al P. C. R.leri, tovarășii Paul Nicules- cu-Mizil, tnembru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P. C. Român, și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C. Român, au primit la C.C. al P.C.R. pe tov. S. Mikunis,
secretar general al Partidului Comunist din Izrael.Cu acest prilej a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
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n anul 1891, o te
ză de doctorat era 
recenzată în săp- 
tămînalul socialist 
„Munca". Lucra
rea — opera cea 
mai însemnată a 
tinărului medic 
Ștefan Stîncă —

avea să fie „remarcată" de li
teratura medicală oficială din 
tara noastră de-abia după 
moartea timpurie a autorului 
ei. Evident, lapidar și cu re
zerve. Căci această teză — in
titulată „Mediul social ca fac
tor patologic" — depășea con
siderabil limitele unei lucrări 
de specialitate. Ea deschidea 
noi drumuri în ceea ce privește 
dezvoltarea gîndirii medicale 
din tara noastră, abordind — 
de pe poziții progresiste — pro
blemele fundamentale ale sănă- 
ții celor ce muncesc. Doctorul 
Ștefan Stîncă aplică materialis
mul dialectic și istoric în stu
diul situafiei sanitare a mase
lor, punînd în lumină cauzele 
adevărate ale răspîndirii mala
diilor, condițiile grele pe care 
le oferea muncitorimii și sără
cimii satelor societatea capita
listă — vinovată de ravagiile 
pe care Ie făceau bolile sociale 
în rîndurile celor mulți și ex
ploatați.

De aceea, deși oficialitățile 
au încercat să aștearnă tăcerea 
asupra operei dr. Stîncă, teza 
sa de doctorat a trezit un larg 
interes.

în 1894, lucrarea sa a fost 
reprodusă fragmentar în revis
ta franceză „L'Ere nouvelle".

După moartea dr. Șt. Stîncă 
— răpus de tuberculoză la vîr- 
sta de 32 de ani, ca urmare a 
consecințelor pe care le-a avut 
asupra sănătății sale același 
mediu social pe care-l demas- 
case — lucrarea sa a fost reti
părită într-o a doua ediție, la 
Iași. Era aceasta un act de o- 
magiu pe care mișcarea munci
torească îl aducea memoriei 
doctorului Ștefan Stîncă, cel 
care — de-a lungul scurtei, dar 
cuprinzătoarei sale vieți — 
își dăruise toate eforturile 
luptei pentru sănătatea poporu
lui.

Lucrarea doctorului Ștefan 
Stîncă — ca și personali
tatea sa complexă — sînt pu
ternic ancorate în realitatea e- 
conomico-socială a tării 
tre din 
colului 
înscrie 
medici 
această perioadă — au meritul 
de a fi ridicat cu îndrăzneală 
problemele medico-sociale ale 
timpului de pe poziții înaintate.

Ștefan Stîncă se naște Ia Iași, 
își termină aici liceul și primii 
trei ani de facultate — în con
diții materiale grele — și tră
iește aici anii începuturilor 
răspîndirii marxismului în miș-

carea muncitorească. încă din 
această perioadă, Ștefan Stîn
că este de părere că tinerii ca
re studiază trebuie să lupte 
„pentru cei ce trăiesc 
muncă", „...sînt datori să 
fească totul numai pentru 
țimea slabă și săracă...", 
noaște adînc mediul în
trăiește, ia contact cu literatu
ra socialistă și — treptat — a- 
junge Ia convingerea necesită
ții luptei pentru o viață nouă, 
pentru o lume in care exploa
tarea sîngeroasă și întregul ei 
cortegiu de suferințe să fie în
lăturate. Despre momentul ce
lui dinții contact al său cu li
teratura socialistă. Ștefan Stîn
că avea să scrie: „De atunci și pînă azi, și negreșit pînă la moartea mea, sînt și rămîn a- părătorul sincer al acestor sfinte idei". O profesiune de 
credință, căreia i-a rămas cre
dincios întreaga viață.

Cunoașterea multilaterală a 
mediului social al sfîrșitului 
de secol, Ștefan Stîncă și-o în
tregește prin practicarea pro
fesiunii de medic în mediul să
tesc. Lucrează — în condiții 
extrem de grele — în plasa Ti- 
tu, centru al răscoalelor țără
nești din 1888. Pentru „vina" 
de a fi luptat cu devotament 
pentru ameliorarea situației sa
nitare mizere în care se găseau 
masele de țărani, pentru în
drăzneala de a fi apărat intere
sele vitale ale acestora în fața 
autorităților, el este îndepăr
tat din funcție.

Medic de plasă la Mostiștea, 
apoi la Moinești și Tîrgu-Ocna, 
dr. Șt. Stîncă își exercită în 
toate aceste locuri nobila pro
fesiune de apărare a sănătății 
celor mulți și asupriți.

Prin întreaga sa experiență 
de viață, dr. Ștefan Stîncă este, 
deci, un adine, complex cunos
cător al mediului social al vre
mii sale. Vasta sa cultură, ori
zontul larg pe care i l-a des
chis contactul nemijlocit cu 
mișcarea muncitorească, con
știința despre menirea ade
vărată a omului de știință in 
societate ■— toate acestea din Ștefan Stîncă creatorul nor opere originale care păstrează întreaga valoare în zilele noastre.

intr-o perioadă în care
medicină domina ideea că boli
le sociale s-ar datora unor fac
tori naturali imuabili — cum 
ar fi microorganismele, eredita
tea, constituția individuală, na
tura solului sau clima, Ștefan 
Stîncă demonstrează, situîn- 
du-se pe terenul imbatabil al 
faptelor de viață, că iacțorii 
sociali precumpănesc asupra 
celor naturali.

Pentru el, boala nu repre
zintă un fenomen veșnic, ine
vitabil, un permanent însoțitor 
al omului. „Mediul social — a- 
rată Ștefan Stîncă — este fac-

torul patologic cel mai însemnat... Organizării mediului social i se datorește acel cortegiu întreg de mizerii fizice (și morale) care nimicesc ființa omenească".
Mediul social — modul de 

producție — își pune amprenta 
asupra bolilor sociale. Tuber
culoza, sifilisul sau pelagra, 
atît de extinse în perioada cînd 
puterea aparținea claselor ex
ploatatoare, sînt denumite de 
către Ștefan Stîncă boli socia
le nu numai pentru că „...ating mase mari de oameni... dar sînt sociale și într-un sens deosebit, au adică cauze sociale".

Strîns legată de ideile sale 
despre boală, despre rolul pre
cumpănitor al mediului social 
în apariția acesteia, este și 
concepția sa despre profilaxie. 
Această concepție reprezintă — 
Ia Stîncă — o consecință fi
rească a convingerilor sale po- 
litico-filozofice. El leagă posi
bilitatea prevenirii eficace a 
bolilor sociale de înlăturarea 
acelui mediu social care le 
nera în proporție de masă.

Este, deci evident de ce 
cialităților vremii nu le-au

pe plac asemenea con- 
progresiste. Ele au în
să treacă sub tăcere ope- 
Stîncă. Aceste strădanii

oii- 
pu-

facu- îșiȘi
In

noas- 
ultimele decenii ale se- 
trecut. Ștefan Stîncă se 
în rîndurile pleiadei de 

progresiști care — în

UTILAJE NOIGama mașinilor-u- nelte pentru economia forestieră a fost completată recent cu noi utilaje realizate de întreprinderea mecanică din Roman, specializată în realizarea unor astfel de produ-

se. Printre acestea se află și o mașină de șlefuit cu bandă lată pentru fabricile de mobilă, care a intrat recent în fabricație de serie. La această întreprindere a început, de asemenea,

La invitația Marii Adunări Naționale, vineri seara a sosit în Capitală o delegație a Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, condusă de acad. Bazarîn Șirăndăv, membru al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, vicepreședinte Popular, miei de gole.Din delegație fac parte deputății Bazarîn Dămbărel, prim-adjunct al ministrului sănătății, Dașdorjin Damdin, președintele Comitetului executiv al Huralului de deputați din aimacul Hubsgul, membru

al Marelui Hural președintele Acade- științe a R. P. Mon-

al comisiei juridice a Marelui Hural Popular, Bodîn Radnaa, secretarul comitetului de partid al somonului Undur Ulan din aimacul Arhangaisk, Nu- gamanî Zalil, Erou al Muncii din R. P. Mongolă, maestru la minele din Nalaika, Burăn- hughin Janciv, Erou al Muncii din R. P. Mongolă, agronom al G.A.S. Jargalant din aimacul Central, Tșendsirengyn Terbriș, funcționar la Prezidiul Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, Gurjavin Erde- ne, funcționar la Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Mongole.

Romanul Ion a în
semnat consacrarea u- 
nui mare romancier 
care a devenit în scurt 
timp cunoscut și peste 
hotare. Era o demon
strație strălucită a in
dividualității unei lite
raturi, a capacității ei 
creatoare. Critici de o- 
rientările cele mai di
verse au terminat prin 
a hotărî că Ion e cel 
mai bun roman roma
nesc. Preocupat înde
aproape de problemele 
vieții țărănimii, scriito
rul demonstrează din 
nou acest lucru prin Răscoala, romanul 
răscoalei din 1907, al 
momentelor ei inițiale, 
al surdei nemulțumiri 
colective, al izbucnirii 
pirjolului și al repre
siunilor ce au urmat. 
Cu Răscoala victoria 
unei proze de o puter
nică obiectivitate, de 
un puternic și aspru 
realism, calități pe 
care le aduce cu sine 
scrisul lui Rebreanu, 
este deplină. Aceste

două romane la care 
se adaugă Pădurea spînzuraților sînt realizări de vîrf ale ro
manului românesc, 
valori de circulație 
mondială.

Nu pot fi trecute 
apoi cu vederea cîte- 
va nuvele punînd pro
bleme acute: Catastrofa (de fapt o pri
mă variantă a Pădu
rii spînzuraților), Ciu-

leandra, Ițic Strul dezertor. In enumerarea 
operelor însemnate nu 
putem exclude roma
nul închinat răscoa
lei lui Horia, Cloșca și 
Crișan, Crăîșorul Horia și alte nume
roase lucrări ale sale. 
Spre sfîrșitul carierei 
sale prozatorul s-a 

rupt de problematica 
de un interes larg și 
s-a ancorat intr-o proză 
lipsită de marile cali
tăți cu care ne obiș
nuise scriind citeva 
romane in care trivia- 
litățile se combină cu 
aspecte monstruoase 
ale existentei ome
nești (Jar, Gorila, A- mîndoi). Ele nu pot 
însă anula marile me
rite și deosebita va
loare a operei prece
dente, proza viguroasă 
care-l impune pe au
tor — ca pe un re
prezentant de seamă 
al literaturii naționale 
și îi conferă un loc 
însemnat în concertul 
literaturii universale.

(Agerpres)
INFORMAȚII

Lecția muncii
titanice

lut fi 
cepții 
cercat 
ra lui
au fost însă zadarnice. Căci o- 
pera dr. Ștefan Stîncă a trecut 
victorioasă aceste opreliști. Ea a 
rămas — așa cum sublinia aca
demicianul D. Danielopolu — 
„o lucrare clasică a medicinei 
românești, o lucrare inspirată 
din izvoarele nesecate ale gîn
dirii înaintate și ale dragostei 
față de oamenii muncii".

In anii puterii populare, ca 
un omagiu adus vieții și operei 
sale științifice, Ștefan Stîncă 
a fost declarat membru de o- 
noare post mortem al Acade
miei.

Cu ocazia sărbătoririi cente
narului nașterii sale, luminoasa 
sa figură de medic militant 
este evocată — la recomanda
rea UNESCO — în rîndul ace
lor mari personalități a căror 
contribuție la dezvoltarea cul
turii umane reprezintă un teza
ur prețios.

Dr. I. ȚUGUI

La 26 noiembrie a.c. s-a semnat la București un protocol prin care se prevede livrarea de către Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice a asistenței tehnice și echipamentelor necesare laboratorului de încercări la mari puteri de rupere de la Uzina „Elec- troputere“-Craiova.Din partea română Protocolul a fost semnat de Ion Cîmpeanu, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea sovietică de I. K. Jegalin — ambasadorul U.R.S.S. la București.
★Cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. Albania, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat vineri seara la cinematograful „Republica“ din Capitală un spectacol de gală cu filmul „Primii ani“ producție a studiourilor acestei țări.La spectacol au participat Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului Român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură, un numeros public.A luat parte, de asemenea, Răpi Gjermeni, ambasadorul R. P. Albania la București, și membri ai ambasadei.Cu acest prilej a luat cuvîntul regizorul Sergiu Nicolaescu care a prezentat publicului delegația de cineaști din R. P. Albania

compusă din Fatmir Gjata și Piro Mani, prezentă în țara noastră cu acest prilej.
★Vineri la amiază, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia ia București, Iakșa Petrici, a oferit o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Au participat Gheorghe Ră- dulescu, Ilie Verdeț, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare, Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, membri ai C.C. al P.C.R., conducători ai unor instituții centrale și ai unor organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice și alți diplo- mați străini.
★Vineri dimineața, delegația Seimului R. P. Polone condusă de Jan Karol Wende, vicemare- șal al Seimului s-a întîlnit la Palatul Marii Adunări Naționale cu acad. Ștefan S. Nicolau și Kovacs Gyorgy, vicepreședinți ai M.A.N. precum și cu președinții unor comisii permanente Marii Adunări Naționale.Cu prilejul vizitei în alețara noastră a parlamentarilor polonezi, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, Wieslaw Sobierajski a oferit o recepție.

(Agerpres)

de Ovidiu PapadimaRebreanu în literatu- una mai de- a că la

iviuînseamnă, istoria rii noastre, din cele strălucite monstrații faptului marii creatori — artistul și omul sînt inseparabili, formează un singur întreg, și tocmai aceasta dă operei lor acea pulsație de viață vibrantă și acea tărie de granit a monumentului, care constituie însăși premisa duratei sale în timp.Mărturisirile lui Rebreanu despre el însuși sînt foarte rare și sobre. Omul se considera a fi născut să slujească artei sale și „în fața operei pe care a realizat-o, el se dădea la o parte cu modestie". în acel frumos Cred — răspuns dat în 1924 la o anchetă a revistei „Ideea europeană“ — Liviu Rebreanu și-a definit limpede această atitudine începînd cu memorabila, și de multiple semnificații, afirmație: 
„M-am sfiit totdeauna să scriu 
pentru tipar la persoana întîi".Respectul lui Liviu. Rebreanu pentru opera sa timp, o formă pectului pentru prin identificarea prin pătrunderea drelor ei, a tuturor sclipirilor ei multiforme, scriitorul — în concepția despre artă a lui Rebreanu — putea realiza o operă durabilă : „Psihologia și obiectivi
tatea merg alături și presupun 
aceeași retragere a eului scriito
ricesc în colțul cel mai modest

era, în același înaltă a ires- viață. Numai lui cu viața, tuturor mean-

al sufletului, spre d lăsa loc des
fășurării creației. Modestia nu e 
dezinteres ci dimpotrivă, o ati
tudine“.Rebreanu-omul nu a des- rnințit niciodată această atitudine. L-am cunoscut de aproape, într-o perioadă cînd eram foarte tînăr și de-abia îmi începusem drumul în literatură, am avut fericirea să locuiesc aproape de casa lui din strada Pietății și să-l văd des. Mă apropiasem de el din anul 1932, cînd întreprin- sesem — în cadrul Seminarului de istoria literaturii române moderne de la Facultatea de litere din București — acea anchetă din care au rezultat cunoscutele lui Mărturisiri, publicate mult mai tîrziu (în ____ 1

gam). Omul era măreț în destia și calda lui nătrunse de calma ----------- j a artistului

rului: „Sinceritatea « calitatea 
de căpetenie a scriitorului ade
vărat. Sinceritatea față de sine, 
din care izvorăște sinceritatea 
față de artă. Dacă nu te dă
ruiești întreg artei în clipa crea
ției, nu vei zămisli decît monștri 
fără viață“,Vorbind necontenit de artă, Rebreanu, tocmai prin aceasta, a fost ferit de primejdia de a deveni un rob al vieții, un „trăi- rist“, ori un simplu fotograf, fără duh, al ei. Dar neuitînd niciodată respectul față de viață, a fost ferit și de pericolul de a ajunge doar un căutător de fraze și vorbe frumoase *— cu toate că de atîtea ori se scrisese, pe ^nedrept, despre „lipsa de stil" a scrierilor sale : „Temelia 
creației rămîne negreșit ex
presia, nu însă ca scop, ci ca 
mijloc. De dragul unei fraze 
strălucite sau al unei noi împe- 
rechieri de cuvinte, nu vom. sa
crifica niciodată o intenție. Pre
fer să fie expresia bolovănoasă 
Și să spun într-adevăr ce vreau, 
decît să fiu șlefuit și neprecis“.Vorbind astfel, Rebreanu preciza întotdeauna că se referă îndeosebi la creația epică, recu- noscînd că cea lirică, și întrucît- va și eseul, își au legile proprii. Pentru creația epică de mare amploare, romanul, dar chiar și pentru celelalte genuri de artă literară, Rebreanu nu uita niciodată să amintească o altă coordonată, fundamentală și cunoscută, a eticii sale ca om, și anume religia muncii. în convorbiri îmi spunea adesea că secretul reușitei sale ca scriitor stă 
„bună parte în faptul că s-a 
obișnuit a sta zilnic la biroul de 
scris anumite ore pe zi“. Aceasta o afirmă răspicat și în acel cred al său: „Numai cu mul
tă stăruință am ajuns să-mi de
vie biroul meu, cu hîrtia albă, o 
necesitate de viață.

Obiceiul mi l-am făcut tocmai 
lucrînd la ION. Obiceiul a de
venit pe urmă o pasiune. O zi 
m care n-aș sta la masa de scris 
cîteva ore, mi s-ar părea acum o 
zi pierdută“.Prin toate aceste trăsături, etica lui Rebreanu se apropie de cea a omului de știință. La fel ca și acesta, Rebreanu ■— care a creat o lume în epica lui —- n-a avut niciodată infatuarea să se creadă un fenomen unic. A vorbi de creație în artă, pentru el însemna a vorbi totodată și de tradiție. Creația, după Rebreanu „se uita cu evlavie îna
poi, spre a putea privi mai sigur 
înainte. Nu-șl închipuie nici o 
secundă că înaintea ei n-a exis
tat nimic și după ea se va pră
buși tot“.

volumul Amal- , i mo- lui umanitate, pătrunse de calma și înalta demnitate a artistului creator. Liviu Rebreanu nu avea într-adevăr nimic din poza romanticilor. Omul din el putea apare liber întotdeauna și în fața oricui, tocmai pentru că el se identifica în mod absolut cu artistul, a cărui operă a fost, consecvent, un act de mare sinceritate față de viață. Profunda ei umanitate era și a omului care o crease. Omul pulsa de viață ca și ea. Era cald, apropiat, stabilind de îndată o comunicare firească, deschisă cu cel mai sfios învățăcel în ale artei, fiindcă el respecta în acesta, în același timp, și omul și fiorul artei dintr-însul. în acest sens, Rebreanu rămîne pentru scriitorii noștri un admirabil exemplu de conștiință umană și scriitoricească totodată, în același timp, însă, Rebreanu îi cerea scriitorului să respecte aceeași etică severă care era a lui însuși, ca om și artist deopotrivă. Arta pentru el nu era un privilegiu al talentului, ci o datorie față de umanitate : 
„Dacă privești arta drept crea
ție, trebuie să-i atribui și o va
loare etică. Arta ca ușoară ju
cărie ar fi tot atît de incompre
hensibilă ca și viața socotită fără 
rost. Arta n-are menirea să mo
ralizeze pe om, evident, dar 
poate să-l facă să se bucure că 
e om și că trăiește, și chiar să-l 
facă om“.în această reportare necontenită la viață, Rebreanu-artistul e nedespărțit de Rebreanu-omul. în etica lui, condiția esențială a artei ca formă superioară a umanității este respectul adevă-

Etalonul

fără... etalon“

fabricația unei mașini complexe de prelucrat panouri pentru mobilă, a mașinii de găurit multiplu pentru cepuri rotunde, precum și tipurile modernizate ale unor utilaje. f

Vedere din cartierul Grigo rescu din Gluj

Cum învață ECOURI
siderurgiștii"

Acest articol apărut în ziarul nr. 5 100 — ne scrie Direcția Per- sonal-învățămînt din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice — a constituit un material de analiză temeinică atît în ceea ce privește problemele ridicate în articol cît și a altor probleme în legătură cu pregătirea cadrelor.Considerăm justă și mobilizatoare critica de care vom ține seama în activitatea de viitor.Menționăm că a- ceste instrucțiuni privind asigurarea ridicării calificării la care se referă articolul, au fost însușite și de către Consiliul Central al Sindicatelor și de către cadre cu munci de răspundere în minister, urmînd să fie îmbunătățite în funcție de cerințele reale ale producției.Considerăm justă

critica în ceea ce privește faptul că unele întreprinderi se mărginesc la aceste instrucțiuni și le transmit sub formă de decizie, ceea ce generează birocrație. Inițiativa de a da unele indicații privind organizarea ridicării calificării a izvorît însăși din lipsurile constatate pe teren și la cererea unor întreprinderi deoarece organizarea ridicării calificării nu constituie o problemă pentru toate întreprinderile. Astfel organizarea însușirii temeinice a celei de a doua meserii în întreprinderile și în specialități specifice siderurgiei, a devenit necesară atît pentru reducerea timpului de stagnare a agregatelor intrate în reparații. prin participarea celor mai buni muncitori calificați și în a doua meserie, cit și

pentru o exploatare mai calificată a agregatelor.De aceea, în mod experimental, în cursul anului 1965, am organizat calificarea în a doua meserie a unui număr redus de muncitori, și la examenul de absolvire a cursurilor vor participa specialiști din minister. Menționăm că aceste instrucțiuni sînt cu caracter de recomandare și că ele pot fi adaptate după cerințele întreprinderii, în funcție de necesitatea ridicării calificării.Sîntem de acord că toate instrucțiunile pot fi îmbunătățite ceea ce vom face pentru viitor pe baza rezultatelor prezentate de brigăzile care au verificat eficiența lor pe teren.

LA ARTICOLE

V. BENE
director

E CO URI
PUBLICATE DE „SCÂNTEIA TINERETULUI"

Din nou criză De exigență la 0. S.
Stimați tovarăși,

In legătură cu acest articol, apărut în ziarul nr. 5 118 din 16 octombrie 1965, comitetul U.T.C.; de Ia „Feroemail“-Ploiești ne trimite următorul răspuns :„Problemele ridicate în acest articol cu privire la deficiențele manifestate în ceea ce privește aplicarea inițiativei „Fiecare produs superior, calitativ etalonului" sînt juste. Birourile organizațiilor de bază U.T.C. pe secții, cît și comitetul U.T.C. pe uzină au pornit ho- tărît la o serie de acțiuni pentru remedierea . acestor deficiențe. Prima măsură luată a fost prezentarea articolului respectiv; în cadrul unor adunări generale, pe marginea căruia ș-au purtat discuții interesante și s-au luat angajamente.Tot atunci, tovarășii controlori de calitate au vorbit tinerilor despre importanța inițiativei și despre însemnătatea piesei etalon.S-au pus la punct vitrinele cu piese etalon atît în secții, la fiecare mașină-unealtă, cît și la fiecare punct de control.în secția montaj, de pildă, s-au amenajat două vitrine cu piese e- talon la radiatoare intern și radiatoare export.în urma prelucrării acestui articol în adunările generale, cît și în urma popularizării acestei inițiative de către comitetul U.T.C., se va urmări modul cum este aplicată în viață inițiativa „Fiecare produs superior, calitativ etalonului", și pe baza rezultatelor obținute vom continua generalizarea bunei experiențe".
COMITETUL

ORGANIZAȚIEI DE BAZĂ 
AL U.T.C.

„Feroemail"-Ploiești

tentă sau neglijentă. Sau a- 
cest lucru l-au știut res
ponsabilii O.S.T.A. și în a- 
cest caz vina lor este mult 
mai mare : aceea de a per
verti cu bună știința gustul 
tineretului.

In presa noastră s-au mai 
ridicat de multe ori proble
mele lipsei de grijă a func
ționarilor O.S.T.A. fată de 
tinuta artistică a spectaco
lelor pe care le organizează.

Ne întrebăm doar pînă 
cînd O.S.T.A nu va tine 
seamă de aceste triste ex
periențe.

de muzică ușoară „The 
Playboys'.

Vreau să arăt de Ia început că sînt pe deplin de 
acord cu observațiile sem
natarilor articolului privi
toare la calitatea spectaco
lelor prezentate. Eu însumi 
mă ocup de muzica ușoară 
de foarte multă vreme, fi
ind și instrumentist amator. 
Nu pot fi insa de acord cu 
tonul de naivă mirare al 
articolului. Autorii articolu
lui își pun întrebarea • „de 
ce invită O.S.T.A. formalii 
străine de care n-a auzit 
nimeni Am să le răs
pund eu : fiindcă O.S.T.A. 
are un plan financiar de

lor de muzică de jazz, de 
muzică ușoară în general. 
Prețuiesc toate genurile 
muzicii, nu fac distincție 
între genurile artei sunete
lor întrucît, după părerea 
mea, toate genurile muzica
le se pot contopi doar în 
două mari categorii : muzică bună și muzică proastă.

Spre regretul nostru, for
mația „The Playboys" nu s-a ridicat la înălțimea u- 
nei formalii de muzică ușoa
ră de finută artistică.

Acest lucru putea să fie 
știut și de 
ponsabili de
și în acest caz pot fi acu
zați cel mult de incompe-

realizat, fiindcă ne apropiem 
de sfîrșitul anului și deci 
planul trebuie repede înde
plinit, iar pe baza unui 
contract cu o formație de 
genul necunosculilor instru
mentiști „The Playboys“, 
O.S.T.A. poate obține avan
taje maxime...

Necunoscută nici în Ro
mânia, nici în Marea Bri- 
tanie, nici în alte țări ale 
lumii, formația 
boys“ a avut 
cutreiere tara 
lung și lat, 
improvizația 
slabă calitate. ..

Vreau să precizez : per
sonal sînt un pasionat ama-

mea 
ani,

Cu toate că vlrsla 
se apropie 
sînt abonat de multei vreme 
și citesc cu multă plăcere și 
interes ziarul dv. Am apre
ciat în mod pozitiv artico
lul pe care 1-afl publicat nu 
de mult în legătură cu uzina 
în care lucrez, „Electroni
ca". în general vorbind, 
niciodată nu am fost deza
măgit după ce am citit co
loanele „Scînteii tineretu
lui“. Niciodată, cu excepția 
zilei de 17 noiembrie, cînd 
afi publicat un articol pri
vitor la slaba exigentă a 
O.S.T.A. în legătură cu adu
cerea în tară a formației

de 40 de

„The Play- 
răgazul să 
noastră în 
împrăștiind 

muzicală de iacțorii res- 
la O.S.T.A. GEORGE RACZ

București, str. Plantelor
Nr. 31

Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică
„I. L. Caragiale". Spectacolul 
„Ondine" de Jean Girodoux în 
interpretarea studenților anului 

IV B

Foto: AGERPRES
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Construiti-vâ 
singuri !

Semnalele electrice obținute la 
bornele microfonului, dozei de 
citit a pickup-ului sau magneto
fonului pentru a putea fi redate 
intr-un difuzor trebuie neapărat 
amplificate. Astfel de amplifica
toare se construiesc cu unul sau 
mai multe tuburi electronice sau 
tranzistori.

Ele au două bome de intrare, 
la care se aplică semnalul ce 
trebuie amplificat și două borne 
de ieșire la care se obține sem
nalul amplificat.

Calitatea amplificatorului se 
apreciază după următorii para
metrii :

a) Coeficientul de amplificare 
egal cu tensiunea obținută la

Amplificator
de

egal cu tensiunea obținută 
bornele de ieșire împărțită la 
tensiunea aplicată la bornele de 
intrare. La un amplificator 
mai multe etaje (tuburi) sau tran
zistori, coeficientul total de am
plificare este egal cu produsul 
coeficienților fiecărui etaj în par
te și nu cu suma lor. Trei etaje 
cu coeficient de amplificare 
10, amplifică împreună de 1 000 de

b) Banda de frecvență a amplificatoru
lui. In funcție de utilizarea lui, un amplifi
cator de audio-frecvență se construiește cu 
o bandă de frecvență mai mare sau mai 
mică. Aceasta este dictată de posibilitățile 
tehnice existente și de prețul de cost impus. 
Un amplificator cu o bandă de frecvență 
mare este și greu de făcut și scump sau nu 
are sens atunci cînd este folosit pentru 
amplificarea unei benzi de frecvență mică. 
Astfel, „vorba“ are o bandă relativ mică, de 
la aproximativ 300 la 2 500 Hz în timp ce 
muzica are o bandă foarte mare, de la apro
ximativ 30 Hz pînă la 15 000 Hz.

c) Distorsiuni de frecvență. In mod nor
mal (teoretic) un amplificator trebuie să 
amplifice egal toate oscilațiile a căror 
frecvență sînt cuprinse în banda lui de 
frecventă. Practic apar abateri, unele frec
vențe fiind mai mult sau mai puțin ampli
ficate.

Această neuniformitate se măsoară în 
procente față de valoarea medie și atunci 
cînd depășește 30 la sută începe să fie 
simțită și de ureche cu „calitate medie".

d) Distorsiuni nelineare. Practic la un 
amplificator coeficientul de amplificare nu 
se menține constant pentru orice valoare 
de semnal, ci variază de la un semnal mic 
la unul mare. Aceasta determină o modi
ficare a formei semnalului ceea ce este echi
valent cu apariția unor oscilații numite ar
monice.

Pentru orice amplificator există o putere 
maximă de ieșire pentru care parametrii 
lui (arătați mai sus) se mențin la valorile 
garantate. Desigur amplificatorul poate da 
uneori putere mult mai mare, dar în acest 
caz, cresc distorsiunile și se îngreunează 
regimul de lucru.

In practică întîlnim amplificatori de ten
siune și amplificatori de putere. Primii, nu
miți și preamplificatori, sînt utilizați pentru 
a amplifica tensiunea semnalului inițial 
pînă la valorile necesare a se aplica pe 
grila etajelor de putere numite și finale.

Amplificatoarele de tensiune pentru do
meniul frecvențelor audio se execută în 
general cu sarcină rezistivă. Tensiunea care 
apare la bornele acestei rezistențe înseria- 
te în circuitul anodic se culege printr-un 
condensator „de cuplaj" și se aplică la gri
la tubului următor. Pentru ca procesul de 
amplificare să aibă loc în zona lineară și 
deci distorsiunile nelineare să fie cît mai 
mici este necesar ca în circuitul de grilă 
să se înserieze o „tensiune negativă" de 
cîțiva volți aplicată cu — pe grilă și + pe 
catod, cu ajutorul unei rezistențe înseriate 
intre catod în masă „decuplată" cu un 
condensator de valoare destul de mare. 
Acest condensator conectat în paralel cu 
rezistența de negativare constituie un scurt
circuit pentru compartimentele alternative 
ale semnalului. Dacă lipsește acest conden
sator atunci la bornele rezistenței din ca
tod apare pe lingă tensiunea continuă „de 
negativare" și o tensiune alternativă „de 
semnal" în antifază cu tensiunea aplicată 
inițial (cînd una este pozitivă cealaltă e 
negativă și invers). Zicem că în etajul res
pectiv apare o reacție negativă care are 
ca efect reducerea coeficientului de am
plificare și micșorare a distorsiunilor. Reac
ția în amplificator se poate obține în multe 
feluri și joacă un rol important în obține
rea unor performanțe superioare.

Etajele de putere se conectează în gene
ral la sarcină prin transformatori de ieșire, 
care permit adaptarea tubului final la 
rezistența de sarcină pe care trebuie 
funcționeze.

audio
cu

ori.

frecventă

să

Ing. OCTAVIAN JUNCU 
Ing. GHEORGHE ZAMFIR

E
ste greu de gă
sit un termen 
de comparație 
pentru munca 
creatorilor de 
frumos și bogă
ție, a cercetăto
rilor de la Stați
unea experi

mentală agricolă Dobrogea. 
Polivalența acestui pion al ști
inței, plantat In miezul vastu
lui cîmp dobrogean al producți
ei mari, culorile, putem spune, 
care se Îmbină pe paleta de ac
tivitate a cercetătorilor de aici, 
sînt pe cit de diverse, pe atit 
de bogate. Dacă ai Încerca să 
stabilești 
acestor 
gindești că activitatea lor di
urnă este dominată, printre al
tele de rezolvarea cu succes a 
unor mari probleme științifice 
agrare, și, In același timp, de 
gingașa strădanie de a da flo
rilor cea mal nobilă culoare, 
cel mai subtil parfum. Rezumln- 
du-ne insă numai la atit, ar în
semna să oferim o Imagine 
schematică, săracă.„

Un toarte scurt istoric: Stați
unea experimentală agricolă 
Dobrogea a luat ființă In anul 
1933, avînd la dispoziție o su
prafață de teren de 15 hectare. 
In ce constau cercetările din 
vremurile acelea ? In semăna- 
rea anumitor soiuri de griu și 
porumb importate. în Încruci
șarea citorva rase de ol sau de 
taurine. Pe cine ar fi interesat 
rezultatul acestor experimente, 
cind moșierii condensau in mi
ile de tone de cereale care 
luau drumul porturilor, al stră
inătății. miile de litri din amara 
sudoare a țăranilor și In care 
Investeau o coajă de mămăligă 
și o pușcă bine încărcată 1...

coordonatele muncii 
oameni, trebuie să te

O experiență nouă — evident interesantă I — In laboratorul Facultății de fizico-chimice a Institutului pedagogic de 3 ani din București
Foto: EMIL COJOCARU

SPORI
• Campionatul republican de fotbal programează astăzi la Constanța jocul Farul — Dinamo București.Celelalte meciuri

ale etapei a XIII-a se vor disputa duminică după următorul program : Rapid București — U. T. Arad (Stadionul Republicii ora 14) ; Dinamo Pitești — Steaua București ; Petrolul Ploiești — Știința Cluj ; Știința Craiova — Si- derurgistul Galați ; C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara și Steagul Roșu Brașov — Crișul Oradea.în țară, toate jocurile încep la ora 14.• Campionatul republican de hochei pe gheață se reia astăzi pe patinoarul artificial din parcul „23 August". Iată programul celor trei întîl- niri : Voința Miercurea Ciuc — Tîrnava

i

Responsabilul

cu formalismul

Odorhei (ora 9) ; Dinamo București — Știința Cluj (ora 17) și Steaua — Știința București (ora 19). Cea de-a doua etapă a campionatului se încheie duminică. în cursul săptămînii viitoare va evolua în Capitală echipa cehoslovacă Opava.e în ultimul al turneului pe l-a întreprins R.A.U., selecționata masculină de volei a R. D. Germane a întîlnit reprezentativa
meci care în

țării. Oaspeții au terminat învingători cu 3—0.• După cum se știe, cu prilejul ultimului congres al federației internaționale de tenis de masă, s-a stabilit, ca cea de-a 29-a ediție a campionatelor mondiale să se desfășoare în 1967, în organizarea federației din Australia, Forul internațional a precizat zilele acestea că în cazul că Aus-

tralia nu va garanta viza de intrare tuturor participanților, a-

tunci „mondialele“ vor fi găzduite în Japonia.® Vineri la amiază a părăsit Capitala pe calea aerului, plecînd la Paris, reprezentativa de rugbi a țării noastre, care, duminică la Lyon, va întîlni selecționata Franței.Din lot fac parte : Penciu, Ciobănel, Ți- buleac, Irimescu, Dragomirescu, Mate- eseu, Stănescu, Iliescu, Iordăchescu, De- mien și alții.
(masculin) S. Denain învins cu 61—53 e-

e într-un meci con- tînd pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet echipa A. Voltaire a scorul dechipa Cerveno Zna- me Sofia. La pauză, scorul era favorabil oaspeților : 30—25.Returul va avea la 2 decembrie Sofia.
Descoperiri arheologice

Noile obiecte casnice din ceramică, datînd din secolele VIII și VII î.e.n., descoperite cu prilejul unor săpături arheologice efectuate pe versantul vestic al orașului de către cercetătorii Muzeului „Delta Dunării" din Tulcea, atestă prezența în această zonă a unor așezări omenești încă din faza inițială a primei epoci a fierului. Tot aici au mai fost descoperite 4 morminte de incinera- ție, cu osemintele depuse în urne, de la sfîrșitul secolului

IV, și începutul secolului î.e.n. Alte morminte de incinp- rație foarte bogate în vase de ofrandă din secolele I și II î.e.n. atestă prezența romanilor pe aceste meleaguri. Numeroase vase ceramice, ornamentale și unelte (greutăți pentru fusele de tors, greutăți pentru plasele pescărești etc.) sînt mărturii ale diverselor ocupații ale locuitorilor din această parte a Dobrogei, în secolele XI și XII e.n.

Cuplaj internationalde baschet

Am asistat, într-o seară, în 
fața Casei de cultură din Gă- 
ești, la niște scene comice. Ze- 
ce-unsprezece bărbați și femei, 
profesori, medici și juriști din 
localitate, își strîmbau, de mai 
bine de o oră și jumătate, gîtu- 
rile, privind în stingă și-n dreap
ta, își controlau ceasurile. „Un
de-o fi tovarășul Cristian ?". 
„Nu l-ai văzut pe tovarășul Cris
tian „Iar a încurcat-o cu 
organizarea tovarășul Cristian..." 
„Ne-a convocat la 5, acum e 
șase și jumătate...“, spuneau ei... 
„Ce-or fi făcînd, la cele trei co
mune, oamenii care ne așteap
tă ?".

Iată însă că tocmai atunci, cu 
un anteriu alb, cu poale lungi, 
fîlfîinde, și o servietă sub braț, 
a apărut gîfiind chiar tovarășul 
în cauză.

„N-avem mașină!“ a spus el, 
abia ținîndu-și răsuflarea.

„Iar n-avem ?“ a întrebat ci
neva amintind că data acestei 
convocări se cunoaștea de cel 
puțin 7—8 zile, și că întîmplarea 
cu întîrzierea și lipsa mașinii nu 
e prima. Dar tovarășul Cristian 
n-avea vreme de ascultat. Cum 
trecea o mașină și oprea mai 
pe aproape, cum o lua la fugă 
de-i fîlfîiau pulpanele pardesiu- 
lui: spera să convingă vreun șo
fer. Pînă la urmă a apărut o 
mașină șt, deschizîndu-și mapa, 
zelosul alergător a început să-i 
poftească înăuntru, strigîndu-i 
pe nume, pe cei zece-unsprezece 
tovarăși, în pofida afirmațiilor 
celui de la volan, care spunea 
că mașina nu ia 
meni.

Cristian însă 
brigadă științifică
răși — în comuna Glîmbocata 1“. 
„Cum Glîmbocata ? — s-au mi
rat cei trei. Noi știam că, încă

decît 7—8 oa-
Astăzi în sala Floreasca din Capitală se 

va desfășura un atractiv cuplaj internațional 
baschetbalistic. La ora 19, echipa masculină 
Dinamo București va susține primul joc din 
turul al doilea al „Cupei campionilor euro
peni“ in compania campioanei Iugoslaviei, 
Zadar. Reprezentanți ai unui baschet unanim 
recunoscut pe plan mondial, oaspeții au de
plasat la București un lot valoros.

In deschidere, la ora 17, selecționata de 
tineret a țării noastre va primi replica echi
pei Greciei. Meciul constituie un bun prilej 
de verificare pentru ambele formații în ve
derea participării lor la „Cupă Bosforului“ 
(Istanbul 1—5 decembrie).

Pentru acest joc, selecționata de tineret a 
României va prezenta următorul lot: Savu, 
N. lonescu, D. Pușcașu, Cr. Popescu, Iekeli, 
Țedula, Predulea, 
Csmor și Dikai.

Tudoși, Tarău, Diaconescu,

(Agerpres)

citea. „Prima
— trei tova-

de la ora șase, ne așteaptă 
nii la Crîngurile, nu ne-ați 
dumneavoastră că ei ne-au 
întrebările Tovarășul Cristian 
a lămurit scurt, nepotrivirea: 
„N-am găsit directorul de la 
Crînguri, coborîți la Glîmbocata, 
haide... Restul tovarășilor merg 
mai departe...“

Stop la Glîmbocata; coboară 
prima brigadă științifică. La că
min — lumină, dar chiar din 
drum se vedea că înăuntru nu 
erau decît 3—4 copii, care-și pre
găteau, probabil, lecțiile, sau ci
teau ceva. Tovarășul Cristian a 
văzut situația (n-a coborît) 
tras portiera șt a ] 
viteză cu celelalte „brigăzi“ ■

„O, ați venit prea tîrziu". 
spus directoarea căminului.

„Dar oameni au fost
„Au fost... mai devreme...“.
„Dar era vorba de niște între

bări, au spus cei veniți, întrebări 
la care oamenii așteptau răspuns 
— cum de au plecat ? N-au pus 
ei întrebările ?".

„întrebări ? Oamenii ? Ce în
trebări, tovarășe, cînd pe noi 
ne-a anunțat în ultimul timp de 
venirea brigăzii“ 1

Știam că trimiterea unei bri
găzi științifice la sate se face 
după ce, în prealabil, s-a făcut 
apel la sătenii unei comune, li 
s-a cerut să spună ce-i preocupă, 
la ce întrebări ar dori să capete 
răspunsuri de la specialiști, nu 
trimiți oamenii la întîmplare, du
pă ce ai dat un telefon în grabă.

Ceilalți membri ai brigăzii nu 
s-au mirat: pe responsabilul cu 
formalismul îl cunosc mai de
mult. Așa că... am ieșit în drum 
să facem semne la o mașină și 
să ne ia, cale-ntoarsă, 17 kilo
metri. '

săte- 
spus 
mis

j Cinematografe
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DE-AȘ FI... HARAP ALBrulează la Patria, orele 9,45 ; 12 t 14,15) 16,20, 18,45, 21,București, orele 9, 111 13) 15)17) 19) 21 — completare
„Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea 
Maramureș'.

ULTIMA VACANȚArulează la Republica, orele 9) ■■ 13) 15) 17) 19) 21, Flamu- orele 9,15; 11,30; 13,45;18,15; 20,30.

I

I
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E. F.

Noi drumuri forestiereO nouă rețea de drumuri forestiere construită în Masivul Pa- ring, pe Valea Buta, Valea Mării și Jiul Românesc a creat posibili-, tatea deschiderii unui nou bazin forestier din care urmează să se exploateze anual peste 40 000 m c lemn de fag și rășinoase. Liniștea specifică a pădurilor în anotimpul de toamnă și iarnă a început să fie tulburată de zgomotul autocamioanelor și tractoarelor rutiere, al fierăstraielor mecanice și în bazinul Jiețului, unde, prin noul

drum lung de 24 km. s-a trecut la punerea îți valoare a bogățiilor forestiere.In munții Parîng, Retezat, Sebeșului, Apuseni, Poiana Ruscăi și in alte masive împădurite din regiunea Hunedoara s-au construit anul acesta peste 140 km de drumuri forestiere, îndeosebi pentru deschiderea de noi bazine din care se vor valorifica numai în anul 1966 circa 120 000 m c de lemn.

I 111ra,I 16;
, SAȘArulează la Capitol, orele 9) 11; 13; 15; 17; 19; 21.
1 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
I LAN (cinemascop)rulează la Festival, orele 8,45) 111 13,15; 15,30; 17,45; 20; 22,15, ~ ’9,15; 11,30;20.30,10,15, 12,30; 14,45; 17 , 19,15;21.30, Modern, orele 9; 11;13; 15, 17; 19,15; 21,30. ceafărul, orele 8; 10,15;14,45; 17; 19,15, 21,30, viar. orele 8; 10,15, 14,45, 17, 19,15, 21,30.
PRIMII ANIrulează la Lumina, 11,45; 13,45; 16; 18,15;
800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE(completare „Vezi rlndunele- 

le, se duc') rulează la Bu- zești, orele 9,30; 11,45; 14 :16,15; 18,30; 20,45 — completare „Calitate In cantitate 
industrială' Tomis, orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,Volga, orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

DUMINICA LA NEW YORK rulează la Victoria, orele 10t 12; 14; 1615; 18,30; 20.45,Bucegi, orele 9,30; 11,45 . 14; 16,15; 18,30- 20,45, Miorița, orele 9,30: 12; 14,45. 16.30 :18,45; 21.
MARILYN (cinemascop) rulează la înfrățirea între popoare. orele 10> 12» 14 t 16 ; 18; 20.
SAMBA(completare „A cui e vina ?’) rulează la Union, orele 15,30; 18; 20,30, Flacăra, orele 10; 15.30; 18, 20,30.
ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRETrulează la Doina, orele 11,30; 13,45, 16, 18,15; 20,30 (program pentru copii la ora 10), Dacia, orele 9,30; 14, continuare. 16,15; 18,30; 20,45 Vi- tan, orele 11 ; 16. 18.15, 20,30. 
FEMEIA NECUNOSCUTA rulează la Ciulești orele12.30. 15,30; 18; 20,30 
călătorie în jurul 
MÎNTULUIrulează la Cultural. ;10.30. 15.30; 18; 20,30
UN CARTOF, DOI CARTOFI rulează la Crîngași, orele 16, 18,15; 20.30.

Excelsior, orele13,45, 16) 18,15) Melodia, orele 8,15 )
Lu- 12,30) Fero- 12,30)

orele20,30.

IO,
PA-orele

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTErulează la Unirea, orele 16; 18,15; 20,30.

(Agerpres)

I

■■

■ ■
'H. r>

lntr-una din sălile Muzeului Bruckenthal din Sibiu
Foto: AGERPRES

Un pion al științei

în vastul cîmp al producției

JUDEXrulează la Munca, orele 10,30) 14; 16; 18,15; 20,30.
CARTIERUL VESELIEIrulează la Drumul Sării, orele 15; 17,30; 20, Cosmos, orele 15,45; 18, 20.
DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)rulează la Popular, orele10.30, 16, 18,15, 20,30.
CARTOUCHE (cinemascop)rulează la Arta, orele 10 i12.30, 15.30, 18, 20,30.
CEI MAI FRUMOȘI ANI (ci
nemascop)rulează la Moșilor. orele15.30, 18 , 20,30
CAMERA IN FORMĂ DE „L“oreleViitorul,20.Floreasca, 14) 16, orele 9, 21.15.

orele18,15)11,30)

Abia după eliberare și, trep
tat, în anii care au urmat, a- 
cestei stațiuni i s-a acordat a- 
tenția necesară și in același 
timp i s-a trasat de către partid 
o sarcină foarte grea și foarte 
nobilă : studierea și experimen
tarea celor mai bune metode a- 
grofitotehniee, zootehnice, hor- 
tiviticole, menite să transforme 
pustiul din Scitia Minor, cum 
numeau romanii Dobrogea, în- 
tr-o grădină Înfloritoare.

Și astfel, de la cele 15 hecta
re, ogorul stajiunii se Întinde 
astăzi pe o suprafață de 4 000 
hectare dintre care 3 500 pă- 
mint arabil. Aici activează trei 
mari unități de cercetare ; Valul 
lui Traian. Palas și Murtatlar, 
fiecare 
stabilit, 
mai In 
bucură
pre strugurii care se pirguiau 
pe aceste meleaguri și despre 
mustul lor pe cit de dulce pe 
atit de bărbătesc, amintește și 
marele exilat Ovidiu tn „Tris
tele" sale). Despre lina mătă
soasă a berbecului merinos de

cu specificul ei bine 
Este cunoscută nu nu- 
fară taima de care se 
secfia Murtatlar. (Des-

Palas incă nu s-au scris versuri 
nemuritoare. Șl știu cite zile și 
cite nopți de lectură, experi
mentări, așteptări răbdătoare șl 
luări de la capăt i-au iost ne
cesare colectivului condus de 
dr. Savu Timaru plnă a reali
zat o nouă rasă, acest merinos 
de Palas, pentru care li s-a a- 
cordat Premiul de Stat (șl acea
sta, se Înțelege, nu pentru 
frumusețea și noblețea numelui 
noii rase). Nu s-au scris incă 
versuri nemuritoare nici despre 
foșnetul neliniștit al Întinselor 
lanuri de porumb, nici despre 
Învăluirile Înalte ale mărilor 
de griu amintind atit de su
gestiv marea din apropiere.

Și aceste versuri, cintarea a- 
cestor tntimplări și oameni se 
impune. Pentru că :

— aici a fost creată rasa de 
vaci Roșie dobrogeană, care in 
medie produce anual 9 516 litri 
de lapte ; și tot aici au apărut 
pentru prima oară găinile pes
trițe locale, de mare productivi
tate ;

— aici s-au obținut In ultimii 
ani producții medii la hectar de

4515 kg gria (recordul pe o 
solă de 125 hectare fiind de 
5 300 kg Iha) și 4 100 kg porumb 
boabe la ha (record 5 025 kg/ha 
obținut la brigada I vegetală pe 
o solă de 104 hectare).

— cit despre vinuri...
Toate aceste realizări și foar

te multe altele, s-au născut, 
datorită grijii permanente a 
partidului, datorită investițiilor 
de stat, printr-o intensă muncă 
de cercetare. Nimeni n-ar pu
tea calcula orele de muncă a- 
siduă ale inginerilor cercetători 
I-lorea Simota sau Doina Iancu 
(și nu numai a lor), In străda
nia de a ameliora sămlnța inu
lui, de pildă, plnă au creat 
inul Deta, plnă s-au omologat 
alte două soiuri de in, unul 
pentru fibre și celălalt mixt I

Laboratorul de protecție a 
plantelor, munca cercetătorilor 
din acest laborator, poate fi 
comparată cu aceea a medicilor 
dintr-o mare clinică modernă. 
Aici este cercetată amănunțit 
structura, obiceiurile, viața fie
cărui dăunător, specificul fiecă
rei boli a plantelor, se fixează

diagnosticul șl cu mare urgen
ță este aplicat tratamentul cel 
mai indicat, sau se iau măsurile 
profilactice de rigoare.

Lăsind la o parte zlmbetul 
care însoțește amintirea vinu
lui de Murtatlar, trebuie spus 
cu toată sobrietatea că labora
torul de cercetări de aici, din 
colectivul 
inginerii 
Alexandru, Mu/daba Fichiret, 
se aseamănă foarte mult cu 
munca artistului, muncă despre 
care 
sută 
sută inspirație, 
de aici au fost 
specificul lor și 
de sol și climă 
micii tarlale, 
tarului.

Spuneam la 
rinduri că la 
în anul 1933 
tare a început pe un lot de 15 
hectare și că de rezultatele ei 
nu puteau beneficia producăto
rii, țăranii.

Actualele cercetări de labo
rator, rezultatele practice obți-

căruia amintim pe 
Mila Oșloveanu, I,

se spune că ar fi 99 la 
transpirație și doar 1 la 

Soiurile nobile 
cultivate după 
după condițiile 
plnă la 

sau chiar
ordinul 
a hec-

acestorÎnceputul
Valul Iui Traian 

munca de cerce-

nute pe cele 4 000 de hectare, 
nu constituie astăzi un simplu 
experiment. Acest mare labora
tor sub cerul liber a livrat nu
mai in această toamnă agricul
turii dobrogene 2 540 tone să- 
mintă elită de griu, alte mii 
de tone de sămînță de porumb 
hibrid pentru diferite raioane 
„climaterice", sute de exempla
re de reproducători in sectorul 
zootehnic — și toate aceste 
bogății au Iost receptate de 
cooperativele agricole de pro
ducție și de gospodăriile de 
stat. Recapitullnd experiența 
anilor trecuți, ai siguranța că și 
în anul care vine cooperativele 
agricole de producție din co
munele M, Kogălniceanu, Os
trov, Cumpăna, Topraisar și 
multe altele vor obține recolte 
bogate.

Și la obținerea acestor re
colte cercetătorii de aici nu 
contribuie numai prin soiurile 
și rasele pe care le produc, ci 
și prin participarea directă la 
rezolvarea pe baze științifice a 
multiplelor probleme pe care le 
ridică producția vegetală și a-

I
I
I
I
I sporturilor de basche namo n
Igoslavia pionilor 1" 75
119,15 — ■R de baschetR studio : , | Reginald c 
Ilogic.
I
I

I
! linii merinosului de _ în culoarea plină de |

măreția |
anoni- Inumele artistului necunos- « 

vorbește prin valoarea șl |

I

nimală în G.A.S. șl cooperati
vele agricole din regiune, prin 
asistenta tehnică pe care o a- 
cordă permanent acestor uni
tăți ; prin extinderea cercetă
rilor pe loturile demonstrative 
și experimentale din coopera
tivele agricole. Este o muncă 
rodnică, desfășurată cu dărnicie 
pe vastul cimp al producției a- 
gricole dobrogene.

Pretutindeni au fost citite și 
discutate cu interes și deplină 
adeziune documentele Plenarei 
C.G. al P.C.R. din 11—12 noiem
brie și hotăririle luate de par
tid au stîrnit entuziasmul, au 
Întărit optimismul. Munca ingi
nerilor cercetători, a muncito
rilor și tehnicienilor din stați
unea
Dobrogea
nou 
nor 
cum
Găină Ion, Buce] Nicolae, Fetiș- 
lean Alise și Încă al multor al
tora, nu sînt cunoscute în toa
te unitățile agricole din Dobro
gea. Și nici ale inginerilor des
pre care am amintit. Dar nume
le lor sînt 
acuratețea 
de tone de 
soase ale 
Palas, 1 
strălucire, a vinului de Murtat
lar, Întocmai cum In 
operelor de artă rămase 
me. numele artistului necunos. 
cut 1 
frumusețea creației sale,

rulează la15,30; 17,45:
BOCCELUȚArulează la9.30; 11,45;20,30. Central,14 ; 16,30; 19;
UNCHIUL MEUrulează la Rahova, 15.30; 18, 20.30.
ȘOFERII IADULUIrulează la Progresul, 15,30; 18; 20.30
LALEAUA NEAGRA(completare „Vizita conducă

torilor de partid și de stat în 
regiunea Cita/') rulează la Lira, orele 10.30: 15> 17,45;20,30

CĂPITANUL ZERO (cinema
scop)rulează Ia Ferentari, orele 16; 18, 20.30.
CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTErulează la Cotrocenl, orele 13,45; 16,15; 18.45, 21,15.
CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE ? (cine
mascop)rulează la Pacea, orele 15,30; 18; 20,30.
ANIMALELE; CAMPIONUL rulează la Timpuri Noi, orele 10 — 21 în continuare.

orele
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Televiziune
SÎMBĂTĂ 27 NOIEMBRIE18,30 — Transmisie din Sala r Floreasca a întâlnirii baschet dintre echipele Di-

experimentală agricolă 
va cunoaște un 

avint. Poate numele u- 
tehnicienl și muncitori, 

ar fi Horea Constantin,

înscrise modest în 
boabelor din miile 

griu, în firele mătă-

PAVEL AIOANEI

București și Zadar Iu- din cadrul Cupei cam- europeni la baschet ; 19,05 — Jurnalul televiziunii (I); Repriza II a meciului t ; 19,45 — Tele-enci- clopedie ; 20,30 — Teatru în„12 oameni furioși" de l Rose. Traducere și a- daptare de Eugen B. Marian ; 22,00 —• Cu mască și... fără mască ; 23,15 — Jurnalul televiziunii (II). sport, buletin mețeoro-

namo

DUMINICĂ 28 NOIEMBRIE8,50 Gimnastica de înviorare la domiciliu. 9,00 Rețeta gospodinei. 9,30 Emisiune pentru copii și tineretul școlar. Hoața de la Circ — film de desene animate. Telejurnalul pionierilor. Sport. La microscop handbal —- Transmisiune din Sala Floreasca. 11,00 Emisiune pentru sate. 14,00 Duminică sportivă. Fotbal; Rapid București—U.T.A Arad. 17,45 Concurs european de dans modern Transmisie de la Praga. 19,00 Jurnalul televiziunii (l), 19,15 Aventurile lui Robin Hood: „Ultimul bir'1. 20,00 Memoria caselor. 20,30 Melodii în... premieră. 22,15 Jurnalul televiziunii (II), 22,30 Telesport.



20 de ani de la înființarea 
Institutului de medicină și farmacie 

din Tg. Mureș
(Urmare din pag. I)

pusă în slujba poporului, a scum
pei noastre patrii, Republica So
cialistă România.

In cuvîntul său, tovarășul Ște
fan Rălan, ministrul învățămîn- 
tului a sublimat că unul din 
obiectivele importante ale poli
ticii partidului și statului nostru 
a fost și este ridicarea la un 
înalt nivel a învățămîntului de 
toate gradele. Prin măsurile lua
te, învățămîntul a fost reorgani
zat corespunzător noilor cerin
țe ale economiei și culturii so
cialiste și a devenit accesibil tu
turor cetățenilor țării, indiferent 
de naționalitate.

Ca urmare a îndrumării și 
sprijinului permanent acordat 
învățămîntului de către partid 
s-a dezvoltat și activitatea di
dactică și științifică din reg. 
Mureș Autonomă Maghiară. O 
expresie a acestei dezvoltări o 
constituie și creșterea continuă 
a institutului dv.

La grija manifestată de către 
partid, Institutul de medicină și 
farmacie din Tg. Mureș a răs
puns prin realizări remarcabile. 
Rodnica activitate a colectivului 
de cadre didactice și studenți 
din Institut se caracterizează în 
devotamentul cu care medicii și 
farmaciștii absolvenți ai acestui 
institut s-au încadrat alături de 
ceilalți colegi din țara noastră 
în activitatea plină de răspundere, 
pentru ocrotirea sănătății oame
nilor muncii, exercitîndu-și cu 
competență profesiunea.

In încheiere, ministrul invă- 
țămîntului a urat întregului per
sonal și tuturor studenților insti
tutului noi și mari realizări în 
activitatea lor viitoare.

Din partea Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale a 
luat cuvîntul tov. Ion Moraru, 
secretar general în acest minis
ter. La obținerea multora din 
succesele pe tărîmul ocrotirii 
sănătății, a spus el, un aport 
important l-au adus absolvenții 
și cadrele didactice din institu
tul dv. Munca rodnică de cer
cetare științifică dusă de profe
sorii, conferențiarii, asistenții din 
Tg. Mureș a însemnat un real 
aport la creșterea prestigiului 
cadrelor didactice și a institu
tului dv., contribuind in același 
timp la îmbogățirea patrimoniu
lui științei medicale românești.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Rezultatele de pînă acum 
conving de devotamentul, abne
gația și entuziasmul cu care ca
drele didactice și întregul per
sonal sanitar din institutul dv. 
muncesc pentru îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. în 
îmbunătățirea continuă a asis

tenței medicale a oamenilor 
muncii din țara noastră.

Vorbind în numele colegilor 
săi, studentul Alexandru Tarno- 
vitz din anul IV al Pacultății 
de medicină, a arătat că vîrsta ce
lor care urmează în acest an 
cursurile coincide cu vîrsta in
stitutului. Trăim într-o patrie li
beră, bogată și frumoasă, a spus 
el. Sîntem fiii unui harnic și ta
lentat popor, ne formăm ca spe
cialiști sub soarele luminos al 
socialismului. Profesorilor care 
ne înconjoară cu dragoste, care 
veghează la anii noștri de uce
nicie și ne transmit făclia știin
ței, le aducem azi un cald oma
giu, Cu deplina conștiință a răs
punderi ce ne . revine ca viitori 
medici și cetățeni, învățăm cu 
sîrguință, sîntem animați de do
rința de a ne îmbogăți și mai 
mult cunoștințele științifice și 
practice pentru a ne putea în
deplini misiunea nobilă de a 
veghea la sănătatea oamenilor 
muncii, de a fi mereu la înălți
mea încrederii pe care partidul 
și statul nostru ne-o acordă zi 
de zi.

Cuvintelor spuse de Alexan-

dru Tamovitz i s-au alăturat 
cele ale studentei Olivia Petru 
din anul 1 al Facultății de far
macie, care, după ce a exprimat 
recunoștința pentru viitorul lu
minos pe care îl are studenți
mea ca urmare a grijii perma
nente și dragostei părintești pe 
care le-o poartă partidul și gu
vernul țării noastre, s-a angajat 
în numele studenților mai ti
neri din acest institut să folo
sească din plin condițiile optime 
create, să învețe cu toată sîrgu- 
ința pentru a deveni farmaciști 
și medici de valoare, cetățeni 
demni ai patriei noastre socia
liste.

O solemnitate ca cea de as
tăzi este o serbare de bucurie 
care prilejuiește o reverificare a 
forțelor, o optimistă scrutare în 
viitor și, întîi de toate, o expre
sie a recunoștinței față de 
Partidul Comunist Român și de 
poporul nostru muncitor, a spus 
dr. Paul Doczay, șeful catedrei 
de medicină internă a institu
tului. Urmăresc cu atenție, și vă 
mărturisesc, cu multă simpatie 
comportarea tineretului studios. 
Pe lîngă pregătirea profesională 
a tinerelor cadre, educarea în 
spiritul umanismului, al patrio
tismului este o sarcină de onoare 
pentru noi care trebuie să se îm
pletească ca un fir de aur în în
treaga activitate a corpului di
dactic.

Rezultatele și experiența do- 
bîndite ne-au confirmat pe de
plin că în institut s-a format un 
colectiv sudat de cadre didac
tice, români, maghiari și de alte 
naționalități, unite de aceleași 
scopuri și năzuințe, formarea de 
cadre medicale temeinic pregă
tite, devotate patriei noastre so
cialiste.

Insitutul nostru, a spus prof. 
dr. Vasile Săbădeanu, șeful ca
tedrei de oftalmologie, a îndepli
nit — și credem că cu cinste — 
un rol important, rolul pentru care 
a fost creat, acela de a contri
bui la satisfacerea nevoilor de o- 
crotire a sănătății în patria noa
stră socialistă prin știința pe 
care a acumulat-o, prin medicii 
care i-a format. Privesc acest 
prezent prin perspectiva celor 20 
de ani, și îmi apare îndeplinirea 
unui vis al meu și al tuturora, 
înțelegerea și înfrățirea în care 
conlucrează oameni diferiți ca 
naționalități, dar uniți în idea
luri, oameni porniți pe un drum 
comun, drumul înfloririi patriei 
noastre scumpe, drumul fericirii 
poporului nostru. Cred că și din 
acest punct de vedere, Institutul 
de medicină și farmacie din Tg. 
Mureș și-a îndeplinit cu vredni
cie rostul.

Luînd cuvîntul în continuare, 
dr. Păi Andrăs, medic, absolvent 
al institutului, a spus : In aceste

clipe mă gîndesc cu recunoștință 
la dascălii noștri care în frumo
șii ani ai studenției ne-au învățat, 
ne-au insuflat interes pentru ști
ință, pasiune pentru profesia no
bilă de medic. Am fost educați 
ca cetățeni demni ai țării noastre, 
ne-au sădit în inimi dragostea 
fierbinte pentru Partidul Comu
nist Român, pentru poporul nos
tru muncitor.

Sînt mîndru că pe baza celor 
învățate, îndeplinesc sarcina de a 
îngriji sănătatea oamenilor mun
cii din circumscripția mea.

După ce a vorbit despre acti
vitatea obștească și educativă a 
intelectualilor de la sate, vorbi
torul a încheiat adresând studen
ților urarea să muncească cu 
perseverență și să-și însușească 
cunoștințe temeinice, atît teoreti
ce cît și practice, în așa fel îneît 
la terminarea facultății să-și poa
tă îndeplini cu succes obligațiile 
față de poporul muncitor.

Prof. dr. Aurel Moga, rectorul 
Institutului de medicină și farma
cie din Cluj, a transmis salutul 
institutelor similare din țară.

Salutul universităților din Iași, 
București, Cluj și Timișoara a 
fost transmis de prof. dr. Ion 
Curea, rectorul Universității din 
Timișoara.

In timpul adunării, s-a comu
nicat că pe adresa institutului 
au sosit numeroase telegrame de 
salut din partea unor instituții 
culturale și ale unor cunoscute 
personalități ale vieții științifice.

S-a dat apoi citire Decretului 
Consiliului de Stat privind acor
darea de titluri, ordine și meda
lii ale Republicii Socialiste Ro
mânia unor lucrători ai institu
tului.

De asemenea, au fost acordate 
diplome și insigne de „evidențiat 
în munca medico-sanitară“ unor 
medici și tehnicieni.

După înmînarea distincțiilor, 
tov. Mihai Gere, în numele C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri a felici
tat călduros pe cei decorați, u- 
rîndu-le sănătate și noi succese 
în activitatea viitoare.

In numele celor distinși au 
răspuns Zeno Barbu și Pappai 
Zoltân care au mulțumit pentru 
înalta cinste ce li s-a arătat, a- 
sigurînd conducerea de partid și 
de stat că își vor închina și în 
viitor toată capacitatea de muncă 
și priceperea nobilei misiuni de 
apărare a sănătății omului.

In încheierea adunării s-a dat 
citire unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România de 
către corpul profesoral, studenții 
și întregul personal al institutu
lui, în care se spune:

Au sosit noutăți literare la biblioteca Fabricii textile „Doro
banțul“ din Ploiești

CORESPONDENȚII

VOLUNTARI

NE SCRIU

Inovatorii din Valea Jiuluiîn toate întreprinderile miniere de pe Valea Jiului, se desfășoară o largă mișcare de inovații, în care sînt antrenați numeroși muncitori și tehnicieni.La Preparația cărbunelui din Petrila, Ia Cabinetul tehnic au fost înregistrate 41 de propuneri de inovații. Dintre acestea 24 au și fost aplicate în procesul de producție, soldîndu-se cu economii în valoare de 64 200 lei. Alte 14 inovații sînt în curs de experimentare. Se remarcă inovația maiștrilor Filimon Iosif și Stoica Petru intitulată „Căptușirea cupelor de funicular cu bandă de cauciuc folosită“.La Preparația cărbunelui din Coroești, numărul inovațiilor propuse se ridică la 80, din care 39 au fost aplicate. Rezultatul — economii în valoare de 137 800 lei.
CHIRAȘ ION 

tipograf
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o piesă. Se numește Scaunele și 
a fost introdusă în repertoriu de 
teatrul „C. I. Nottara1“. Factura 
I pieselor lui Ionescu este cunoscu
tă publicului bucureștean care a 
mai avut ocazia să vadă Rinoce- Irii și Cîntăreața cheală. Asta în
seamnă că a început să se familia
rizeze cu universul artistic atît 

Ide puțin obișnuit al acestui scri
itor de scenarii dramatice. Le nu
mim astfel pentru că scrierile 
sale nu pot purta denumirile o- 
bișnuite. Negator de profesie, Eu
gen Ionescu a respins piesa tra
dițională cu toate schemele ei 
conflictuale. Scenariile sale se 
disting prin tendința de a părăsi 
— atunci cînd se pare că au ur
mat prea îndeaproape — schema 
comună. Intră în joc atît spiritul 
autorului, refractar la căile bă
tute, cît și un real refuz sufletesc 
al realităților banale pînă la sufo- 

îi repugnă au- 
, acea suită de 

convenții zilnice pe care dacă o 
accepți fără control nu mai ești 
tu. Literatura lui e o literatură a 
căutării adevăratei personalități 
a omului, prin refuz, delimitare, 
sfidare, frondă, negațiune. Tea
trul său a căpă
tat din această 
cauză o notă 
particulară carei perso- 

autorului.
Izvorul poate fi 
într-o biografie 
bîntuită de ideea 
diferențierii de 
alții, diferențiere 
cerută în egală 
măsură de orgo
liu și de o rațiu
ne care funcțio
nează necruțător. 
Volumul de vio
lențe și năstruș
nice negațiuni 
care se numea 
NU și care adu
cea la cunoștința 
publicului o in
teligență critică 
sclipitoare era 
încă un efort de 
eliberare din 
cercul de atrac
ții spirituale ca
re dădeau tână
rului publicist 
pe atunci impre
sia că-i pot a- 
nula persoana. 
Fronda din NU 
e o frondă care 
țintește în pro- 

I prii idoli pentru 
' a-i putea depăși 

și Eugen Iones
cu a fost consecvent 
atitudini de negație confesio
nală. O putem recunoaște în 
piesele care nu se conformă tra
tărilor dramatice obișnuite, vor-

Cronica teatrală

Eugen Ionescu • prezent pe 
scena teatrelor noastre cu înoă

I
I
I
I
I

care. Lui Ionescu îi 
tomatismele sociale,

I. . . . . . . . . .
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I

e pecetea 
nală a au.
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I

teraturi cu eroi învinși, dezorien
tați, mișeîndu-se într-un univers 
apăsător. Putem recunoaște și pe 
această cale rămînerea în cadrele 
unei tradiții.Scaunele e o variantă pe tema 
preferată a scriitorului. Scaunele 
sînt aici metafora indiferenței și 
izolării umane. Piesa are o mul
țime nesfîrșită de personaje. A le 
fi adus în scenă ar fi prilejuit 
un adevărat carnaval. Ionescu 
n-avea însă nevoie de prezența 
lor fizică, ci de absența lor spi
rituală și în proporție covîrșitoa- 
re, personajele fanteziei sale dra
matice sînt niște simple scaune. 
Atît cît se pot povesti cele cu
prinse în Scaunele s-ar putea re
zuma la următoarele : doi bătrâni, 
o femeie în vîrsta și un bărbat 
la fel, o familie deci, locuiesc 
într-o clădire înconjurată de ape, 
situație simbolică în sine căci 
nimic nu e mai izolator și 
trist decît o imensitate acva
tică. Perechea e o pereche 
ratată social și ratată sufle
tește, doi oameni oarecari, cu as
pirații strivite. împins de îndem
nurile soției care mai crede că 
ar fi putut fi „un rege-șef" ori 
„un marinar-șef“, „un mareșal- 
șef“, bătrînul mai încearcă o ulti-

X

In excursie

Conferirea de titluri, 

ordine și medalii 

ale Republicii 

Socialiste Romania

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș, cadrele didactice și studenții, întregul personal exprimă cele mai calde mulțumiri Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România pentru dragostea și grija manifestate față de institutul nostru, pentru minunatele condiții de muncă și de viață care ne-au fost asigurate.Expresie a politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru, Institutul de medicină și farmacie din Tg. Mureș a cunoscut o continuă dezvoltare. în institutul nostru învață împreună înfrățiți peste 1 000 de studenți români, maghiari și de alte naționalități care se pregătesc pentru viitoarea lor profesiune de medici și farmaciști.Pe lîngă munca de. instruire și educare a studenților, corpul nostru profesoral desfășoară o activitate științifică tot mai bogată, adueîndu-și contribuția la rezolvarea unor probleme majore ale științei și practicii medicale.Cuvintele calde adresate nouă prin telegrama de salut a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, distincțiile acordate cu prilejul aniversării institutului constituie o nouă dovadă a aprecierii de care se bucură munca noastră, constituie un nou îndemn pentru intensificarea activității noastre didactice și științificeExprimîndu-ne atașamentul profund față de politica înțeleaptă a partidului nostru, ne angajăm să contribuim cu toată priceperea și capacitatea la traducerea în viață a mărețelor obiective stabilite de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., ocrotirii sănătății și cercetării științifice, să dăm țării medici bine pregătiți, devotați trup și suflet poporului, scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
Telegrama a fost primită cu 

îndelungi și puternice aplauze, 
întreaga asistență, în picioare, a 
ovaționat pentru conducerea 
partidului și statului nostru.

★
A urmat un program artistic 

susținut de formațiile studențești 
din localitate.

Tot în cadrul manifestărilor 
prilejuite de acest eveniment, la 
sediul institutului s-a deschis 
expoziția „Aspecte din viața și 
activitatea Institutului de medici
nă și farmacie din Tg. Mureș în 
cei 20 de ani de activitate“.

(Agerpres)

La fiecare sfîrșit de săptămînă, elevii Școlii generale de 8 ani din Olteni, raionul Videle, însoțiți de învățători și profesori pornesc în frumoase excursii instructiv-e- ducative. Ultima au făcut-o în Capitală, unde au vizitat Palatul pionierilor, Gră-

dina Botanică, Muzeul militar central, Muzeul satului, au admirat noile cartière de locuințe ale orașului.Cu alte ocazii au fost vizitate diferite G.A.S.-uri și cooperative agricole de producție din împreju-

rimi, unde elevii au făcut cunoștință cu fruntași ai recoltelor bogate.Pe viitor, elevii din Olteni și-au propus să facă noi excursii și în alte regiuni.
CORVIU ALEXE

Pentru oțelării
La Petrila a devenit o prac

tică obișnuită colectarea me
talelor vechi, minerii dove- 
dindu-se la fel de buni gospo
dari și în această privință. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent, ei au colectat și 
predat la I.C.M. Petroșani 
cantitatea de 590 tone fier

vechi, care a și luat drumul 
spre Hunedoara.

în mod deosebit, la aceas
tă acțiune s-au evidențiat 
brigada condusă de Brîndușa 
Aurel și organizațiile U.T.C. 
de la sectoarele IV, V, VII și 
VIII.

CONSTANTIN BĂDUȚA

Umblînd după calcDacă nu avem „calc“ la timp sîntem nevoiți să umblăm prin toate librăriile din București și astfel pierdem foarte mult timp. Cei în drept ar trebui să se gîn- dească că studenții de la învățămîntul de 4 ani ai Institutului politehnic din București, sînt în faza de definitivare a proiectelor

de stat și nu le pot trage în tuș din cauza acestui „calc“.De aceea vă rugăm pe dv. să interveniți pentru a se lua măsurile necesare pentru aprovizionare cu material didactic în mod permanent.
JIANU M. NICOLAE
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mul regizoral a în-1 
dicteze selecția re- |

I
părut o ma-1 
antipieselor, I 

.. . . . . . I
I
1

unele se joacă într-un moment 
de experiențe febrile, duse uneori 
pînă la exces, într-un moment in 
care uneori tendința de înnoire 
lasă de o parte spiritul critic. Ex- 
perimentalismul 
ceput să <’ 
pertoriului, după stilul 
modalitatea pe care o repre
zintă partiturile dramatice, 
mai potrivite sau nu, unei expe
riențe sau alteia. A apărut 
nie a demitizărilor, a i 
a negațiunilor. Rezultatele s-au 
văzut. Numele maestrului nega- 
țiunii, care e Eugen Ionescu, nu 
putea lipsi și o reprezentație cu Cîntăreața cheală a arătat ce se 
înțelege în unele cazuri prin tea
trul absurdului: o accentuare, o 
ingroșare a liniilor, o viziune de 
un grotesc extrem.

Meritul spectacolului regizat 
de George Rafael e de a nu sel 
fi molipsit de voga tratărilor ex
centrice. Credem că acesta e pri
mul semn al trecerii — declarată 
presei de directorul teatrului, H. 
Lovinescu • 
lismul minor al teatrului în sta
giunea trecută, la unul major. 
Versiunea scenică de la „Nottara“ 
este exemplară. Nici o fantezie 
regizorală

SPECTACOL
CARE

DEMITIZEAZÄ

ABSURDUL •»
I
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bind despre oameni obișnuiți, 
de neputința lor de a se realiza 
I...............

I

acestei

și de a fi ei înșiși, neputința de 
a comunica cu alții și de a în
țelege ce se petrece în jurul lor. 
Meritul scriitorului e de a fi o 
conștiință critică deosebită, vi
ciată de o viziune confuză și 
unilaterală căreia a încercat să-i 
dea o expresie artistică. Modul 
preferat și unic al acestei expre
sii este sublinierea brutală a ilo- 

I șicului din viața de fiecare zi. 
I In plan spiritual autorul e înrudit 
icu Camil Petrescu. Presupunem 

deși el n-a afirmat-o niciodată 
că el visează o lume ideală, 
rațională și trăiește torturat 

Ide un univers opus acesteia, 
pe care-l denunță cu înver- 

Ișunare. Orizontul e mărginit, vi
ziunea e sumbră dar nu lipsită 
de tragism omenesc. Dramele nu 

I

I
VJCpi UIA5

viață generalizat 
tropole și orașe

I
huimp
tafore enorme, directe 
tale ca în desenele

I
lor ofensați, care își 
vesc inamicii cu capete

male ori uneori, pur și simplu, a- 
I plică pe desen etichete infamante.

In Rinocerii oroarea cea mare e 
de gregarismul turmei, de atrac- 

!ția animalică către unilateraliza- 
rea vieții, către uniformizarea in
divizilor. Tot acest șuvoi uman 

Icare renunță la binefacerile inte
ligenței, culturii și demnității o- 
menești poartă denumirea gene- 

Irică de rinoceri. Boala lor e boa
la rinoceritei în ale cărei tendințe 
de uniformizare umană și coborî- 

Ire a omului pe trepte animalice 
pînă la bestialitate, mulți au văzut 
o trimitere la consecințele dicta- 

Itoriale ale fascismului. Tabloul e 
fără perspectivă cu eroi care ac
ceptă, sau neacceptînd, sânt în- 

. frînți. Sub această exprimare pa- 
| rabolică se ascund liniile unei li-

sînt individuale ci antropologice. 
Eugen Ionescu este dramaturgul 
unor stări de spirit. Absurditățile 
vieții zilnice ale unui mod de 

t în marile me- 
! occidentale sînt 

transpuse de Ionescu în me- 
și bru- 

copii- 
zugră- 

de ani-

mă explicație cu omenirea. El 
invită o sumedenie de oaspeți ca 
să-i asculte confesiunea, concep
ția lui asupra vieții care dacă 
s-ar aplica ar face lumea mai 
bună. Așa intră în scenă scaune
le, un cortegiu nesfîrșit de sca
une, care fiecare înseamnă un 
om, un invitat. Scena este absur
dă prin simplificare ca în jocurile 
copiilor. Pentru că bătrînul nu 
știe vorbi și-a tocmit un orator 
care va face oficiul comunicării 
cu lumea. Năvala incitaților duce 
la scene grotești, imposibile. Ca 
în Ucenicul vrăjitor, cei doi bă- 
trîni au declanșat o forță care-i 
nesocotește și îi poate desființa. 
Striviți printre scaune, azvîrliți, 
bruscați, autorii serii, eroii serbă
rii, au încă o dată senzația unui 
univers absurd. Seara plănuită 
să fie seara decisivă, de contact 
deplin cu lumea, seara marilor 
mărturisiri, a descărcării acumu
lărilor vechi, a eliberării sufletești, 
demonstrează în concepția auto
rului neputința apropierii între 
oameni. Bătrînul mai are o iluzie 
și o fericire care-l dezvăluie ca 
un fals spirit liber: fericirea de 
a fi ascultat de „regele său“, ilu
zia de a fi înțeles. Cortina cade 
pe un non sens caracteristic con
cepției teatrului lui Ionescu: cei 
doi au dispărut din scenă, cu alte 
cuvinte au murit uciși de chiar 
cei veniți să-i salveze prin înțe
legere și invitații rămîn să ascul
te expunerea disperată a oratoru
lui neînțeles de nimeni. Tabloul 
inculcă o concluzie de un pesi
mism tragic. Evident, nu putem 
fi de acord cu o asemenea vizi
une asupra vieții și omului care 
nu corespunde realităților noas
tre. Piesa poate fi acceptată ca 
imagine a unei lumi, ca barome
tru al unei stări de spirit.

Și dacă putem polemiza cu 
textul dramatic, filozofia conți
nută, dacă nu ne putem de
clara de acord cu conclu
ziile lui pesimiste, a polemiza a 
priori cu spectacolul ar însemna 
să ignorăm posibilități specifice 
artei teatrale aplicîndu-i unități 
de măsură nepotrivite. Nu putem 
ignora, discutînd reprezentația cu Scaunele, contextul stagiunii. Sca-

ori

I
directorul teatrului, Ii. ■ 
—• de la experimenta-1 
.or al teatrului în sta-1

I
n-a încărcat scena. ■ 

Nici un decor a- I 
bracadabrant n-a I 
stînjenit inter- ■ 
preții. Ele au a-1 
vut în spectacol' 
un rol pur func-1 
țional. Marele I 
lui succes se da-1 
torează în spe- ■ 
cial interpretării. I 
Artista emerită I 
Ileana Fredescu ■ și Constantin I 
Rauțchi s-au o- ■ 
rientat către un ■ 
joc de un rea-1 
lism fără echi- ■ 
voc. Ei au urna-1 
nizat fiecare rînd I 
al textului, din-1 
du-i un conținut* 
concret ome-1 
nesc. Bătrînul a | 
fost un bătrîn. 
chinuit de ne-1 
voia supremă a» 
unei explicații ■ 
sufletești, bătrî-1 
na, o bătrînă ■ 
șuie, cu zîmbe-1 
tul lăbărțat și I 
mișcări aidoma.1 
Ei au intuit din- j 
colo de aspectul I 
pe care l-au îm
prumutat perso- I 
najelor, tragis- I 
mul situației lor,1 
care nu mai e I 
un mărunt tra-1 

gism individual, și l-au jucat ca 
atare. Evoluția celor doi actori e-1 
chivalează cu a unui recital. Tex-1 
tul plin de paradoxuri șț de bruș- 
ce schimbări de optică al Scaune-1 lor a devenit, prin intermediul lor | 
accesibil publicului într-un grad 
nesperat. Am zice chiar că aul 
reabilitat piesa, scoțînd-o de sub | 
zodia absurdului, recreînd-o de 
la început pînă la sfîrșit. Cei doi I 
actori au umanizat piesa, „au | 
explicat-o“ jucînd cu o simplitate 

și o naturalețe deosebite. A fost I 
uimitoare mai ales posibilitatea | 
lor de a juca stări sufletești di- 
ferite, aproape contradictorii, I 
planuri etajate ale conștiinței, în I 
subite schimbări de registru. Pen
tru așa ceva nu se cere numai I 
virtuozitate, ci și talent, calități I 
satisfăcute din plin de protago
niști. Rauțchi și Ileana Predescu I 
au știut să fixeze acele situații, I 
simbol în care omul e victima a- 
glomerării sociale, e sclavul con-1 
vențiilor, servul propriei meschi-1 
........ . .......... ................... I
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lor scenică, absurdul a I 
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nării, adică toate acele obstacole 
pe care Eugen Ionescu le denun
ță ca principali adversari ai rea
lizării omenești. Foarte probabil 
că, jucată de alți actori, mai pu
țin dotați, piesa n-ar mai trece 
rampa cu atîta dezinvoltură. In 
versiunea i
încetat de a mai fi absurd, rea- 
mintindu-ne dictonul lui Cara- 
giale : „Teatrul în care actorii joacă bine — acela e adevărat teatru". Reușita lor dovedește că 
dincolo de goana după manieră 
și după modern, în ultimă instan
ță comercială, stă creația.

li revine, deci, spectacolului Scaunele, în interpretarea celor 
doi excelenți actori, rolul de a 
servi o l
de tot felul cu care ne-am întîlnit 
destul de recent.

MIHAI UNGHEANU

*) Scaunele de Eugen Io- nescu pe scena Teatrului „C.I. Nottara“.
Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș, pentru activitatea didactică și științifică îndelungată, contribuția la dezvoltarea științei medicale românești și merite deosebite în învățămîntul superior medical și pentru activitatea desfășurată în cadrul clinicilor, prin decrete ale Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România s-a conferit titlul de „Medic emerit al Republicii Socialiste România“ tovarășilor Barbu Zeno, Doczy Paul și Vasile Săbădeanu ; „Ordinul Muncii“ clasa I tovarășului Csogor Ludovic ; „Ordinul Muncii“ clasa a IlI-a tovarășilor ! Ander Zoltan, Dane Margareta, Gundisch Mihail Iu- liu, Kelemen Ladislau, Laszlo Ioan, Maroș Tiberiu, Racz Ga- briel, Ujvary Emeric, Vilheim Edmund, Kund Roman, Iosif Io- sif Togănel; Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa a IV-a tovarășilor : An- talffy Andrei, Papay Zoltan, Spielmann Iosif, Szava Ioan ; Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a tovarășilpi : Arsenescu Gheorghe, Csizer Zoltan, Gross Frederic, Horvath Nicolae, Iszak Victor, Naftali Zoltan, Iosif Ștefan Csi- dei, Cornel Isidor Ciugudean.S-a conferit, de asemenea, „Medalia Muncii“ unui număr de 25 de tovarăși.

(Urmare din pag. Ițsă-i educe și să-i îndrume pe tineri să se califice în meseriile agriculturii, să devină mecanizatori, zootehniști, cunoscători în irigări și chimizare, electricieni, mecanici etc.Sînt sarcini mari de viitor, la îndeplinirea cărora se pornește avînd de pe acum, în multe privințe, o bogată și valoroasă experiență.în cele 32 cooperative agricole de producție, 6 gospodării agricole de stat și 3 stațiuni de mașini și tractoare existente în raion își desfășoară activitatea aproape 10 000 de uteciști. Muncind alături de vîrstnici ei aduo o contribuție tot mai mare la întărirea economică și organizatorică a acestor unități, la obținerea unor sporite producții agricole, vegetale și animale. Mobilizați de organizațiile U.T.C., tinerii participă efectiv la executarea lucrărilor în tot timpul anului și îndeosebi în perioadele de vîrf din campanie. A intrat în practica multor organizații U.T.C. din raionul Alexandria ca în timpul campaniilor să-i recomande pe cei mai buni tineri care să lucreze pe mașinile agricole. Tinerii au adus, în același timp, o contribuție însemnată la acțiunile de fertilizare a solului (organizațiile U.T.C. din Ștorobănea- sa, Plosca, Țigănești), de redare

a 172 de hectare de teren agriculturii, de amenajare pentru irigații a unei suprafețe de 260 ha și de terasare și punere în valoare a terenurilor în pantă pe 130 de ha. Creșterea continuă a calității muncii tinerilor se explică și prin aceea că un număr de 2142 de tineri sînt cuprinși la cercurile învățămîntului agricol de masă, — puțini față de posibilitățile existente și de necesități — unde își însușesc și aplică apoi în producție cele mai noi cuceriri ale științei agricole.Conferința a evidențiat faptul că organizațiile U.T.C. au acordat o atenție mai mare dezvoltării la tineri a dragostei pentru meseria de crescător de animale. Ca urmare, în prezent, lucrează în zootehnie peste 600 de tineri din care 240 au fost recomandați consiliilor de conducere în perioada analizată. Organizațiile U.T.C. nu s-au mărginit însă numai să-i recomande, ci s-au ocupat de educarea și permanentizarea lor la locul de muncă, antrenîndu-i totodată la cursurile învățămîntului profesional și urmărind felul cum își însușesc și cum aplică în producție cele învățate. Pentru popularizarea celor mai bune metode, pentru generalizarea experienței înaintate, pentru a găsi cele mai bune forme și mijloace ca tinerii să-și petreacă cît mai plăcut și

educativ timpul liber, organizațiile U.T.C. au organizat schimburi de experiență, întîlniri între specialiști și conducători de unități cu tinerii cooperatori, vizite în satele și unitățile vecine fruntașe.Despre toate acestea au vorbit pe larg în conferință Gherghina Bălărie — Cemetu, Marin Ne- dea — directorul S.M.T. Brîn- ceni, Gh. Mihai — Măgura, Nuță Florea — Țigănești, Petre Savel

Orbească, Merișani etc.). Biroul comitetului raional al U.T.C. să le ajute în găsirea acelor forme și mijloace eficace, specifice de mobilizare a tineretului la muncă, de educare politică și cetățenească a acestuia.Conferința a cerut totodată comitetului raional al U.T.C., tuturor organelor și organizațiilor U.T.C., să se ocupe cu mai multă grijă și atenție de îmbogățirea conținutului adunărilor gene-

buie aduse fapte săvîrșite de ei înșiși, aspecte din munca și viața lor, pentru a-i stimula să-și spună părerea — formînd astfel o opinie puternică de masă împotriva tuturor manifestărilor înapoiate.Desigur că rîndurile de față nu și-au propus și nici nu puteau să epuizeze multitudinea de probleme dezbătute de conferință. Cele relatate pînă aici, s-au impus însă cu necesitate,
Obiectiv principal al activității organizațiilor U.T.C. de la sate

Cultivarea dragostei 
tinerilor pentru muncă

— Poroschia, Ion Necșuțu — Lăceni și alții.Privind cu toată răspunderea sarcinile mari care stau în fața organizațiilor U.T.C. dg la sate, conferința a cerut însă pe bună dreptate comitetului raional să-și îmbunătățească munca, să îndrume cu mai multă atenție fiecare organizație de bază în parte, și în mod deosebit acelea care au mai multă nevoie de ajutor (Poroschia, Nanov, Frăsinet, Plosca,

rale, să ridice continuu rolul acestora de școală de educare comunistă a tineretului. Să se organizeze cu tinerii dezbateri și discuții pe teme privind atitudinea lor față de muncă, față de averea obștească, dezbateri pe problemele moral-cetățenești ale acestora, pentru a-i ajuta să cunoască și să respecte normele de comportare civilizată la locul de muncă, în familie și societate. In dezbaterea tinerilor tre-

ele ocupînd în lucrările conferinței locul central.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul VASILE UDRESCU, secretar al Comite
tului regional București al P.C.R. Apreciind activitatea organizației raionale Alexandria a U.T.C., a organizațiilor de bază ale U.T.C din întreprinderile, unitățile agricole socialiste și școlile raionului, subliniind succesele dobîn- dite în producție și în munca de

educare comunistă a tinerei generații, vorbitorul a spus în continuare :— Atît documentele Congresului al IX-lea al partidului, cît și recentele Hotărîri ale plenarei din 11—12 noiembrie privind dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii noastre socialiste, pe baze științifice, privind activitatea de conducere și planificare din acest important domeniu economic, îmbină într-un mod armonios sarcinile actuale, imediate care stau în fața agriculturii noastre, cu cele de perspectivă. La traducerea lor în viață, tineretul este chemat să-și aducă o însemnată contribuție. Aceasta presupune ca în viitor organele și organizațiile U.T.C. din raionul Alexandria să depună toate strădaniile, să folosească forme și mijloace specifice, diferențiate, în funcție de cerințele vîrstei și ale procupării diferitelor categorii de tineret pentru a-i mobiliza pe toți tinerii cooperatori, mecanizatori, lucrători din gospodăriile agricole de stat la îndeplinirea cu succes a sarcinilor privind creșterea producției agricole vegetale și animale.în continuare, tovarășul Vasile Udrescu s-a referit la sarcinile care revin comitetului raional al U.T.C., organizațiilor de bază privind educarea politică și mo- ral-cetățenească a tinerilor. Acti-

viștii de partid și de stat — a spus vorbitorul — răspund întotdeauna cu dragoste atunci cînd sînt solicitați să se întîlnească cu tineretul, să vorbească acestuia despre partid, despre politica sa internă și externă. Sarcina dv. este de a-i solicita mai des, de a folosi experiența, cunoștințele lor în munca de sprijinire a tinerilor pentru a înțelege mai profund bogatul conținut de idei cuprins în documentele Congresului al IX-lea al partidului. Vorbitorul a subliniat apoi pe larg necesitatea ca în adunările generale ale U.T.C. să se abordeze o tematică axată pe acele probleme pe care le reclamă activitatea lor în producție, viața tineretului, făcînd să crească, în acest fel, sentimentul de răspundere al tinerilor față de îndatoririle ce le au, combativitatea față de abaterile de la disciplina muncii, de la normele de conduită socialiste.în întreaga sa activitate, — a spus în încheiere vorbitorul — — noul comitet raional trebuie să țină seama neabătut de particularitățile și specificul muncii politice cu tineretul de la sate, îmbu- nătățindu-și stilul de muncă și îmbogățindu-și formele și mijloacele de influențare politică și educativă.



Situația din Rhodesia de sud 
continuă să fie Încordată. 
Iată, in această fotografie, 
recepționată prin tele-foto, 
un aspect din timpul inci
dentelor de la Bulawayo, 
unde s-au desfășurat adevă
rate lupte de stradă între 
populația africană și politia 
rasiștilor. Polițiști sud-rho- 
desieni pe una din străzile 

din Bulawayo

• LA CENTRUL internațional de învățămint superior de ziaristică din Strasbourg are loc un colocviu internațional cu tema „Metodele de pregătire profesională a ziariștilor".La colocviu iau parte reprezentanți ai presei din 23 de țări. Din partea presei române participă Valeriu Pop, redactor șef adjunct al ziarului „Scîn- teia", și Ion Cîrje, redactor șef adjunct al ziarului „România liberă".• IERI, în întreaga insula, ciprioții greci au întrerupt pentru două ore munca, participînd la mitinguri în favoarea neamestecului în treburile interne ale Ciprului. Participanții la aceste mitinguri s-au declarat în sprijinul proiectului de rezoluție, depus de 25 de țări în Comitetul Politic al O.N.U., în care se subliniază că Republica Cipru „trebuie să se bucure de suveranitate deplină, independență completă, fără nici un amestec străin în treburile sale interne”.Agenția France Presse relatează că în anumite locuri s-au produs incidente între partizanii președintelui Makarios și partizanii generalului Grivas, care se pronunță pentru o unire imediată a Ciprului cu Grecia.• La 26 noiembrie in Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-97". Pe bordul satelitului se află aparate științifice destinate continuării cercetărilor în spațiul cosmic,• MINISTRUL apărării al S.U.A., Robert Mc- Namara, a sosit ieri la Londra însoțit de subsecretarul de stat american, George Ball. Cele două personalități s-au întîlnit în cursul zilei cu ministrul de externe britanic. Michael Stewart, și cu ministrul apărării Denis Healey, precum și cu primul ministru Wilson, pentru a coordona pozițiile celor două țări în problema înarmării nucleare a N.A.T.O. Miniștrii americani sosesc la Londra îndată după părăsirea capitalei britanice de către ministrul apărării al R.F.G., Kai-Uwe von Hassel, care a abordat în convorbirile sale aceeași problemă.Aceste consultări au precedat reuniunea care începe azi la Paris cu participarea miniștrilor apărării ai unor țări membre ale N.A.T.O., consacrată problemei înarmării nucleare atlantice. La conferință nu vor fi reprezentate Franța, Norvegia, Portugalia, Luxemburgul și Islanda. Concluziile la care vor a- junge participanții la reuniune vor fi examinate de Consiliul ministerial al N.A.T.O. de la mijlocul lunii ■viitoare.• MAI MULȚI deputați laburiști au ridicat joi în Camera Comunelor problema războiului din Vietnam, criticînd sprijinul pe care guvernul britanic îl acordă politicii americane în Asia de sud- est. Ei l-au interpelat pe primul ministru Wilson a- supra intențiilor guvernului său, solicitîndu-1 să se întîlnească cu președintele S.U.A., Johnson, pentru a-i împărtăși preocuparea și îngrijorarea poporului englez față de intensificarea acțiunilor agresive ale S.U.A. în Vietnam. Primul ministru a răspuns că urmează să examineze pe larg problema vietnameză în cursul viitoarei sale întîlniri cu președintele Johnson, prevăzută pentru 17 decembrie la Washington.

Stare excepțională în Congo
LEOPOLDVILLE 26 (Ager- pres). — Colonelul Leonard Mulamba, însărcinat de generalul Mobutu cu formarea noului guvern congolez, a început consultările cu reprezentanții celor 21 de provincii congoleze. Se anunță că vineri Mulamba a avut o convorbire cu fostul premier Chombe. Totodată el s-a întîlnit cu membrii fostului cabinet al premierului Evariste Kimba. în cadrul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej, Evariste Kimba, destituit din funcția de prim-ministru, după lovitura de stat condusă de Mobutu, a promis „formal“ să sprijine pe Leonard Mulamba în vederea formării viitorului guvern, anunță postul de radio Leopoldville. Colonelul Mulamba a dat interlocutorilor săi asigurări că se vor

bucura de „securitate personală“. întrevederile afirmă a- gențiile s-au desfășurat „în- tr-o atmosferă de înțelegere“.Postul de radio Leopoldville relatează că pe întreg teritoriul țării a fost instituită starea excepțională și au fost interzise ceea ce noile autorități numesc „organizații subversive“. întreaga putere a trecut de fapt în mîinile unei junte militare formată de grupuri de generali și colonei.într -un comunicat al autorităților militare congoleze, transmis de postul de radio Leopoldville, se anunță că fostul vicepreședinte al guvernului congolez, Antoine Gi- zenga, a fost eliberat vineri dimineață. Antoine Gizenga a ocupat funcția de vicepreședinte în cabinetul lui Patrice Lumumba. După aceea, aflîndu-se Ia Stanleyville, unde a condus lupta patrioți-
Un mesaj al președintelui Ho Și MinHANOI 26 (Agerpres). — Intr-un mesaj transmis dr. Benjamin Spock și prof. Stuart Hughes, copreședinți ai Comitetului național de luptă pentru o politică nucleară sănătoasă din S.U.A., președintele Ho Și Min arată că R. D. Vietnam și-a expus poziția în problema vietnameză în cadrul programului în patru puncte al guvernului, program bazat pe principiile acordurilor din 1954 de la Geneva. „Imperialiștii americani, se spune în mesaj, care au sabotat acordurile de la Geneva, sînt agresorii. Poporul vietnamez este victima agresiunii. Dacă imperialiștii americani încetează agresiunea, pacea va fi imediat restabilită în Vietnam. Această poziție reprezintă unica bază corectă pentru o reglementare a problemei vietnameze, în interesul poporului vietnamez, al poporului american și al păcii în lume“, subliniază mesajul.In încjieiere, președintele Ho Și Min salută lupta poporului american pentru încetarea războiului de agresiune din Vietnam, pentru încetarea atacurilor aeriene asupra teritoriului R. D. Vietnam, pentru retragerea trupelor americane și pentru libertăți democratice, împotriva discriminării rasiale.

★
Ziarul „Nhan Dan“, organul cen

tral al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, a publicat 
un articol în care demască afirma
țiile guvernului american cu privire 
la așa-zise tratative de pace necon
diționate în problema vietnameză. 
„La 28 iulie 1965, în timp ce trimi

tea încă 50 000 de soldați americani 
în Vietnamul de sud, Johnson pre
tindea că întărirea forțelor S.U.A. 
este menită să pună rapid capăt 
războiului și să creeze condiții pen
tru tratative de pace. In prezent, 
efectivele S.U.A. și ale altor țări în 
Vietnamul de sud totalizează apro
ximativ 200 000 de oameni“, subli
niază articolul. Nu demult, se arată 
în continuare, secretarul de stat, 
Dean Rusk, a declarat că S.U.A. 
continuă să lase ușa deschisă pen
tru posibilități de pace. Pînă în pre
zent însă, guvernul american nu a 
adoptat nici o dată o atitudine se
rioasă în ce privește o soluționare 
politică corectă a problemei vietna
meze. Opinia publică din S.U.A. și 
din întreaga lume, subliniază ziarul, 
își dă din ce în ce mai limpede sea
ma că baza pentru soluționarea po
litică justă a acestei probleme o 
constituie programul în patru punc
te al guvernului R. D. Vietnam și 
Declarația de la 22 martie a Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. „Dacă imperia
liștii americani încetează acțiunile 
lor agresive împotriva Vietnamului, 
dacă retrag toate trupele și arma
mentul S.U.A. și țărilor satelite din 
Vietnamul de sud și dacă aplică cu 
strictețe prevederile acordurilor din 
1954 de la Geneva, atunci pacea va 
fi imediat restabilită în Vietnam. 
Poporul vietnamez iubește pacea, 
dar aceasta nu poate fi despărțită 
de independența națională. In în
cheiere articolul arată că „poporul 
vietnamez este hotărît să lupte pînă 
la victoria finală“.

Va demisiona Fanfani?

Sărbătoarea poporului albanez

Ltone. în lupta pentru cauza eliberării naționale și sociale au căzut cei mai buni fii ai Albaniei, comuniști și alți patrioți.în anii care au urmat după eliberare, Albania a cunoscut profunde transformări. Oamenii muncii din Republica Populară Albania au obținut succese de seamă în dezvoltarea economiei și culturii. Au apărut întreprinderi industriale moderne, s-au creat ramuri industriale ca : industria

a 29 noiembrie se împlinesc 21 de ani de la eliberarea Albaniei de sub jugul fascist. Victoria cucerită Ia 29 noiembrie 1944 marchează începutul unei ere noi în viața și destinele poporului albanez, constituie încununarea luptelor sale seculare împotriva cotropitorilor străini, a beilor feudali și burgheziei autoh-

extractivă, energetică, a materialelor de construcții, chimică.La sate au fost, de asemenea, dobindite însemnate realizări. Transformarea socialistă a agri-

culturii, continua ei înzestrare tehnică a dus la sporirea producției agricole.Pe baza dezvoltării economiei crește nivelul de trai material și cultural al poporului. Au fost construite zeci de mii de apartamente. Numărul celor care învață în școlile de toate gradele a crescut de peste 7 ori.Pretutindeni, în fabrici, pe șantiere, pe ogoare, în școli și facultăți tineretul albanez muncește eu înflăcărare, alături de întregul popor, adueîn- du-și contribuția la înfăptuirea obiectivelor construcției socialiste, la înflorirea patriei.Poporul nostru se bucură sincer de importantele realizări ale poporului albanez, obținute sub conducerea Partidului Muncii din Albania.în anii puterii populare prietenia dintre cele două popoare s-a dezvoltat continuu în interesul ambelor țări, al cauzei socialismului și păcii.Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Albania, poporul român, tineretul nostru urează poporului albanez și tinerei sale generații noi succese în lupta pentru construcția socialismului și apărarea păcii.
Orășelul studențesc

Declarațiile 
ministrului 
de externe 
imKistancz

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
— In cadrul unei conferințe 
de presă organizată la Mos
cova, Zulfikar Aii Bhutto, 
ministrul de externe al Pa
kistanului, transmite TASS, 
a declarat ziariștilor că Paki
stanul a acceptat propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la 
bunele oficii și la posibilitatea 
de a se examina pe un teren 
neutru toate aspectele relații-^ 
lor pakistano-indiene (după 
cum au anunțat agențiile de 
presă, la 23 noiembrie Shastri, 
primul ministru al Indiei, a 
declarat în Camera Superioară 
a Parlamentului că este gata 
să se întîlnească cu Ayub 
Khan la Tașkent).

Bhutto a menționat că întîl- 
nifea între conducătorii Indiei 
și Pakistanului, care urmează 
să aibă loc la Tașkent, va pu
tea fi organizată la sfîrșitul ri
nului curent sau la începutul 
anului viitor.

lor congolezi el a fost arestat și deportat în timpul guvernării premierului Adoula în insula Bolabemba. După cum se știe Chombe care a preluat anul trecut conducerea guvernului congolez a anunțat „eliberarea“ lui Gizenga. De fapt, el a fost transferat din insula Bolabemba stabilindu- i-se un arest la domiciliu.

e strada Elba- 
san, într-unul din 
noile cartiere ale 
Tiranei, se înalță 
un grup de blocuri 
construite pe pan
ta unui deal aco
perit cu plopi și 
iarbă. Este orășe

lul studențesc. El numără a- 
proximativ 3 000 de locuitori, 
studenți de la Universitatea 
de stat din Tirana și de la 
alte instituții de învățămint 
superior.

O vizită în acest orășel stu
dențesc a prilejuit reporteru
lui convorbiri cu studenții re
feritoare la viața și preocu
pările lor.

— Cine plătește taxele de 
studii ? — l-am întrebat pe 
studentul Asini Bedalli, din 
anul II al Facultății de istorie 
și filologie.

— Sînt bursier, ca majori
tatea colegilor mei, mi-a răs
puns el. Un procent de 70 la 
sută dintre studenți au burse

de stat și 80 la sută dintre ei 
locuiesc în cămine. Avem, de 
asemenea, la dispoziție canti
ne, bufet, bibliotecă, sală de 
studii, terenuri de sport.

Aici locuiesc studenți veniți 
din toate colțurile Albaniei. 
Toți au ceva comun: sînt fii 
ai oamenilor muncii. Preocu
pările și pasiunile lor sînt 
însă foarte variate. Și acest 
lucru îl remarci în atmosfera 
care domnește în orășelul stu
dențesc, atunci cînd studenții 
au terminat cursurile. Unii 
dintre ei stau în camerele lor 
sau în sălile de lectură și lu
crează la proiecte, sau citesc 
literatură beletristică. Nu ra
reori,~ grupuri de studenți se 
adună la simpozioane sau seri 
literare. Pictura e un mijloc 
de recreiere a multor studenți. 
E un lucru obișnuit să găsești 
locatari ai orășelului în fața 
șevaletului.

Studenții au, de asemenea, 
condiții pentru desfășurarea 
unei bogate activități artistice 
și sportive. Fiecare facultate

are o echipă artistică, univer
sitatea dispune de un cor de 
100 de persoane, o orchestra, 
o echipă de recitări și o echipă 
de soliști. Totodată, studenții 
își petrec o bună parte din 
timpul liber făcînd sport pe 
terenurile special amenajate.

Pasiunea pentru cercetarea 
științifică își găsește un cîmp 
de afirmare în cercurile știin
țifice studențești. Activitatea 
în aceste cercuri, absoarbe o 
parte a timpului liber al mul
tora dintre studenți. La sesiu
nea științifică studențească de 
anul trecut, studenții au pre
zentat peste 150 de referate 
și comunicări științifice.

Tineretul studențesc alba
nez studiază cu dragoste tre
cutul glorios al țării, orașele- 
muzeu, monumentele cultura
le. Ei vizitează centrele pito
rești. In acest scop se orga
nizează adeseori excursii.

ESAT BIBA
(Din revista „L’Albanie 

Nouvelle“)

Revista „ESPRESSO“ a publicat un interviu a- cordat de ministrul afacerilor externe al Italiei, Amintore Fanfani, care se află în prezent la New York, unde îndeplinește funcția de președinte al celei de-a 20-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Fanfani critică faptul că guvernul italian a dat instrucțiuni delegației sale la O.N.U., în probleme importante de politică internațională, fără a-1 consulta și pe el care deține calitatea de ministru de externe al Italiei. Fanfani a subliniat că a intenționat de trei ori să-și prezinte demisia din funcția de ministiu de externe și a renunțat să se retragă din guvern

numai în urma insistențelor președintelui Consiliului de Miniștri, Aldo Moro, și a altor miniștri.Enumerînd problemele asupra cărora nu este de acord cu poziția guvernului, Fanfani s-a referit printre altele la votul negativ al delegației italiene în problema reprezentării R. P. Chineze la O.N.U. Dezacordul lui Fanfani cu politica externă a guvernului italian — mai ales după ce primul ministru Moro a expus re- recent în Senat punctul de vedere al Italiei asupra diferitelor probleme internaționale — este interpretat de observatorii din Roma ca un indiciu al hotărîrii sale de a părăsi funcția de ministru de externe.

Interviul lui Fanfani a declanșat interpelări în Camera Deputaților în legătură cu politica externă a guvernului italian. „GIORNALE D’ITALIA“ scrie într-un editorial: „în cadrul guvernului de centru-stînga se înregistrează două poziții diferite : socialiștii nu sînt de acord, dar se resemnează acceptînd politica externă a Italiei, iar ministrul de externe în funcție se dezice în mod public de politica pe care el însuși trebuie s-o aplice“. Ziarul „PAESE SERA“ subliniază că „există o mare frămîntare în cercurile politice: guvernul este în dificultate, iar majoritatea parlamentară este neliniștită“. 1

Pregătiri 

pentru „marșul 

de ia Washington44

WASHINGTON 26 (Agerpres). — La Washington a avut loc o întrunire a Comitetului național de coordonare pentru încetarea războiului în Vietnam la care au participat aproape 500 de delegați din toate colțurile S.U.A. Scopul acestei întruniri a fost elaborarea planurilor pentru organizarea unor acțiuni pe scară națională de protest împotriva intervenției S.U.A. în Vietnam. Prima din aceste acțiuni o va constitui „marșul de la Washington“, ce urmează să aibă loc sîmbătă. Un reprezentant al organizatorilor acestui marș a anunțat că vor fi instalate pichete în fața Casei | Albe pentru a cere încetarea bombardamentelor a- supra R. D. Vietnam, eforturi mai mari din partea guvernului în scopul de a se ajunge la tratative de pace și recunoașterea acordurilor din 1954 de la Geneva cu privire la Vietnam.Pe de altă parte, s-a anunțat că studenții americani intenționează să organizeze o serie de dezbateri în numeroase universități din țară pentru examinarea politicii S.U.A. în Vietnam. Aceste dezbateri vor avea loc la 7 decembrie în colegiile din New York, la Universitatea Illinois, Universitatea Wisconsin, colegiul Smith, Universitatea de stat din Mi- chigan și altele. Tom Houston, președintele organizației „Tinerii americani pentru libertate“, a~declarat că studenții care se opun intervenției S.U.A. în Vietnam .intenționează să organizeze și o serie de demonstrații de protest.

Campania electorală în Franța
PARIS 26. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Vineri dimineața s-a anunțat la Paris că generalul de Gaulle a hotărît să ia parte mai activă la campania electorală. In acest sens, președintele republicii a făcut cunoscut că se va adresa țării marțea viitoare, rostind un discurs la televiziune. Inițial, generalul de Gaulle și-a manifestat intenția de a nu se folosi de timpul care i-a fost fixat pentru a rosti discursuri la televiziune și radio, decît în ultima zi a campaniei electorale, adică la 3 decembrie.

★

PARIS 26 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite :

In prezența lui François Mit
terrand, președintele U.D.S.R. 
(Uniunea democrată și socia
listă a rezistenței), Guy Mollet 
(secretar general al S.F.I.O.), 
René Billeies (președintele 
Partidului Radical) și Charles 
Hernu (secretar general al 
Convenției instituțiilor republi
cane) grupul permanent al Fe
derației slingii democrate și 
socialiste a proclamat constitu
irea oficială a Federației, care 
grupează partidele mai sus men
ționate. Cu acest prilej, Fede
rația a declarat că sprijină în 
întregime candidatura lui Fran
çois Mitterrand și aprobă opți
unile sale fundamentale.

La viitoarea reuniune, care 
va avea loc la 9 decembrie, se 
va alege secretarul general și 
Comitetul executiv ai Federa
ției și se va lansa un manifest 
către opinia publică franceză.

Teze opuse...
La Paris s-au încheiat lucrările conferinței anuale a Organizației pentru colaborare economică și dezvoltare (O.E.C.D.) în cursul lucrărilor s-au înfruntat două teze privind relațiile țărilor industrializate, membre ale O.E.C.D., cu țările în curs de dezvoltare : cea americană și cea franceză. Washingtonul se opune acordării unui regim preferențial țărilor în curs de dezvoltare. Reprezentantul Franței, Oli- vier Wormser, s-a declarat în favoarea acordării unui regim preferențial acestor țări. El a cerut ca grupul de studiu al O.E.C.D. să nu se mulțumească să examineze numai problema regimului preferențial, ci să se ocupe și de ansamblul problemei veniturilor acestor țări și a menținerii stabilității prețurilor materiilor prime exportate de ele.

ia

Autoritățile sud-coreene au anunțat recent noi sporiri sensibile ale taxelor universitare — 
și așa ridicate. In medie, taxele au crescut cu 50 Ia sută. Studenții sud-coreeni desfășoară 
acțiuni și demonstrații împotriva acestor măsuri care adaugă noi mari piedici în calea 
accesului în universități a fiilor oamenilor cu venituri modeste. In fotografie, aspect

de la o astfel de demonstrație studențească desfășurată la Pusan.

Așadar, ,,Union Jack“, denumire sub 
care este prezentată comunitatea colo
niilor și țărilor independente din cadrul 
Commonwealth-ului sfe va îmbogăți cu 
un nou teritoriu. Știrea a fost confirma
tă în C_ ~ ........................... .....
englez al 
wood, care a anunțat că guvernul en
glez a hotărît să creeze o nouă colonie 
ce va fi cunoscută sub denumirea de Te
ritoriul britanic din Oceanul Indian.

Camera Comunelor de ministrul 
coloniilor, Anthony Green-

A
 fost desemnat și

un prim guvernator 
în persoana lordu
lui Oxford and As
quith. La prima ve
dere, graba cu ca
re a acționat guver
nul de la Londra în 
vederea creării a- 

cestei noi colonii ar părea sus
pectă. Dar ea își găsește o expli
cație în lumina dificultăților pe 
care guvernul englez le întâmpi
nă în menținerea actualelor sale 
baze militare de la „est de Su
ez“.

Teritoriul britanic din Ocea
nul Indian nu va fi o colonie în 
adevărata accepțiune a acestui 
cuvînt, ci o mare bază militară 
cumpărată. Și întrucît Londra, 
din cauza greutăților economice, 
nu are capacitatea să participe 
singură la această întreprindere, 
au fost atrase și Statele Unite.

Problema folosirii în comun 
de către Marea Britanie și 
S.U.A. a atolilor din Oceanul In
dian a fost examinată, pentru

prima oară, în urmă cu doi ani. 
Ea a ajuns să fie urgentată prin 
înrăutățirea poziției engleze atât 
la Singapore cit și la Aden,

Garda ca și atolii Aldabra, 
Farquhar și Desroches din ves
tul Oceanului Indian depind, 
din punct de vedere teritorial, 
de guvernele locale din Mauri
tius și Seychelles. Atât Londra 
cit și Washingtonul au recurs la 
presiuni și șantaje pentru a in
fringe rezistența guvernelor lo
cale. Anglia a confirmat că va 
acorda independența insulei 
Mauritius pînă la sfîrșitul anului 
1966. Ea a forțat însă autorită
țile locale să-i acorde „contro
lul deplin“ asupra atolilor Diego 
Garda și Aldabra.

Cum era și de așteptat, inten
țiile anunțate de guvernul de la 
Londra în regiunea Oceanului 
Indian au stârnit vii proteste și 
critici, în primul rînd din partea 
popoarelor afro-asiatice. La 
O.N.U. un grup de 22 de țări 
au prezentat secretarului general 
U Thant un proiect de rezoluție 
cerînd Adunării Generale să in
vite Marea Britanie „să nu în
treprindă nici o acțiune care să 
împartă teritoriul insulelor Mau 
ritius sau să violeze integritatea 
lor teritorială“. „Orice încercare 
a Marii Britanii, arată documen-

Șântâj și bâze militâre
unde se află principalele baze 
militare britanice " " '
Asia. „Strategia 
scrie „La Tribune 
și-a pus problema că nu se 
putea menține

din Orient și 
britanică ■— 
des Nations“ 

va 
. î etern aici (la 

Aden și Singapore N. R.). Iată 
de ce și-a aruncat ochii pe insu
lele Mauritius, Seychelles, Mal- 
dive, Diego Garda din Oceanul 
Indian sau spre orașele Perth, 
Freemantle și Darwin de pe 
coasta de vest a Australiei.

In calea intențiilor strategilor 
militari englezi și americani a 
existat însă un impediment — 
acela că arhipelagul Chagos 
unde se află și atolul Diego

Pentru a se feri de criticile 
întemeiate ale poporelor Asiei și 
Africii, în cercurile guvernamen
tale din Londra și Washington 
se avertizează — după cum in
formează ziarul „Christian 
Science Monitor“ — că instala
țiile cu caracter militar ce vor 
fi construite aici nu trebuie să 
poarte denumirea 
Este ca 
neva să 
la ochi.
militară
insula Diego 
ancora nave 
rine engleze

de „baze“, 
și cum ai invita pe vi

se lege cu bunăștiință 
Ce altceva decît o bază 

va să devină
vor

urma
Garcia unde 
militare și subma- 
și americane ?

tul, de a detașa anumite insule 
din acest teritoriu pentru înfiin
țarea de baze militare“ va con
traveni Declarației din 1960 a 
Adunării Generale împotriva co
lonialismului. Acest apel consti
tuie o reafirmare a hotărîrii po
poarelor de a lupta pentru des
ființarea bazelor militare pe te
ritorii străine, pentru respecta
rea suveranității și independen
ței, a dreptului sfînt al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta.
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