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Proletari din toate țările, unifi-vă !
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CIND :

COLABORATORII
NU SE ȚIN
DE CUVINT

Din noul peisaj al Clujului

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Alexandru Stol- 
cescu de la Uzina 
de mașini elec
trice București, 
sec fia strunguri, 
este un bun cu
noscător al para
metrilor de pre
lucrare a axelor. 
El depășește lu
nă de lună sarci

nile de plan.
I Foto : ION CU CU I

MOTTO : I © Trei minusuri pe un bilanț pozitiv © Incertitudinile
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Comitetului Central 
al Partidului Comunist Human 

Tovarășului secretar general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu

Participanții la lucrările sesiunii generale a Academiei Repu
blicii Socialiste România, din 6-8 aprilie 1966, adresează Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român și, Dumneavoa
stră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, un călduros salut, asi- 
gurîndu-vă totodată de recunoștința și entuziasta lor adeziune 
față de programul de măsuri trasat de partid în scopul înflo
ririi științei românești.

Oamenii de știință își exprimă satisfacția că lucrările Con
gresului al IX-lea al Partidului Comunist Român au situat pro
blemele dezvoltării științei printre cele mai importante pro
bleme ale dezvoltării economice și sociale a țării noastre. Ei au 
întîmpinat cu viu interes și căldură expunerea Dv. la Marea 
Adunare Națională, care conține un amplu tablou al fenome
nului științific românesc și indică căile esențiale ale îmbunătă
țirii organizării și îndrumării activității de cercetare științifică 
și ale creșterii eficienței ei economice și sociale.

Adunarea generală a Academiei a constatat, cu îndreptățită 
bucurie, că s-au obținut noi și valoroase realizări științifice, că 
a sporit contribuția cercetării la opera de desăvîrșire a con
strucției socialismului în țara noastră, că a crescut prestigiul 
internațional al științei românești.

înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice va 
contribui din plin — pe baza unei concepții și a unui program 
unitar și de perspectivă — la concentrarea eforturilor savan- 
ților și cercetătorilor și la găsirea mijloacelor celor mai 
adecuate, pentru soluționarea unor probleme actuale ale pro
gresului tehnic și științific contemporan.

Sesiunea generală a constatat că planurile de activitate ale 
unităților de cercetare din Academie pe anul 1966 răspund în 
mai mare măsură sarcinii de intensificare a cercetării științifice 
și de îmbinare organică a cercetării fundamentale cu cerceta
rea aplicativă, contribuind astfel la o mai puternică legătură 
între teorie și practică, între știință și producție.

Orientarea și sprijinul generos pe care Partidul Comunist 
Român și guvernul țării noastre le acordă cercetării sînt che
zășia cuceririi unor noi poziții în frontul științei universale și a 
unor noi și valoroase contribuții la propășirea României so
cialiste.

în preajma aniversării a 45 de ani1 de luptă și de creație isto
rică a Partidului Comunist Român, oamenii de știință și cerce
tătorii din Academie se angajează să-și intensifice eforturile 
pentru a aplica în viață directivele partidului, în vederea spo
ririi patrimoniului științific național și a ridicării, pe o treaptă 
superioară, a contribuției științei la edificarea României so
cialiste.

în numele Adunării generale,
Președintele Academiei Republicii Socialiste România

in pag.
Premiile Academiei Republicii Socialiste România 

pe anul 1964
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„Argeș, rîu 
Și pe mine și 
Partidul ne-a
Eu ieșli din glod și tină 
Apa ta va da lumină... 
Argeș, Argeș, 
Pîn-la Dunăre
Veste nouă, 
(Din volumul 
tic nou“)

cu ape line, 
pe tine
dus la bine.

du la vale, 
și mare, 
veste mare“. 
„Folclor poe-

un concertAsistam la 
extraordinar. Un concert la 
Argeș, în palatul uzinei, sub- 
pămintean. Urca, in tăcerea 
de piatră, muzica: se ampli
fica intre bolțile majestuoa- 
se, nimba muntele, peurme-i, 
le miinilor care-1 ciopliseră1 
înalt, scăpăra, in picăturile 
de apă, sudoarea muntelui 
și a oamenilor. Efluviile 
muzicii le prevesteau acolo 
pe acelea ale luminii -, pulsa 
în frunți, in adînciturile lor, 
acolo unde arsese ideea; se
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bolți și bolțile ras- | 
cu nume-ecouri. |
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de FLORENȚA ÀLBU

adincea in ochii iluminați, 
vorbea de nopțile albe ale 
șantierului, de luptele oame
nilor cu stînca și cu apa, 
cu gerul și materia amorfă. 
Muzica vorbea despre oa
meni. Spunea nume, le che
ma sub l 
pundeau __ _______
Era timp — erau secundele, 
orele, anii de încleștare, la 
Argeș; erau profilurile dăl
tuite in piatră, profiluri ilu
minate de lămpașele miniere; 
era prima benă turnată în 
arcul superb a! barajului; 
erau victoriile, după îngri
jorări ; era muzica luptei 
cu inerția poemul omenesc 
al luptei creatoare.

Asistam la un concert ex
traordinar, in adine, la Ar
geș.

Nu mai erau viorile și 
flautele, violele și violonce
lele — acelea care cintau, 
era inima — orgă a unei 
mulțimi care cinta în munte. 
Era simfonia argeșană, sim
fonia acestor pămînturi 
străvechi. Răzbătea din a- 
dîncuri ca un leit-motiv du
reros și învingător, urcind 
din piatră, muzica unui izvor 
de apă vie, muzica legen
dei. Și flautului elegiac — 
„Mănole, Manole, Meștere 
Manole" — i se alăturau 
trompetele, alămurile victo
rioase.

Eram acolo, adine, la cota 
centralei subpămîntene. Oa
menii se opriseră din lucru, 
să asculte muzica. Dar mu-

(Continuare în pag. a IV-a)

celui dc-al Xl-ica ceas • Viciile „Distribuitorului

nr. 9 023“... • $i un exemplu de birocrație... în releu
ară discuție, rezul
tatele înregistrate 
la sfîrșitul trimes
trului I de colecti
vul Uzinei „Tim
puri noi“ din Ca
pitală confirmă e- 
torturile susținute 
depuse aici pentru

continua îmbunătățire a orga
nizării producției, pentru folo
sirea deplină a capacității uti
lajelor și mașinilor, pentru îm
bunătățirea calității produselor. 
Planul valoric pe această pe
rioadă a fost depășit cu aproa
pe un milion de lei la produc
ția globală, cu peste 500 000 
lei la producția marfă. Angaja
mentele luate au fost înfăptuite 
încă de pe acum. Directorul u- 
zinei, tovarășul GHEORGHE 
IONESCU, ne-a relatat că o 
seamă de noi măsuri importan
te sînt în curs de aplicare, 
printre care și montarea unui

transportor la turnătoria de fon
tă și oțel, măsuri menite să 
ducă la creșterea productivită
ții muncii, la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale oame
nilor — ceea ce va permite ca 
și în viitor să se obțină succe
se însemnate în îndeplinirea 
planului de producție.

Iată însă că acest bilanț po
zitiv1 este umbrit de nerealiza- 
rea a trei sortimente — din 21 
cîte sînt în planul uzinei — și 
anume: motoare S-18, Electro- 
compresoare E C-6 de 6 metri 
cubi pe minut, și, pentru că nu 
s-au livrat motoarele S-18, sor
timentul „Cai putere, benzină".

— Din această cauză — ne 
spunea tovarășul PETRE PAVEL 
secretarul comitetului de partid 
— uzina noastră nu a putut res
pecta contractul încheiat cu U- 
zina mecanică din Sibiu, care 
folosește motoarele ca mijloc 
de antrenare a utilajelor și me

canismelor de transport nece
sare exploatărilor forestiere. în 
același timp, am produs serioa
se greutăți și Uzinei „1 Mai" 
din Ploiești prin nelivrarea în 
termen a electrocompresoarelor 
necesare echipării instalațiilor 
de foraj.

într-adevăr, din cele 30 de 
motoare S-18 prevăzute în luna 
martie nu a fost livrat nici unul, 
iar din 50 de electrecompresoa- 
re prevăzute în primul trimes
tru au rămas în restanță 17 
bucăți.

Care să fie cauza ? în uzină 
ni s-a spus că vina o poartă 
doi dintre subfurnizori — Uzi
na mecanică Plopeni, din regiu
nea Ploiești, care execută am- 
bielajele pentru motoarele cu 
pricina și Uzina „Electroapara- 
taj“ din Capitală care execută 
întrerupătoare automate de por
nire „DITTA-200 A" pentru e- 
lectrocompresoare.

Ce s-a întîmplat la Plopeni ? 
Conducerea uzinei de aici, 
ferm hotărîtă să-i ajute pe me- 
talurgiștii bucureșteni, a lansat

Ing. ARTUR IOAN
(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

VII10RI CONSTRUCTORI !
Scrisoare deschisă adresată elevilor din anul I 

zidari de Ia Grupul școlar profesional de construc
ții Craiova, eroi ai reportajului „Sînteți mulțumiți 
cu aceste răspunsuri î“, publicat in nr. 5 246 al 
ziarului nostru.

Semnează t
• Tineri care inalță blocurile cartierului Balta 

Albă

DE NEON
Cum sînt gospodărite unele

aptul este binecu
noscut tuturor : 
statul nostru acor
dă o mare atenție 
creării unor condi
ții din ce în ce 
mai bune de viață 
tineretului patriei. 
Numeroasele că

mine — școlare, muncitorești 
sau studențești — cantinele, ta
berele, etc. stau mărturie aces
tei griji. Rămîne în sea
ma responsabililor direcți cu 
gospodărirea acestor bunuri 
de mare importanță ca ele să 
răspundă obiectivelor cărora 
le-au fost destinate, știut fiind 
că existenta sau inexistența u-

nei mîinî pricepute, cu spirit 
practic poate face ca tinerii să 
se bucure într-adevăr de condi
țiile de civilizație puse la dis
poziția lor.

întrebarea este, așadar — 
există în toate locurile aceas
tă mînă grijulie, atentă ? Iată 
tema raidului-anchetă între
prins de noi, în patru mari org- 
șe ale țării: București, Hune
doara, Craiova, Pitești.

Primul popas l-am făcut Ia 
cei 2 900 constructori care lo
cuiesc în 8 blocuri aparținînd 
Grupului social din „Pajura“- 
București. Ce am întîlnit aici ? 
Camerele curate, mobilate și 
amenajate cu gust (mici ama-

• Constructori ai renumitelor strunguri Carusel 
produse la Fabrica de mașini și utilaje

• Lucrători din industria alimentară
• Muncitori chimiști de la Fabrica de mase 

plastice

Reportaj-anchetă de : VARTAN ARACHELIAN 
și VASILE RĂVESCU

Printre cel mai 
\ proaspeți mm- 
I cltori de la Fa

brica de mașini 
și utilaje din 
București se 
numără și tină- 
rul Ion Manea 
ale cărui rezul
tate In produc
ție fl situează 
printre cei mai 
harnici munci

tori
Foto ;

E. COJOCARU

Un strălucit succes
al tinerilor 

sportivi români 
Ștefan Weissboch — campion 

mondial la floretă
Prin telefon: Sportivii ro

mâni au obținut un strălucit 
succes în prima zi a campio
natelor mondiale de scrimă 
pentru tineret care s-au des
chis ieri la Vlena. Titlul mon
dial și medalia de aur la proba 
de floretă au revenit reprezen
tantului României, Ștefan 
Weissboch, iar medalia de 
bronz a fost cîștfgată de Mihai 
Țiu. Pe locul doi s-a clasat 
concurentul Mikloș Berkoviis 
(Ungaria). România a fost sin
gura țară cu doi participanți In 
turneul final. Noul campion 
mondial Ștefan Weissboch, fn 
vîrstă de 19 ani, este elev la o 
școală profesională din Bucu
rești.

Linie tehnologică
La Uzina de va

goane din Arad a 
fost dată în funcți
une o linie tehnolo
gică automată pentru 
tratamentele termice 
aplicate arcurilor 
inelare și altor tipuri

de produse similare 
folosite în construc
ția vagoanelor. Toa
te operațiile sînt di
rijate de la un pupi
tru de comandă.

(Agerpres)

cămine pentru tinerii muncitori
nunte, dar nu mal puțin impor
tante fac să se nască această 
atmosferă îmbietoare : draperii
le, fețele de mese, scaunele 
sînt în ton cu husele de pe pa
turi, căminele sînt radioficate, 
în vaze sînt mereu flori proas
pete, pe jos covoare sau lino
leum). Tinerilor locatari le-au 
fost puse la dispoziție pe fie
care palier — bucătării și su
fragerii. Nimic nu lipsește pe;i- 
Lru ca fiecare să se simtă ca 
la el „acasă".

Cu aceeași grijă sînt încon
jurați și cei 1 800 de construc
tori care locuiesc în căminul 
„Ciurel".

Discutînd cu tinerii locatari

ai acestor cămine, ei ne-au 
vorbit despre buna muncă de 
administrare care se duce aici. 
„Personalul care conduce că
minele noastre, este foarte co
rect, bine instruit, nu tărăgă
nează lucrurile de la o zi la 
alta, ne spuneau tinerii. Imediat 
ce se cere să fie ceva rezolvat, 
dînșii răspund cu solicitudine. 
E drept, că și noi, tinerii, îndru
mați de organizația U.T.C. ne 
străduim să răspundem măsuri
lor luate, contribuind direct la 
buna organizare a vieții în că
min“

Popasul pe care l-am făcut, 
în raidul nostru la Hunedoara, 
a scos în evidență cîteva fapte

cu totul diferite de cele de mai 
sus. Patru blocuri, cu 400 de 
apartamente au devenit cămine 
pentru tineri. Ele au fost în
zestrate cu mobilier nou, mo
dern. La prima vedere ești ten
tat să spui, iată ce bine se simt 
tinerii de aici 1 Și totuși... vizi- 
lînd numeroasele apartamente 
constați că multe probleme de 
mare însemnătate în viața lo
catarilor, nu sînt rezolvate. Cu 
cîtva timp în urmă patru tineri

LIDIA POPESCU 
ION MARIA 

IANCU ALEXANDRU

(Continuare în pag. a IV-a) Cu aparatul de fotografiat pe străzile
Capitalei



Primăvara a devenit — 
după cum se vede — o certi
tudine. In cromatica proaspă
tă a peisajului rural oameni 
și mașini au început asaltul 
c impurilor.

La îndeplinirea sarcinilor 
pe care compania agricolă le 
pune, o contribuție destul de 
importantă o poate aduce ac
tivitatea culturală desfășu
rată în sate. Cum sprijină or
ganizațiile U.T.C. această ac
tivitate? ne*am întrebat vizi- 
tînd comunele Gorunești și 
Zătreni, raionul Oltețu din re
giunea Oltenia.

O informare prealabilă ne-a 
fost dată de tovarășul Dincă 
Nicolae, secretar al comitetu
lui raional Oltețu:

— Campania de primăvară 
este și în atenția noastră. în 
prima săptămînă a lunii mar
tie am ținut o ședință de in
struire cu activul din orga
nizațiile de tineret din raion, 
unde am discutat și despre 
necesitatea întreprinderii unor 
acțiuni comune, mă refer și 
la căminele culturale, menite 
să sprijine efectiv actuala 
campanie agricolă. Accentul 
l-am pus la această instruire 
pe conținutul manifestărilor.

Intr-adevăr, la Gorunești 
s-au luat unele măsuri. To
varășul Anculete Sabin, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. ne informa că la în
tocmirea programului căminu
lui cultural pentru perioada 
de primăvară un rol impor
tant a revenit tinerilor ajutați 
de inginerul și tehnicianul 
cooperativei.

Reținem din program: două 
conferințe care pledează pen

tru importanța acțiunilor de 
terasare, cîteva seri de calcul, 
un jurnal-vorbit (cultura vi
ței de vie) și prezentarea căr
ții „Cultura roșiilor timpurii“. 
S-a început și la un nou text 
al brigăzii artistice (text care

pericolul ca el să rămînă o 
simplă literă scriptică. Soco
tim, deci, util să atragem a- 
tenția atît comitetului U.T.C. 
comunal cit și celui raional 
asupra acestei stări de fapt. 
Comparînd planurile cu ac-

Cu lauda 
se stă bine 

...dar cu 
acțiunile ?

își propunea să spicuiască as
pecte de muncă din timpul 
însămînțărilor).

Dar dacă planul a fost în
tocmit și încă destul de bine, 
deocamdată primii pași des
pre care aminteam s-au și o- 
prit aici (cu excepția citirii 
într-un cerc a unei broșuri 
despre pomicultură) existînd

țiur.ile concrete și mai puține 
fapte am avut de consemnat 
în comuna Zătreni. Tovarășul 
Pîrlac Constantin, secretarul 
comitetului U.T.C. comunal 
mărturisea cu o sinceritate 
care se vrea, probabil, și o 
justificare:

„Pînă acum n-am între
prins aproape nimic în spriji

nirea campaniei agricole de 
primăvară. Căminul cultural 
a cuprins cîteva acțiuni în a- 
ceastă direcție, dar neîntoc
mind planul împreună nu 
știu care sînt. „Același răs
puns l-am primit și de la to
varășa Niculeasa Ecaterina 
secretara comitetului U.T.C. 
din cooperativa agricolă de 
producție.
Ascultînd aceste succinte pre

zentări ale unei activități care 
nu există, ne-am amintit de 
tonul și culorile (cam prea 
trandafirii) cu care ni se pre
zentaseră la comitetul raional 
lucrurile: „s-a făcut instruc
taj, s-au luat măsuri...“.

Dar ce-a rezultat după a- 
cest instructaj, e limpede.

Cauzele trebuie căutate, 
desigur, mai întîi în automul- 
țumirea tovarășilor de la Co
mitetul raional, care și-au zis 
că e suficient dacă au dat cî
teva indicații.

Căminul cultural este sin
gurul care poate organiza ac
țiuni menite să facă o largă 
propagandă agricolă, să îm
pletească necesitatea instruirii 
agrozootehnice a tinerilor cu 
nevoia lor de cunoaștere. Este 
singurul factor, dacă ne gîn- 
dim la posibilitățile materiale 
de care dispune (cărți, diafil- 
me, albume etc.) iar ajutorul 
pe care îl poate primi din par
tea organizației de tineret 
poate și trebuie să fie foarte 
mare. Iată de ce planurile de 
activitate își cer justificarea 
în aplicarea lor, singurul cri
teriu de apreciere fiind finali
tatea măsurilor adoptate.

V. ZAMFIRESCU
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Monografia lui Mircea To
muș poate fi privită în pri
mul rînd ca un omagiu pe 
care noi toți sintem datori 
să-l aducem memoriei mare
lui istoric și patriot Gheor
ghe Șincai. Anul acesta, la 
două noiembrie se împlinesc 
150 de ani de la moartea is
toricului transilvănean. Sub
liniem încă un fapt care pune 
și mai mult în valoare apa
riția monografiei lui M. To
muș : peste trei ani se împli
nesc 100 de ani de cînd s-a 
scris prima și ultima lucrare 
închinată vieții și operei lui 
Gheorghe Șincai și anume 
este vorba de discursul de 
recepție pe care l-a rostit 
Al. Papiu-Ilarian, în anul 
1869, cînd a fost primit mem
bru al Academiei Române. De 
atunci s-au formulat aprecie
ri despre Șincai în lucrări de 
sinteză, s-au scris studii care 
au scos la lumină aspecte ale 
activității și vieții lui, dar 
toate acestea, adesea impor
tante contribuții, n-au fost 
prinse pînă acum într-o lu
crare monografică de o mai 
largă circulație. Cartea lui M. 
Tomuș încearcă să umple a- 
ceastă lacună.

Cer adine
Bat steaguri munții ; rîuriie-n stîncă 
Rup doine de dureri în sacre ore ;
Tăcerea noastră severă și-adîncă 
Dă nimb de păsări și de aurore

Coloane-n rîuri murmură putere, 
Băieții-ntrec cu gîndul pe bătrîni,
Ni-i viața prinsă-n aspra adiere 
De aburi de lumină și fîntîni.

Prea aprige-s fîntînile, — horesc — 
Cum Ie-a crescut iubirea Dumitale 
Din lutul zbuciumat și românesc 
Vii catedrale, mari catedrale.

Un semn de plinătate logodit 
La cumpăna de ape cu lumini — 
De-a crește în planete chipul răzvrătit 
Cînd ne simțim legați prin rădăcini.

★

Veneam pe-un orizont de țară 
întorși dintr-o neliniște barbară, 
haiduci-călări cu păsări-lăutari, 
neliniștind cu sufletul viori 
de-ngenunchiau și munții lumii, mari, 
trezindu-se cu noi de sărbători.

O fîniînă aburca distinse datini 
cu-ndrăgostiții care și-au trecut 
din dor în dor, din undă-n undă, 
cel mai viu și bătăios sărut — 
la un tînăr răsărit de nuntă.

Ne-am simțit statornici și stăpîni, 
tărie de tărie, cu munții de-o ființă, 
părinții noștri ctitoreau fîntîni, 
suind cu griul din semință.

Ci-abia aici am înțeles un cer 
nutrit la rădăcini de-acei stejari 
ce ne-au cerut de-o viață și ne cer 
să fim, precum părinții, fintînari...

★

Văzduhul rotește stoluri albe 
cînd se închid vechi dușmănii 
și se întorc gorjenii de la seceră 
ducînd fîntîni pe umerii vînjoși. 
Rlurile intră pe sub porți la case

FlNTtNA LUI

BRANCUȘI

de GEORGE CHIRILÀ

Poem premiat la Con
cursul de creație organizat in 
cinstea Congresului U.T.C.

cu neastîmpăr de mirese, 
bîntuie-o febră de săruturi, 
zarea se încinge de viață.

Oamenii se leagă să dureze-n 
cumpăna fintînii alte vetre, 
patimi noi și aprige și treze 
de tresar strămoșii-n somn, sub pietre. 
Mîine vom începe drumuri grele 
din osul fiecărei luminoase miini 
pentru ca pămintu-acesta dacic 
să fie-o rapsodie de fîntîni.

*
Fluiere plesnesc pe os, de chin ; 
un colind de nuntă-naripat 
dă băieților ieșiți cu plin 
suflet și vigoare de bărbat.

Vin cu noi fîntînile gîndind 
nunta noastră peste culmi, departe ; 
apa rîde-n ritmuri de argint 
la crepuscul lumile sînt sparte.
Mai avem un vad și nu-ndeajuns 
ne-nfruntăm învîrtejiți de-un vis 
unde, adînc, de cosmos nepătruns 
soarele-n abisuri s-a închis.

Trebuie să-I smulgem în afară 
stema-ntre columne și mîndrie, 
dorul de-a trăi-n această țară 
într-un sentiment de omenie.

Vin Cu noi fîntînile gîndind 
nunta noastră peste culmi, departe ;

apa rîde-n ritmuri de argint
la crepuscul, Marea Neagră arde...

*
Aici e — începutul pămîntului 
cu goruni din care zboară lăute 
și poeții de 20 de ani își înțeleg 
toate nădejdile-ntr-un bob de grîu.

Iubirile, cîte-s, de la noi se pornesc 
legate, cu brîuri de rîuri năvalnice 
în dimineți de august
la festivalu-autohton de porumbei

Prea-s bărboși țăranii de la Jii 
de-și cioplesc în piatră seminția, 
ieșind la răscruci 
cu pîine rumenă și sare...

— Voi, filozofi neîntrecuți ai lumii,
ce spargeți cu un gînd marginea gîndulul, 
dhitr-o pornire crîncenă, sau vană,

veniți în cîmpia gorjană — 
să știți începutul pămîntului!

★

E o fîntînă fiecare om 
ieșind la drum de țară, cînd plesnesc 
spicele în abur greu de pîine, 
Un răsărit de vîrstă înțeleaptă 
pulsează-n fiecare
geneza noastră dacică
de bărbătească, vie încordare — 
de a ieși din peșteri de tăcere 
la Marea Masă cînd sosesc nuntașii

din Dorna și din Vrancea și din Murăș 
destinul patriei statornicindu-1

E o fîntînă fiecare dor
de a depăși și somnul și-așteptarea 
și vîrsta tinără și timpul 
pentru ca ierbile ce se aud crescînd 
să poarte-n vîrf luceferi românești

Corul părinților:

Săpăm în tăcerea țarinii 
de o zi, de un cer, de o viață, 
ochiul adînc și ascuns al fintînii.

Iarna ne bîntuie-n față 
aspre hieroglife de gheață, 
Nutrim o credință deplină 
în purpură de steag și de stea ; 
fîntînă ne leagănă lină 
glasul de-a învinge și-a vrea 
o altă fîntînă și alta și alta...

Creștem cu viața, cu dalta 
fîntînă cea nouă, în unde arzînd - 
de a ne înfrăți în iubiri 
cu toții, înșelații acestui pămînt;

...de o zi, de un cer, de o viață. 
ocijiuLadînc luminos al fîiitîriĂi.
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Folosind materialul care se 
referă strict la viața lui Șin
cai, folosind informațiile refe
ritoare la aspectele vieții cul
turale ale epocii, M. Tomuș 
reușește să ne prezinte aspec
tele esențiale ale vieții mare
lui cărturar transilvănean și, 
ceea ce este deosebit de 
important, reușește să inte
greze personalitatea acestuia 
în atmosfera intelectuală a 
Transilvaniei de la sfîrșitul 
secolului al XVIII-lea și în
ceputul celui de-al XlX-lea. 
Atunci cînd vorbește despre 
activitatea lui Șincai ca direc
tor al școalelor naționale, au
torul expune aspectele gene
rate ale problemei învăță- 
mîntului din Transilvania, 
pentru a reliefa importanța 
acțiunilor lui Șincai în acest 
domeniu. Utile, în sensul lăr
girii cunoașterii epocii în care 
a trăit și lucrat Șincai, sînt și 
notițele biografice care înso
țesc unele figuri proeminente 
cu care istoricul nostru a avut 
relații.

Prezentarea vieții lui Șincai, 
a formării acestuia ca istoric, 
activitatea lui ca autor de ma
nuale școlare sau ca autor al

ideal: apărarea drepturilor 
poporului român. Șincai ți-a 
închinat întreaga-i energie 
pentru a întocmi istoria româ
nilor, istorie care dovedea 
continuitatea istorică a po
porului nostru. Tomuș face o 
analiză a ideilor sociale cu
prinse în cronică, punctează 
ideile iluministe. Se face o 
prezentare succintă a poziției 
pe care Șincai a avut-o față 
de biserică și față de unirea 
bisericii din Transilvania cu 
biserica Romei. Este bine fi
xat locul pe care Șincai îl 
ocupă în cadrul istoriografiei 
noastre. „Considerînd această 
cronică realizată pe temeiul 
unei concepții clare asupra 
istoriei, aducînd în țesătura 
unor numeroase idei, un con
ținut material de fapte poli
tice și sociale, asigurate prin- 
tr-o metodă unitară de cerce
tare științifică, bazată în spe
cial pe aprecierea critică a 
izvoarelor, Șincai ne apare 
drept unul dintre primii noștri 
istorici moderni. Cu el istorio
grafia românească se consti
tuie ca știință, și este impor
tant de remarcat că pasul a- 
cesta în progresul ei se reali
zează printr-o contribuție ca
racterizată în primul rînd 
prin seriozitate, competență și 
masivitate“.

Inscriindu-se pe linia unei 
reconsiderări a întregului ma
terial referitor la viața și ope
ra lui Șincai pe baza concep
ției materialist istorice, mono

în laboratorul Institutului 
de neurologie

Matematica
pe scară
biologică

u cîtăva vreme în 
urmă, în ziarele a- 
mericane a apărut 
o știre ciudată: 
într-un spital de 
psihiatrie din New 
York, doi gemeni 
internați pentru 
debilitate mintală

au provocat la întrecere calcu
latoarele electronice cele mai 
perfecționate. Ei erau capabili 
să răspundă instantaneu și pre
cis la orice întrebare referi
toare la datele calendaristice 
pe o perioadă de 7 000 de ani. 
De pildă, faptul că ziua de 3 
iulie 1901 era o miercuri, sau 
cea de 15 februarie a anului 
2002 va fi o vineri era pentru

dînșii un adevăr axiomatic, 
ceva de la sine înțeles.

Evident, acest fenomen rele- 
vînd posibilități de calcul ul
trarapid, nelegate măcar de o 
dezvoltare generală intelectua
lă corespunzătoare, a pus pe 
gînduri pe oamenii de știință. 
Și, cu acest prilej, biologii au 
scos, încă o dată, în evidență 
faptul că matematica este o 
știință pe care o aplică nu nu
mai oamenii ci și alți reprezen
tanți — foarte puțin evoluați 
— ai regnului animal...

Studierea pînzelor de pă
ianjen, de pildă, a arătat că 
construirea lor răspunde unor 
anumite reguli precise, geome
trice. Ea fel, alveolele stupilor 
de albine. Gît despre termite,

Epilog

Fîntînile nu cad în som, ci-și taie 
în tricolor destinul logodit de ape, 
cînd ies în lume respirînd nădejdi 
fîntînile ne dau de sub pleoape 
un timp al nostru prins în vîlvătaie 
din patru cardinale românești

Sîntem fintîni și-asemeni vom rămîne 
fîntîni vibrînd cu patimi de arcuș 
în rapsodii de păsări și de pîine 
cum ne-a purtat Coloana lui Brâncuși 
și dalta lui de geniu și cuvîntul 
din lunga încleștare cu pămîntul.

I
unor lucrări de largă infor
mare din domeniul științelor 
naturii sau al economiei agra
fa re constituie subiectul a șase 
■ capitole, din opt cîte are car- 
Ițea lui Tomuș. Scrisă alert, 
fără să neglijeze amănuntul 
I istoric, avînd ca bază întregul 
material referitor la subiect, 
monografia lui M. Tomuș are 

| darul să prezinte convingă- 
i> tor personalitatea complexă a

I
lui Șincai. Sînt puse în va
loare ideile noi dar și limitele

I
 ideologice ale gîndirii aces

tuia, limite impuse de situația 
specială, socială și politică din

(
Transilvania.

M. Tomuș acordă în cadrul 
I lucrării sale o atenție precum

pănitoare activității lui Șincai 
pe tărîm istoric. După ce ur- 

I mărește în primele capitole 
formarea acestuia ca istoric,

I
 tenacitatea și volumul imens 

de muncă pe care-l depune 
Iîn strîngerea materialului, au

torul consacră cel de-al șapte
lea capitol al cărții „Cronicii", 

I opera capitală a lui Șincai.
Merită să fie subliniată ple- 

Idoaria pe care autorul o face 
în chip îndreptățit asupra ca
lităților estetice pe care le 

I cuprinde Cronica. Logica, cla
ritatea în care Șincai își for- 

I mulează părerile, „fragmente
strălucind de vervă și inteli- 

Igență“, zestrea de idei noi cu 
care acesta îmbogățește gîndi- 
rea politică românească sînt

I
 calitățile cronicii și datorită 

lor nu se poate vorbi numai 
de opera de strictă speciali-

■ tate istorică dar și de valoarea 
cronicii ca operă de creație 

(intelectuală.
Patriotismul lui Șincai, c.are 

Ise confundă în linii mari cu 
eforturile de-o viață întreagă 
pe care acesta le depune pen- 

| tru alcătuirea cronicii, este o 
“ pildă de abnegație, de dăruire 
| totală pe altarul unui singur

grafia lui M. Tomuș încearcă 
să explice într-o lumină nouă 
relațiile istoricului transilvă
nean cu multe personalități 
ale timpului.

Mai întîi, M. Tomuș. încear
că să apere pe episcopul Ioan 
Bob. Momentul izbucnirii con
flictului dintre Gh. Șincai, Sa- 
muil Micu, Petru Maior și 
Bob este considerat de Tomuș 
ca o încercare de apropiere 
între cei patru. Din păcate, o 
simplă supoziție, fără o argu
mentare bazată pe documente 
nu constituie demonstrarea 
unui nou punct de vedere 
deci nici infirmarea celui 
vechi, cu atît mai mult cu cît 
mai tîrziu, autorul recunoaște 
toate defectele lui Bob, sem
nalate de cei ce s-au ocupat 
cu studiul Școlii ardelene.

Consider, de asemenea, că în 
relațiile dintre Darabanț și 
Șincai nu se poate vorbi de 
un compromis din partea ulti
mului. N-ar fi trebuit bagate
lizată munca celor de dinain
tea noastră. Strădania lor, 
chiar prin descoperirea și va
lorificarea unui document ne 
ușurează nouă munca, fiecare 
spor e un cîștig pentru noi 
toți. Remarcăm că toate mă
runtele contribuții ce i s-au 
părut autorului monografiei 
„de rezonanță caragialească" 
au fost de un real sprijin pen
tru autor în alcătuirea mono
grafiei sale.

Dar aceste neînsemnate scă
pări n-au darul să umbrească 
meritele autorului, monogra
fia Gheorghe Șincai repre- 
zentînd o reală și substanțială 
contribuție pentru cunoaște
rea culturii noastre premo
derne.

MANOLE NEAGOE 
cercetător la Institutul de 

istorie

•) Mircea Tomuș : Gheor
ghe Șincai, Editura tinere
tului 1966.

©Cunoștințele geografice ale albinelor ©Cursuri de calcul pentru păsări ©Ecuațiile trigonometrice ale furnicilor

ele își „clădesc" locuințele ser- 
vindu-se — pare-se — de cu
noștințe relativ precise cu pri
vire la rezistența materialelor.

Celebrul entomolog german 
Karl von Frisch, studiind mij
loacele de comunicație dintre 
albine, a reușit să clarifice 

misterul „dansului" albinelor 
care, plecate în „recunoaștere", 
reveneau la stup și își încunoș- 
tiințau semenele asupra direc
ției de urmat și a distanței de 
parcurs pentru a ajunge în locu
rile bogate în flori. Pentru a- 
ceasta, albinele — Iscoade 
„dansează". Fiecare mișcare de 
„dans" reprezintă o indicație 
geografică și figurile de dans 
variază după cum este vorba 
despre un punct cardinal sau

altul, despre o distanță mai 
lungă sau mai scurtă. Corpul 
— orientat în raport cu soa
rele— indică „unghiul de marș".

Ar mai putea fi citate nume
roase alte cazuri în care ani
malele se servesc — incon
știent — de matematică în com
portarea lor cotidiană. Ar pu
tea fi evocată — de pildă — 
spirala logaritmică descrisă de 
zborul fluturelui de noapte sau 
ecuația trigonometrică comple
xă ce pare a fi implicată în 
ceea ce privește comportarea 
anumitor furnici,

Mergînd mai departe, biolo
gii au încercat să învețe ver
tebratele superioare — mai aies 
păsările și mamiferele — prin
cipiile rațiunii logice și, prin

tot felul de exerciții, cele mai 
simple noțiuni de matematică. 
Este extrem de greu de afir
mat că în aceste experimente 
ar fi fost repurtate unele suc
cese. însă încercările întreprin
se în acest sens merită toată 
atenția.

Primii „cobai" ai acestor ex
periențe au fost păsările. Re
zultatul „cursurilor" de calcul 
elementar a fost că cei mai 
buni „elevi" au reușit să... nu
mere pînă la șapte. Profesorul 
Skinner a experimentat pe po
rumbei teoria sa, a „atomizării 
programelor". Rezultatul a fost 
că unii porumbei au învățat să 
distingă grămăjori cuprinzînd 
cinci grăunțe, de altele conți- 
nînd șapte boabe. Mai departe

însă, programul nu a putut îna
inta...

Nici la mamifere rezultatele 
acestor experiențe nu au fost 
mai promițătoare. Singurele 
studii serioase au fost efectuate 
asupra cimpanzeilor. Ele s-au 
realizat, bineînțeles, pe etape.

Intr-un prim stadiu, animale- 
lelor le-au fost „predate" no
țiunile de identitate și de deo
sebire. Li se arăta o culoare 
și cimpanzeii trebuiau — apă- 
sînd pe un buton — să facă să 
apară o culoare identică pen
tru a obține, în acest fel, o 
recompensă. După cinci zile 
numai, ei au reușit să facă dis
tincția între culori.

Apoi, culorile au fost înlo
cuite prin combinații de cifre

binare. Au trecut, după aceea, 
la rînd combinațiile cu trei 
cifre.

în sfîrșit, mai rămînea să fie 
înțeleasă noțiunea abstractă — 
dar singura realmente matema
tică — care constă în stabilirea 
raportului dintre un număr de 
obiecte anumit și simbolul ma
tematic corespunzător. Si cim
panzeii au reușit să depășească 
și această etapă.

Mai mult decît atîta. Profe
sorii și-au sporit pretențiile 
față de „elevii" lor. Ei le-au 
solicitat să scrie rezultatele 
calculului efectuat, mai întîi 
prin rotirea unui singur buton, 
apoi prin manevrarea unei pe
rechi de butoane pentru a 
compune un număr binar, în

tr-o anumită ordine. De înda
tă ce au învățat să reproducă 
numere binare, cimpanzeilor 
le-au fost prezentate obiecte, 
triunghiuri patrate etc., cerîn- 
du-Ii-se să „scrie" cîte obiecte 
de fiecare tip există într-o gră
madă. Și aceste experiențe au 
fost încununate de succes.

Ansamblul acestor experi
mente este totuși prea puțin 
semnificativ pentru a se putea 
trage concluzia că cimpanzeii 
au devenit., matematicieni. în
șiși specialiștii pretind că ace
ste animale ar putea avea doar 
un comportament matematic. 
Experiențele însă continuă și 
ele nu și-au spus încă ultimul 
cuvînt...

Dr. I. MISAILĂ
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Drumul
profesiei

Culmile înalte
nu se cuceresc ușor

CULTIVA

Există un proverb 
care spune că ,,tre
buie să înceapă devre
me oricine vrea să 
devină maestru“. Intr- 
adevăr, cine nu știe 
că dacă Ia om există 
un talent, o încli
nare, o preferință spre 
o anumită profesiu
ne. Acestea se manifestă din fragedă 
tinerele. Ele trebuie să iasă Ia lumină, să 
fie descoperite de cei virstnicl, in anii 
tinereții, să fie cultivate Încă In această 
perioadă. Lucru! acesta se face în școala 
noastră de azi. Dar mai știu că se poate 
face si mai bine. Slnt multe argumente 
care ne conduc la această concluzie.

Trăim epoca tehnicii moderne pe care 
trebuie s-o stăpinim și căreia trebuie să-i 
aducem mereu perfectări. Anual se în
dreaptă spre învătâmîntul tehnic mai mult 
de jumătate din numărul acelora care 
absolvesc liceul. Deci, mai mult de ju
mătate dintre tineri trebuie să fie inițiali 
in tehnică ; mai mult de jumătate din ge
nerația care se formează în școală tre
buie ajutată să-și descopere chemarea 
pentru tehnică.

Iată o sarcină și simplă și grea totodată. 
Simplu, pentru că gustul pentru tehni

că se naște încă în fragedă copilărie. 
Contemplarea mașinilor: locomotiva, 
autoturismul, avionul, vaporul incită 
imaginația copilului care-și dorește ca ju
cării tren, avion, mașină, vapor — toate 
mecanice pentru ca să le poată descoperi 
taina motorului. Sigur, nu putem conchi
de că această copilărească curiozitate în
seamnă de acum pasiune, dar Înseamnă 
acel simbure al pasiunii care merită a fi 
cultivat. Îmi amintesc că la 13 ani am 
Început să desenez locomotiva cu toate 
detaliile ei; atunci iaptul era poate un 
joc, dar din acest „joc* am prins gustul 
pentru desenul tehnic.

Greu, pentru că trebuie să ne glndim 
ce punem la indemlna elevilor ca să des
cifreze realizările tehnicii moderne. In 

Acad. 
Aurel Avramescu 

directorul Centrului 
‘de documentare tehnică 

al Academiei

liceu putem deja în
cepe cu adevărat ini
țierea pentru profe
siunea elevilor. De 
altfel, aspirațiile pen
tru tehnică apar le
gate de studiul unor 
discipline care stau 
Ia baza acesteia : ma
tematica, , fizica, chi

mia, șl care cer pentru a fi bine Însușite, 
experimentări practice. Aceste experimen
tări se iac, programat, la ore, sînt fn- 
duse în programa școlii. Dar viata ne-a 
Învățat că o adevărată pasiune, Înclina
ția pentru un domeniu sau altul, nu se 
poate manifesta pe deplin in hotarele re- 
strlnse ale unei ore de curs. Oriclt de 
bun ar fi profesorul, oriclt de magistrală 
expunerea sa, nu ne putem mărgini la 
atît. E nevoie de un plus. Ne-a dovedit-o 
viata, experiența noastră, experiența unor 
iluștri profesori și savanțl.

Știu că există preocuparea de a 1 se 
da elevului care are Înclinație spre un 
domeniu sau altul de activitate mai mult 
decit ceea ce spune în manualul de școa
lă. Se dezvoltă în școală o activitate 
organizată în cercuri din cele mai 
felurite, intre acestea, cred că cercu
rile tehnice trebuie să ocupe un loc 
mai Însemnat. Orice școală are posibili
tatea să creeze asemenea cercuri. Aceas
ta este o cerință dictată de epocă. Să 
avem în fiecare școală cercuri de elec
tricitate, de radio și televiziune, de chi
mie, de mecanică. Aici să-i Învățăm să 
..disece“ aparatura simplă, care constituie 
alfabetul tehnicii, să facă aparate simple 
pentru laboratorul lor, pentru atelierul 
lor. Cu cit vor fi mai multe asemenea 
cercuri, cu atlt vom reuși să trezim la 
mulli tineri interesul pentru ■știință, cu 
atlt mal repede elevii vor Învăța tehnolo
gia construcțiilor unor aparate și mașini 
simple, vom descoperi din vreme talente 
cărora să le asigurăm acea pregătire de 
Început care să le stimuleze spre o facul
tate tehnică.

Prof. Ing. 
Constantin Avram

membru corespondent 
ai Academiei, 

rectorul Institutului politehnic 
din Timișoara

In. tara noastră tehni
ca — impulsionată de 
știință — a căpătat o 
forță uriașă cum nu a cu
noscut niciodată în isto
rie, ea participă la viața 
oamenilor, ea s-a înca
drat în conștiința omu
lui contemporan. Am pu
tea spune că tehnica
pătrunde tot mai mult în viața omului, în 
cele mai diferite domenii de activitate. 
Omul cel mai neinițiat în tainele 
tehnicii moderpe poate folosi în via
ța de toate zilele apărate dintre 
cele mai complicate care răspund a- 
pelurilor lui la' o simplă apăsare de bu
ton. Această uriașă dezvoltare a tehnicii 
este însoțită de două tendințe generale : 
1. Numărul oamenilor care activează în 
diferite domenii ale tehnicii sporește ne
contenit ; 2. Devine din ce în ce mai
inare numărul cadrelor tehnice cu pregă
tire superioară. O să dau un singur e- 
xemplu : în anii șesenalului numărul 
studenților Institutului politehnic din Ti
mișoara s-a triplat... Așadar, tehnica are 
nevoie de cadre. Aceste cadre sînt for
mate în școlile tehnice de specialitate, în 
institutele tehnice de învățămînt superior. 
Care este însă rolul liceului ?

Liceu! trebuie să-i facă cunoscut ele
vului marile realizări ale tehnicii — care 
să-i întărească mîndria în fața geniului 
omenesc, să-l facă să gîndească la răs
punderea ce-i revine de a duce mai de
parte asemenea realizări, să-l ajute să-și 
proiecteze în timp și în spațiu visele, 
ancorate în realitate și sugerate de ea. Pe 
băncile liceului, elevului trebuie să i se 
aprindă pasiunea pentru tehnică.

Este firesc ca formarea interesului ele
vilor pentru realizările tehnicii să se pro
ducă în primul rînd în cadrul lecțiilor, 
fiindcă ele oferă nenumărate prilejuri 
pentru realizarea acestui țel. Experiența 
dovedește că o bună pregătire tehnică 
începă întotdeauna cu o bună pregătire 
teoretică la matematică, fizică chimie.

Dar în afara orelor de curs școala are 

la îndemînă nenumărate 
alte mijloace prin care 
să înlesnească contactul 
elevilor cu realizările 
tehnicii, să le dezvolte 
pasiunea pentru tehnică. 
Sînt de părere că de 
modul în care este orga
nizată activitatea în di
ferite cercuri — electro

nică, radiotehnică, mecanică aplicată, foto 
etc., de caracterul atractiv și plăcut, de 
nota creatoare a activității desfășurate de 
elevi depinde apariția și consolidarea in
teresului pentru tehnică. Activitatea în 
asemenea cercuri îi atrage pe elevi ; ea 
răspunde unei particularități a vîrstei, Ie 
procură bucurii și stă la baza muncii lor 
preferate. M-am întrebat întotdeauna : 
de ce în licee nu există un interes măi 
mare pentru organizarea de cercuri teh
nice ?

Prezentarea în școală a unor filme do
cumentare și filme didactice — care să 
aducă în fața elevilor aspecte ale muncii 
productive, diferite procese tehnologice, 
imagini de instalații industriale ultramo
derne, agregate agricole, vaste construcții 
industriale, cîmpuri petroliere — ajută, 
de asemenea, la formarea unor reprezen
tări concrete și precise despre diferite 
domenii ale tehnicii.

...Toate acestea nu epuizează însă <- 
loacele la îndemînă școlii în vederea dez
voltării pasiunii pentru științele concrete. 
Elevii manifestă azi o atracție deosebită 
către profesiunile tehnice. Școala trebuie 
să facă tot ce-i stă în putință, ca această 
atracție să fie dublată încă de pe băncile 
sale de o pasiune trainică. Pentru că în 
profesiune culmile înalte nu se cuceresc 
ușor. Se cere multă perseverență, răbdare 
și curaj, pentru a învinge toate obstacole
le urcușului. Și numai cel care este în 
permanență animat de o dragoste puter
nică pentru profesiunea sa se vă dovedi 
perseverent și curajos și va doborî cu 
siguranță aceste obstacole.

Specific virs- 
teî școlare este 
curiozitatea și 
setea de cu
noaștere. Pro
cesul de învă
țămînt consti
tuie cadrul în 
care elevii își 
satisfac marea 
lor dorință de a 
dobîndi o mul
tilaterală pre
gătire. Dar nu 
este singurul. 
In școli, elevii 
desfășoară, în 
afara orelor de 
curs, o pasio
nantă activita
te în cercuri. 
Corespund a- 
cestea ■— ca 
formă de orga
nizare, ca te
matică și va
rietate în abor
darea domenii
lor de activita
te <— cerințelor 
elevilor ? In- 
cercînd să dăm 
răspuns Ia a- 
ceaștă întreba
re, am solicitat 
părerile unor 
tovarăși profe
sori cu experi
ență, am în
treprins cîteva 
anchete. Con
cluziile rezul
tate Ie publi
căm în pagina 
de față.

IN PAS CU TEHNICA MODERNĂ
C

ercul de ciber
netică al elevi
lor — deocam
dată unic în 
țară — este o 
noutate aproa
pe senzațională. 
Nu însă ți pen
tru elevii Li

ceului pUniv^a" din Brașov, în
trunit cercul de aici se află a- 
cum în al treilea an de acti
vitate. Locul deosebit pe care 
cibernetica îl ocupă în dezvol
tarea actuală a științei și teh
nicii, uimitoarele performanțe 
ale mașinilor electronice de 
calcul au stimulat curiozitatea 
elevilor, dorința de a cunoaște 
tainele acestei „științe a Viito
rului“. Deseori își puneau în
trebări ca: ce este cibernetica? 
Dar programarea lineară ? 
Cum funcționează o mașina 
de calcul? Căutînd cu insis
tență răspunsurile, s-au adre
sat tovarășilor profesori, o 
expunere despre cibernetică și 
aplicațiile ei, țfriută de tovară

0 TRADIȚIE HOIARĂ SE CERE ÎMBOGĂȚITĂ
rmărind, ca orice 
dascăl care se o-

■ MS cupă de educarea
ggj tineretului, lucră-
jga M rile Congresului
■ H al VIII-iea al 
M KH U.T.C., ne-a bucu- 
5® W rat sublinierea

făcută în raport 
și anume ca orga

nizația U.T.C. să contribuie mai 
mult „la organizarea cercurilor 
științifice, a cercurilor tehnice, a 
cenaclurilor literare în școli în ca
drul cărora tot mai mulți elevi 
să adîncească cunoștințele primite 
ia ore, să-și însușească primele 
deprinderi pentru căutări și creații, 
pentru activitatea practică“.

șul profesor Ladislau Muran- 
szky, le-a stimulat și mai mult 
curiozitatea. Au urmat alte 
expuneri, discuții. CUrînd ele 
au căpătat caracterul unei ac
țiuni organizate...

Treptat, pe măsura asimilării 
optime a cunoștințelor teore
tice fundamentale, s-a trecut 
șl la construcția unor mașini 
de calcul. Puteau fi efectuate 
acv.pt și înmulțiri, împărțiri, 
ridicări la putere și extrageri 
de rădăcini aritmetice. Era, de 
asemenea, posibilă rezolvarea 
unor ecuații de gradul II. Pri
ma realizare mai deosebită a 
cercului a fost o mașină de 
calcul cu relee electromagne
tice care lucra în sistemul bi
nar. Cea mai recentă este o 
mașină de calcul universală — 
aparat complex, lucrînd pe 
baza unui program de montaj 
pe cdre îl memorizează de la 
început — cu care pot fi rea
lizate circuite logice de tipul 
„ȘI", „SAU“, „NU“ și elemen
te de memotîtare cu 1, 2 sau

Este într-adevăr o necesitate.
Din cercurile frecventate de 

elevii noștri au plecat spre facul
tăți matematicieni, fizicieni, chi- 
miști etc, și avem satisfacția că 
școala a făcut începutul în ceea ce 
privește dezvoltarea interesului 
pentru aceste domenii, le-a stimu
lat primele preocupări științifice. 
Păstrăm și acum o scrisoare a 
tovarășului academician Nicolae 
Teodorescu, decan al Facultății de 
matematică—mecanică din Bucu
rești care felicita școala pentru 
matematicienii pe care i-a dat.

Pot afirma ca această atmosferă 
științifică care domnește în rîndul 
a numeroși elevi a fost generată 
de o inițiativă luată de elevi îm

4 electromagnețl. Construirea 
ei, lărgirea sferei tematice a 
expunerilor a marcat o etapă 
nouă în viața cercului. Tot 
mai mulți elevi și-au mani
festat dorința să-l frecventeze 
și treptat, cercul de ciberne
tică a ajuns la aproape 60 de 
membri.

După doi ani de activitate, 
în acest an școlar s-a trecut 
și la perfecționarea programei 
cercului. Activitatea este eșa
lonată în perspectiva a patru 
ani, începînd cu clasa a IX-a. 
Se tinde ca în al treilea an de 
activitate — respectiv clasa 
a X-a, elevii să poată construi 
aparate pe baza unor descri
eri și scheme accesibile lor 
din literatura de specialitate, 
iar în anul al IV-lea — clasa 
a Xll-a chiar pe baza unor 
concepții originale ale elevilor.

Intr-o discuție recentă, to
varășul profesor Ladislau 
Muransiky, ne enumera 
cîțiva factori care pot con
tribui la stimularea inte

preună cu profesorii lor șt care 
astăzi a devenit tradiție. E vorba 
de organizarea anuală a sesiunilor 
de comunicări și referate a cercu
rilor de elevi. Stimulăm astfel 
niște preocupări frumoase ale ele
vilor, ambiția lor sănătoasă de a 
se afirma cu realizări personale, 
îi deprindem din liceu cu ucenicia 
științifică. De fapt, e vorba de acel 
obligatoriu început în preocupările 
științifice : parcurgerea unui drum 
străbătut de alții pentru a explora 
apoi, pe baze solide, drumuri noi.

în decursul sesiunilor care s-au 
desfășurat pînă acum am resimțit 
însă lipsa unor cercuri : e vorba 
de cercurile tehnice. Le-au resimțit 
mal ales elevii. Ne pregătim să *- 

resului elevilor pentru teh
nică. în primul rînd, se refe
rea la lărgirea varietății de 
cercuri. în licee pot funcționa 
cu succes și cercuri de radlo- 
tehnîcă, electrotehnică, ciber
netică, automatizări și tehnică 
fotografică, nu numai de fi
zică; modernizarea programei, 
în vigoare pentru cercurile de 
fizică ; patronarea efectivă și 
nu numai formală a cercurilor 
școlare de către întreprinderile 
industriale ; publicarea de că
tre Editura științifică a unor 
culegeri de studii și articole, 
ca și a unor scheme de con
strucții pentru aparate accesi
bile elevilor (se poate începe, 
eventual, cu traduceri) ; sti
mularea interesului profesori
lor de liceu pentru problemele 
.ciberneticii și automatizărilor 
prin organizarea periodică a 
unor consfătuiri și schimburi 
de experiență de către Socie
tatea de matematică, Societa
tea de științe fizice și chimice.

ION TRONAC

coperim acest gol ; în curînd, vor 
lua ființă cercurile de radio și foto, 
iar în perspectivă studiem posibi
litatea înființării și a altor cercuri 
tehnice. La viitoarea sesiune cre
dem că, alături de comunicări cu 
caracter teoretic, vor fi prezentate 
și lucrări tehnice realizate de elevi 
în cercuri, că vom avea posibili
tatea organizării unei expoziții cu 
aparate realizate în cercurile teh
nice ale elevilor școlii.

Prof. ȘTEFAN VANCEA
director

al Liceului „Frații Buzești" 
Graiova

Obiectiv despre
„cauze“ subiective
în laboratorul de fizică al 

Liceului „Mihail Sadoveanu“ 
din Capitală, un grup de e- 
levi îmbină cu pricepere pie" 
se minuscule după desenele 
pe care le au în față. To
varășul Victor Iliescu, pro
fesor de fizică, urmărește 
munca unora, atrage atenția 
altora asupra unor operații 
greșite și lucrează el însuși 
la aparatul proiectat. E liniș
te, se vorbește puțin. Doar 
din cînd în cînd o glumă 
născută tot în grupul lor pe 
seama unor nereușite, mai 
întrerupe această activitate 
pasionantă. Ne aflăm la cer
cul de radiotehnică al li
ceului, a cărui naștere s-a 
petrecut cu mulți ani în 
urmă și al cărui părinte este 
profesorul Victor Iliescu. 
Mulți dintre membrii cercu
lui au absolvit de cîțiva ani 
liceul și acum, ca studenți ei 
politehnicii, dau „consulta
ții" și fac și alte „servicii" 
de specialitate școlii. Dar să 
ne întoarcem la cerc, cu ac
tivitatea lui curentă. Ne-o 
prezintă tovarășul profesor 
iliescu : „înainte, în cerc, 
confecționam doar aparate 
radio recepție. Acum, cu se
ria pe care o am (membrii 
cercului — elevi în clasa a 
X-a — activează din clasa 
a VIII-a, deci de trei ani) 
ne-am lărgit sfera preocupă
rilor, efereul răspunzînd ur
mătoarelor scopuri î să-i în
vețe radiotehnică pe cei 
care se simt atrași; să con
struiască aparate electrice 
pentru laborator, precum și 
alte aparate în afara acestei 
specialități, pentru „uz di
dactic". Și cercul activează 
conform acestor obiective.

Pentru elevii care simt o 
adevărată chemare către 
tehnică cercul înseamnă 
foarte mult, unii și-au for
mat aici pasiuni puternice. 
Iată-1, de pildă, pe Vasile 
Nezarevschl din clasa a X-a 
B. „Mă pasionează electro
tehnica Încă dinainte de a-I 
cunoaște exact sensul și sfe
ra de cuprindere. Vreau să 
spun că Ia 8 ani mi-am con
struit singur un aparat de 
radio. Cunoștințele dobîndi- 
te în cercul tehnic, sfaturile 
tovarășului profesor Iliescu 
m-au ajutat să-mi con
struiesc singur diverse a- 
parate și mecanisme și re
cent un magnetofon. Tot 
cercul mi-a trezit dorința de 
a-mi Înjgheba acasă un mic 
laborator. Pentru mine este 
sigură de pe acum și pro
fesiunea pe care mi-o voi a- 
lege: un domeniu al elec
trotehnicii".

Liceul „Mihail Sadoveanu" 
este așezat pe teritoriul ra
ionului 30 Decembrie, iar în 
raion sînt 7 licee. Firesc ar 
fi fost ca în fiecare liceu să 
găsim cercuri tehnice cu o 
activitate bogată, care să 
exercite o puternică a- 
tracție asupra elevilor, să 
contribuie la lărgirea, orizon, 
tului lor de cunoștințe, la 
formarea unor deprinderi 
practice și, mai ales, să-și 
aducă aportul la apropierea 
elevilor de tdhnică, de ma
rile cuceriri contemporane, 
să le trezească dorința de a 

se consacra In viitor unui 
domeniu sau altul de acti
viste tehnică. Care este însă 
situația ? La liceul „1. L. 

j Caragiale" funcționează un 
cerc — tot de electrotehni- 

; că, în timp ce la Liceul „Dr. 
I Petru Groza" există un cerc 
i de radiotehnică doar pentru 
i elevii claselor a IX-a. în ca
drul Liceului nr. 32 a existat 
un cerc de mecanică apli
cată care s-a „reprofilat" pe 
microrachete. Dar a avut o 
viată scurtă,- în prezent ur
mează să se reprofileze la 
rîndul său în cerc de... as
tronomie. Ca să nu fim ne
drepți, trebuie să adăugăm 
că în raion mai există și trei 
cercuri foto, unele dintre ele 
cu o activitate atrăgătoare 
pentru elevi. în fiecare din 
liceele menționate mai sus 
învață peste 1 000 de elevi; 
numărul celor cuprinși în 
cercurile existente nu trece 
însă de ordinul zecilor.

Dar să depășim cu statis
tica noastră teritoriul raio
nului 30 Decembrie, făcînd 
o incursiune într-un număr 
mai mare de liche pentru a 
afla răspuns la problema ce 
ne interesează. In 22 de li
cee, aîn toate raioanele Ca
pitalei, activează 18 cercuri 
foto și trei cercuri electro
tehnice. Dacă tratăm cercul 
foto ca un cerc Interesant 
și util pentru elevi, dar nu 
neapărat tehnic, rezultă că 
cercurile tehnice (reduse de 
fapt doar la cele de elec
trotehnică) au o existentă 
mal mult decît întîmplătoa- 
re în liceele orașului Bucu
rești.

— Existența unor cercuri 
tehnice în licee .este legată 
de pasiunea unor cadre di
dactice pentru tehnică —’ 
ne-a mărturisit tovarășul 
Mlrcea Cucii, șeful secției 
de învățămînt a Sfatului 
popular al raionului 30 De
cembrie.

într-adevăr, așa este. Do
vadă, activitatea d'e această 
natură de peste 10 ani a 
tovarășului Victor Iliescu, 
a tovarășului profesor Vin- 
tilă Florescu, de la Li
ceul „I. L. Caragiale" și a 
altor tovarăși profesori. E- 
vident, este o chestiune de 
inițiativă și entuziasm a u- 
nor cadre didactice. Dar 
oare existența unor cercuri 
tehnice care să ofere ele
vilor un larg cîmp de acti
vitate în ceasurile de răgaz 
este legată doar de o cauză 
atît de, hal să-i spunem, su
biectivă î

— într-un fel, regulamen
tul școlar în vigoare limi
tează organizarea cercurilor 
tehnice în licee doar la cel 
de electrotehnică — a fost 
de părere tov. ing. Nicolae 
Dinu, inspector în cadrul 
secției de învățămînt a Sfa
tului popular al Capitalei. 
Nici nu se sugerează ideea 
de a se organiza și alte 
cercuri nici nu se interzice 
acet lucru. Elevii au pre
ocupări variate, și electro
tehnica, o ramură foarte 
modernă poate atrage 
pe cei interesați dar nu 
poate da răspuns întregii 
dorințe de cunoaștere a ma

jorității elevilor. Dar liceele 
noastre sînt în apropierea 
unor mari uzine, cu profiluri 
diverse ■■și elevii acestor li
cee sînt fiii muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor ca
re lucrează în uzinele res
pective, foarte apropiați de 
problemele care-i preocupă 
pe părinții lor. Iată, d'e pil
dă, Liceul „D. Bolintineanu“ 
este situat în apropierea U- 
zinelor „Electromagnetica". 
Oare un cerc de telefonie în 
acest liceu n-ar fi trezit in
teres și ecou printre elevi ?

Ducînd mai departe ideea 
tovarășului Dinu, putem 
spune că vecinătatea unei 
uzine poate sugera nu nu
mai caracterul unui cerc 
tehnic dintr-o școală ori alta, 
dar poate oferi un ajutor 
multilateral — material și 
de îndrumare — a cercuri
lor tehnice din școala res
pectivă. N-am întîlnit însă 
statornicite asemenea ra
porturi între membrii unui 
cerc tehnic și specialiștii din 
uzina apropiată, teritorial 
sau ca profil, de preocupă
rile elevilor.

★

Ce este de făcut pentru 
a oferi elevilor posibilita
tea de a activa în cercuri 
tehnice variate ca profil, 
care să răspundă mai bine, 
mai complet preocupărilor 
lor ? Cu această întrebare 
ne-am adresat tovarășului 
Nicolae Muscă, șef adjunct 
al secției de învățămînt a 
Sfatului popular al Capita
lei.

— în ansamblul de măsuri 
luate de-a lungul anilor pen
tru dezvoltarea învățămîn- 
tului s-a pus și problema 
formării aptitudinilor prac
tice ale elevilor. în această 
direcție cercurile tehnice, 
organizate cu mare entu
ziasm în toate școlile, au 
jucat uri rol pozitiv. Mai tîr- 
ziu, după ce s-au dat în
drumări mai precise privind 
organizarea cercurilor pe 
specialități — care, după 
părerea mea, oferă posibi
lități sporite de cuprindere 
a elevilor după aptitudini — 
entuziasmul pentru activita
tea cercurilor tehnice a mai 
scăzut. Aceasta și la adă
postul ideii de a nu supra- 
încărca elevii, deși regula
mentul școlar condiționează 
participarea elevilor doar la 
un singur cerc. Așa se face 
că, la ora actuală, cercurile 
tehnice existente în liceele 
bucureștene nu sînt la nive
lul posibilităților pe care le 
oferă Capitala. Sînt necesare 
reglementări, delimitări, o 
sistematizare a muncii, astfel 
Incit și această importantă 
formă de activitate, care 
contribuie la dezvoltarea ar
monioasă a elevilor, să-șl 
exercite funcția ei educa
tivă.

De acord I Pe cînd vom 
putea scrie despre cercuri 
tehnice cu un profil foarte 
variat, care să răspundă 
preocupărilor atît de diver
se ale elevilor ?

MARIETA VIDRAȘCU 
OCTAVIAN MILEA



încheierea lucrărilor sesiunii generale

a Academiei Republicii Socialiste România
în Capitală s-au încheiat 

vineri lucrările sesiunii gene
rale a Academiei Republicii 
Socialiste România.

în cursul dimineții au avut 
loc ședințele pe secții și filia
le, în cadrul cărora au fost a- 
lese noile organe de conducere 
ale acestora.

A avut loc apoi adunarea 
generală, la care au participat 
tovarășii Alexandru Bîrlădea- 
nu, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului 
Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliu
lui Național al Cercetării Ști
ințifice, conducători ai institu
țiilor centrale, academicieni și 
membri corespondenți.

Adunarea generală a confir
mat președinții secțiilor știin
țifice și filialelor și a ales 
Prezidiul Academiei. Preșe
dinte al Academiei Republicii 
Socialiste România a fost ales 
academicianul Miron Nicoles- 
cu, iar vicepreședinți academi
cienii Athanase Joja, Ștefan 
Mileu, Remus Răduleț și 
Șerban Țițeica. Din Prezidiu 
mai fac parte academicienii : 
Dumitru Dumitrescu — secre
tar general ; Gheorghe Vrăn- 
ceanu — președintele secției 
de științe matematice ; Horia 
Hulubei — președintele secți
ei de științe fizice ; Costin Ne- 
nițescu — președintele secției 
de științe chimice ; Elie Cara- 
foli — președintele secției de 
științe tehnice ; Emil Pop — 
președintele secției de științe 
biolpgice ; Nicoiae Cernescu — 
președintele secției de științe 
agricole și silvice ; Sabba Ște- 
fănescu — președintele secției

Premiile Academiei
pe anul 1964

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
MATEMATICE

1. — Premiul „Simion Stoi- 
lov" — Lucrările: a) Teoria 
măsurii și funcții reale (Edi
tura didactică și pedagogică). 
Autor : Dinculeanu Nicoiae : 
b) Ciclul de lucrări de analiză 
funcțională. Autor : Singer 
Ivan.

2. — Premiul „Gheorghe La- 
zăr“ — Lucrările : a) Analiza 
algoritmilor schemă-graf. Au
tor : Munteanu Emil; b) Lu
crări cu privire la prelucrarea 
observațiilor în vederea ob
ținerii de date geofizice și 
geodezice. Autor : Popovici 
Călin.

3. — Premiul „Gheorghe Ți- 
țeiea“ — Lucrările : a) Asupra 
tensiunilor elastice în corpuri
le cu izotropie transversală. 
Autor : Borș Constantin ; b) 
Lucrări asupra programării 
polinomiale în numere întregi, 
asupra problemei generalizate 
a transporturilor și asupra a- 
plicării programării pseudo- 
booleene în diferite probleme. 
Autor : Ivănescu Petre.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
FIZICE

4. — Premiul „D. Hurmu- 
zescti“ — Lucrările : a) Con
strucția invarianților grupu
rilor Lie simple. — Efectele 
colective ale clasificării lui 
Su3 în difuzia neelastică. Au
tori : Mircea Micu. Ileana 
Guiașu ; b) Grup de 7 lucrări 
privind efectele izotopice în 
spectrele atomice și alte lu
crări. Autor : Nieolae Ionescu 
Falas.

5. — Premiul „C. Micu-

Umbre sub
lumina de neon
(Urmare din pag. I) 

siderurgiști s-au adresat redac
ției cu o scrisoare în care sem
nalau unele neajunsuri. Cerce- 
tînd faptele, ziarul a publicat 
articolul „Oameni ai tempera
turilor înalte, tratați... cu răcea
lă" în care era vorba de exact 
aceleași apartamente. Cei vi
zați, și în primul rind conduce
rea combinatului, serviciul so
cial, au răspuns că s-au luat 
măsuri în ciuda acestor afir
mații, multe din lipsurile sem
nalate de tineri (la sfîrșitul a- 
nului trecut) persistă, unele a- 
gravîndu-se chiar sub privirile 
liniștite ale serviciului social 
din Combinat.

în scrisoarea de care am a- 
mintit, tinerii se refereau la fap
tul că lifturile nu funcționea
ză, că din această cauză sînt 
nevoiți să urce cu greu cele 9 
etaje ale fiecărui bloc. Ei, bine, 
și acum tinerii sînt obligați să 
facă același efort.

S-a scris că în multe camere 
pereții sînt murdari sau deteri
orați din cauza instalației sa
nitare defecte. „S-au luat mă
suri", ni s-a răspuns. în fapt, 
s-a trecut la zugrăvirea came
relor fără ca în prealabil să 
fie reparată instalația sanitară, 
așa că în multe băi apa s-a in
filtrat din nou pe pereți. Ne
glijența îmbracă și alte forme -, 

de științe geologice și geogra
fice ; Aurel Moga — președin
tele secției de științe medica
le ; Vasile Malinschi — pre
ședintele secției de științe e- 
conomice și cercetări sociolo
gice ; C. Ionescu-Gulian — 
președintele secției de științe 
filozofice, psihologice și juridi
ce ; Constantin Daicoviciu — 
președintele secției de științe 
istorice ; Emil Petrovici — 
președintele Secției de științe 
filologice ; Alexandru Philip- 
pide — președintele secției de 
literatură și arte ; Raluca Ri- 
pan — președintele Filialei din 
Cluj a Academiei, și Cristofor 
Simionescu — președintele Fi
lialei din Iași a Academiei.

După alegerea organelor de 
conducere ale Academiei Re
publicii Socialiste România, 
din însărcinarea conducerii 
partidului și guvernului a 
luat cuvîntul tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu. Vorbito
rul a subliniat că atmosfera în 
care s-a desfășurat sesiunea, 
spiritul constructiv al dezba
terilor, propunerile judicioase 
făcute au evidențiat încă o 
dată hotărîrea membrilor Aca
demiei de a-și consacra, ală
turi de ceilalți oamani de 
știință și cultură. întreaga pri
cepere, energie și putere de 
creație înfloririi României so
cialiste.

Relevînd semnificația deo
sebită a acestei sesiuni, ca 
fiind prima reuniune a mem
brilor Academiei după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., vor
bitorul a arătat importanța 
măsurilor adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. și de Sesiunèa 
Marii Adunări Naționale din 
decembrie 1965 pentru îmbu
nătățirea organizării și îndru
mării activității de cercetare 
științifică.

După ce au fost înfățișate 
unele aspecte din activitatea

Iescu“ — Lucrarea : Grup de 
lucrări privind problema neu
tralizării sarcinii spațiale în 
diodele termoionice. Autori: 
Ioan loviț Popescu, Constan
tin Ghițft, Brînduș L., Octa- 
vian Zamfir.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
CHIMICE

6. — Premiul „Gheorghe,.
Spacu“ — Liberările : a) Reac
ții solvolitice însoțite de
transpoziții moleculare la
compuși policiclici conținînd 
inele ciclobutanice. Autori : 
Iiie-Lupu Gh. Dinuiescu, 
Gheorghe D. Mateeseu; b) 
Lucrări din clasa hetero-poli- 
combinațiilor. Autor : Alexan
dru Duca ; c) Cercetări în do
meniul combinațiilor steroide. 
Autori : Francisc Hodoșan, 
Nicoiae Șerban, Ioan Jude, A- 
lexandra Pop Gocan, Arpad 
Balogh.

7. — Premiul „N. Teclu“ — 
Lucrările : a) Tehnologie pe
trochimică (Editura didactică 
și pedagogică). Autor: Vale- 
riu Vîntu ; b) Chimia lemnu
lui din R.P.R. (Editura Acade
miei). Autori: Margareta Gri- 
goraș, Agata Cernătescu A- 
sandei.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
TEHNICE

8. — Premiul „Aurel Vlai- 
cu“ — Lucrările : a) Teoria ge
neratorului de medie frec
vență în cîmp pulsator. Au
tor : Bunea Victor ; b) Recir- 
culația gazelor la cuptoare și 
recuperatoare. Autor: Ghia 
Victor; c) Studiul teoretic și 
experimental al straturilor li- 

în apartamentul 67 din blocul 
I parchetul este deteriorat, gea- 
murile-glazvant (care despart 
camerele) sînt sparte, așa că 
acum se circulă într-un mod cu 
totul original... nu se mai des
chide ușa.

în asemenea situație nu sint 
tinerii cu totul îndreptățiți să 
întrebe în ce mîini este încre
dințată gospodărirea căminelor 
în care locuiesc ?

La Craiova am vizitat Blocul 
tineretului aparținînd renumite
lor Uzine „Electroputere". Și 
aici „grija“ s-a redus la faptul 
ca în camere să existe paturi, 
dulapuri, mese, scaune (starea 
în care se află acum căminul 
nu justifică — de ce să n-o 
spunem, sumele ce se încasează 
lunar de la locatari). Cele mai 
multe perdele de la ferestre 
și-au pierdut de mult culoarea 
inițială, sînt deteriorate ca și 
marea majoritate a păturilor. 
Sînt de făcut observații și în 
ceea ce privește grija pentru 
dotarea camerelor de locuit, a 
bucătăriei.

Condiții există numai că este 
necesară și o responsabilitate 
pe măsura acestora sînt nece
sari oameni cu dragoste pentru 
această muncă. La subsolul 
blocului a existat mai de mult 
o cantină, a cărui spațiu tre
buia folosit pentru amenajarea 
bucătăriei și a unei sufragerii. 
Mai mult, s-ar putea amenaja 
un bufet, scutindu-i pe tineri 
de treburi, la care nici nu se 
pricep, și care le răpesc mult 
timp. Soluția ce ne-a fost su
gerată „să mănînce în oraș“ ni 
se pare un paravan pentru a 
scuza lipsa de grijă pentru pro
blemele cotidiene ale cămintș- 
tilor.

Recent au fost luate cîteva 

constructivă desfășurată de 
oamenii muncii pentru înde
plinirea hotărîrilor Congre
sului al IX-lea, s-a subliniat 
rolul cercetării științifice în 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a patriei.

S-a remarcat, de asemenea, 
că activitatea Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice 
— for coordonator al activită
ții științifice — crează condi
ții favorabile dezvoltării cer
cetării fundamentale și apli
cative, sporirii contribuției oa
menilor de știință la elabora
rea și realizarea obiectivelor 
cuprinse în planul cincinal.

în încheierea expunerii, to
varășul Alexandru Bîrlădeanu 
a felicitat noua conducere a 
Academiei și a exprimat con
vingerea, că prin eforturile 
unite ale tuturor oamenilor de 
știință, sub conducerea încer
cată a partidului, știința ro
mânească va realiza noi suc
cese, devenind un factor ac
tiv în dezvoltarea și înflorirea 
continuă a societății noastre 
socialiste.

Participanții la sesiune au 
adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului Nicoiae Ceaușescu

După amiază au fost decer
nate premiile Academiei Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1964. Felicitînd călduros 
în numele Prezidiului Acade
miei pe cei premiați, acad- 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei a arătat că numă
rul mare de lucrări premiate 
este o ilustrare a rodniciei 
creației științifice, exprimă 
faptul îmbucurător că oamenii 
de știință și cultură muncesc 
cu hărnicie și talent pentru 
a contribui prin mijloacele lor 
la progresul patriei noastre.

(Agerpres)

mită. Autor : Săvulescu N. 
Ștefan.

9. — Premiul „Traian Vuia“ 
— Lucrările : a) Zborul rache
tei (Editura Militară). Autori : 
Niță Mihai, Andreescu Dumi
tru ; b) Rețele electrice rurale 
(Editura tehnică). Autori : 
Gheorghiu Nicoiae, Militar« 
Paul.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
BIOLOGICE

10. — Premiul „Emil Raco- 
viță“ — Lucrarea : Pisces- 
Osteichthyes (Pești ganioizi 
și osoși) (Editura Academiei). 
Autor : Petru Bănărescu.

11. — Premiul „EmanoiI 
Teodoreseu“ — Lucrările : a) 
Desfășurarea intensității foto- 
sintezei și ponderea unor sub
stanțe din frunze în timpul zi
lei. Autor : Georgeta Fabian- 
Galan ; b) Rolul frunzei reac
ția fotoperiodica : expunerea 
minimă a frunzei la fotope- 
rioada inductivă în cazul plan
telor Perilla ocymoides și 
Chrysantemum morifolium. 
Autori : luliu Bărbat, Con
stanța Ocheșanu.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
AGRICOLE ȘI SILVICE
12. — Premiul „Ion Io

nescu de la Brad“ — Lucră
rile : a) Salinizarea secundară 
a solului (Editura Academiei). 
Autor : Alexandru Măianu ;
b) Nisipurile Olteniei din 
stìnga Jiului și valorifica
rea lor. (întreprinderea po
ligrafică Craiova). Autor : 
Institutul Agronomic Craiova ;
c) Studiul noilor soiuri de 
grîu de toamnă cu privire la 
comportarea lor față de în

măsuri t s-au reparat robine
tele de la spălătoare (pînă 
acum o lună toate erau legate 
cu sîrmă, s-au înlocuit geamu
rile sparte, becurile care lip
seau. Sînt lucruri bune care 
însă nu soluționează proble
mele mari pe care le ridică că
minul. Este nevoie de inter
venția energică a conducerii 
uzinei. Asemănătoare este și 
situația căminelor Combinatu
lui de industrializare a lemnu
lui din Pitești. Cerînd tovară
șului Dascălescu, șeful servi
ciului administrativ, să ne ex
plice de ce nu există suficientă 
grijă pentru gospodărire ne-a 
făcut atenți că au... „introdus 
și neon!“ Desigur că i-am fi 
împărtășit bucuria, dacă n-am 
fi privit în jurul nostru.

Ciudat contrast: sus „neon“, 
iar jos, în dormitorul 2 de la 
Fabrica de cherestea, sobele nu 
au plite (tovarășii s-au .apucat 
să le demoleze și s-au oprit la 
jumătatea drumului), nu există 
scaune, așa că tinerii se așează 
îmbrăcați pe paturi etc.

Sus „neon“, iar în dormitorul 
4 al Fabricii de placaj, geamu
rile sparte au fost înlocuite 
cu... placaj, lenjeria se schimbă 
rar, păturile sînt uzate, lipsesc 
pernele, scaunele, mesele. E 
drept că în cele aproape două 
luni care au trecut de cînd am 
mai întreprins un raid aici, s-a 
făcut un plan, s-au adus 40 de 
saltele, 120 cearșafuri, 40 de 
scaune, fețe de pernă, numai că 
ele n-au ajuns în posesia tine
rilor. Planul care ne-a fost ară
tat mai prevede : „se vor vopsi 
paturile, se vor pardosi dormi
toarele etc. etc. Gînd vor prin
de însă viață aceste măsuri ? în 
fata acestei situații sîntem 
tentați să-i asociem pe tovară-

șii din serviciul administrativ 
cu învățații din Laputa, pe 
care i-a cunoscut Gulliver în 
călătoriile sale, dintre care 
unul lucra la un proiect privind 
extragerea razelor de soare din 
castraveți, iar altul elabora o 
metodă de construire a caselor 
începînd cu acoperișul și ter- 
minînd cu temelia.

★
Faptele descrise în articolul 

de față nu mai au, credem, ne
voie de un comentariu special. 
Este la înțelegerea oricui că 
asemenea lipsuri nu pot fi lă
sate să persiste, că se cer mă
suri urgente, măsuri reale (nu 
ca acelea luate la Hunedoara) 
— din partea conducerilor în
treprinderilor, a administrato 
rilor responsabili, din partea 
comitetelor orășenești ale 
U.T.C. — pentru ca tinerii 
muncitori să se bucure de con
dițiile de viață puse la dispo
ziția lor de statul nostru.

Concert

ia Argeș
(Urmare din pag. I)

zică muncii lor rămăsese s-o 
amplifice pe aceea a ins
trumentelor, rămăsese să-i 
dea un sens profund, ome
nesc, uluitor. Veneau, prin 
munte, dinspre Vilsan șl 
Cernat, dinspre Riul Doam
nei și Bradu, ecourile pașilor 
prin munte ; trepidația esca- 
vatoare/or, pickhamerelor și 
mașinilor; grăbeau apele,

grășăminte. Autori : Grigore 
Coculescu, Elena Boldea, Ni
coiae Chiriță.

13. — Premiul „Traian Să
vulescu“ — Lucrările : a) Hră- 
nirea animalelor după norme 
și rații (Editura agrosilvică). 
Autori : Eftimie Pălămaru, 
Gheorghe Marinescu, Sviatos- 
lav S. Nicolicin ; b) Condiții 
ecologice ale culturilor fores
tiere de pe nisipurile litorale 
din Delta Dunării (Editura a- 
grosilvică). Autor : Eugen Cos
tin ; c) îndrumător pentru re
cunoașterea și combaterea bo
lilor plantelor cultivate (Edi
tura agrosilvică). Autori : JEu- 
gen Docea, Valerian Severin.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
GEOLOGICE 

ȘI GEOGRAFICE

14. — Premiul „Grigore Co- 
bă/leescu“ — Lucrarea : Hăr
țile litofaciale ale neogenului 
superior din Republica Socia
listă România. Autori : Emi
lia Saulea, Ileana Popescu, 
Jana Săndulescu.

15. — Premiul „Gheorghe 
Murgoci“ — Lucrarea : Deter
minarea vîrstelor geologice 
absolute prin metoda potasiu- 
argon, folosind analiza prin ac
tivare cu neutroni la dozarea 
argonului radiogenic. Autori : 
Mihai Soroiu, Manose Cerei, 
Mircea Oncescu, Ana Daniș, 
Constanța Măntescu.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
MEDICALE

16. — Premiul „Victor Ba- 
beș“ — Lucrările : a) Paroti- 
dita epidemică (oreionul) (E- 
ditura Academiei). Autor : 
Mignon Gruia ; b) Punc- 
ția ganglionară m clinică (Edi
tura Academiei). Autor : Du
mitru Micu ; c) Interrela- 
țiile viscero-viscerale și neuro
viscerale ale ficatului (Editura 
Academiei). Autor : Tiberiu 
Maroș.

17. — Premiul „Gheorghe 
Marinescu“ — Lucrările : a) 
Secreția și motilitatea stoma
cului (monografie). (Editura 
Academiei). Autor : Petru 
Groza ; b) O serie de lu
crări originale în domeniul ci- 
to-enzimo-chimiei. Autor : Ilie 
Diculescu ; c) Cercetări privind 
apariția și diferențierea a 
două categorii de oscilații bio- 
electrice pe electromiograma 
mușchiului striat la broască, 
în condiții de stimulare elec
trică ritmică a nervului motor. 
— Contribuții la studiul și in
terpretarea activității bioelec- 
trice musculare în efort și o- 
boseală. — Spectre de frecven
ță a biocurenților musculari 
în contracția voluntară la om ; 
influența efortului și oboselii. 
Autor : Constantin Solomon.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, FILOZOFICE 

ȘI JURIDICE

18. — Premiul „V. Conta“ — 
Lucrarea : Profilul spiritual al 
clasei muncitoare în socialism 
(Editura Academiei). Autori ; 

Honorina Cazacu, Mihail Cer
nea, Gheorghe Chepeș, Vlad 
Constantin, Alexandru Tă- 
nase, Gheorghe Berescu, Nicu- 
lae Beilu.

19. — Premiul „Simion Bar- 
nuțiu" — Lucrarea : Conștiin
ța juridică socialistă (Editura 
științifică). Autor : Anita M. 
Nasehitz.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
ISTORICE

20. — Premiul „N. Bălcescu“ 
•— Lucrările : a) Obștea țără
nească în Țara Românească și 
Moldova (Editura Academiei). 
Autor : Petre P. Panaitescu ; 
b) Istoria pescuitului și a pis
ciculturii în România (Editura 
Academiei). Autor : Constan
tin C. Giurescu.

21. — Premiul „St. Gheor- 
ghiu“ — Lucrarea : Presa 
muncitorească și socialistă din 
România, voi. I, II (Editura 
Politică). Autori : Ion Popescu- 
Puțuri, Nicoiae Goldberger, 
Augustin Deac, Ion Felea.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
FILOLOGICE

22. — Premiul „Timotei Ci- 
pariu“ — Lucrările : a) Dic
ționar român-maghiar (2 voi.) 
(Editura Academiei). Autori: 
Kelemen Bela Rita Chiricuță- 
Marinovici, Laszlo Csak ; b) 
Gramatici și automate finite 
(Editura Academiei). Autor : 
Solomon Marcus.

23. — Premiul „B. P. Haș- 
deu“ — Lucrările : a) Miorița. 
Tipologie, circulație, geneză, 
texte. Autor : Adrian Fochi ; 
b) Balade populare românești 
(Editura pentru literatură). 
Autor : Alexandru Amzulescu.

SECȚIA DE LITERATURĂ 
ȘI ARTE

24. — Premiul „Mihail Emi- 
nescu“ — Lucrarea : Poezii 
de dragoste de M. Eminescu. 
(Vincenzo bona tipografo a 
Torino). Autor : Mario Rnffini 
(Italia).

25. — Premiul „Ion Crean
gă“ — Lucrarea : Pîrjolul (E- 
ditura pentru literatură). Au
tor : Oscar Walter Cisek.

26. — Premiul „I. Andrees
cu“ — Lucrările : a) Sculptu
rile expuse la expoziția per
sonală. Autor : George Apostu; 
b) Desene expuse la Expoziția 
anuală de grafică și la Expo
ziția în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Republicii. 
Autor : Octav Grigorescu.

27. — Premiul „George E- 
nesen“ — Lucrările : a) Bale
tul „lancu Jianu“. Autor : Mir
cea Kiriao ; b) Simfonia a Il-a. 
Autor : Wilhelm Berger.

28. — Premiul „Ciprian Po- 
rumbescu“ — Lucrările : a) 
Muzica în România după 23 
August 1944 (Editura muzicală 
a Uniunii Compozitorilor). 
Autori : Petre Brîncuș, Ni
coiae Călinoiu: b) George 
Enescu. Autori : Mircea Iones- 
c.u-Voicana, Nicoiae Misir, 
Fernanda Foni, Elena Zottovi- 
ceanu.

cu nucleele vii de lumină, 
gata să irumpă în Înaltele 
tensiuni solare -, scinteiau 
jocurile de artificii ale su
dorilor și numele, numele 
meșterilor mari ai acestui 
Argeș, al zilelor noastre.

Urca muzica altei legende. 
Se auzea grav, majestuos, 
in acest vuiet al Încleștării 
cu apa și stinca, dialogul 
omului cu timpul. Dălțile 
muntelui vibrau — erau ci- 
teva note repetate care bă- 
teau in munte, asemenea a- 
celora cu care Începe Sim
fonia Destinului.

Simfonia Destinului ome
nesc, Învingător.

Era simfonia unei istorii 
ample, crescind pe Argeș și 
mai departe.

Asistam la un concert ex
traordinar, într-un front de 
lucru, acolo, în uzina sub
pământeană. Dar muzica tre
cea dincolo, cu forfa fluidă, 
cuprinzătoare, minunată a 
luminii. Cu forfa tainică și 
victorioasă a genezelor ome
nești.

Trecea dincolo, cu apele, 
peste pământurile argeșene; 
dincolo, spre dealurile-gră- 
dini suspendate. Urca dia
fan, cu terasele Argeșului, 
în inflorescențe sonore, a- 
vea molcome depărtări În
sorite, unduind de grîne -, 
evoca splendoarea orașelot 
nocturne, luminate, înnoind 
peisajul pe verticală -, creș
tea cu pulsul intens al com
binatelor. Slatina era un 
crescendo spațial, a/ambi- 
cări strălucitoare de metal 
și armonii moderne.

Era simfonia pămintului, 
crescînd din legendă, simfo

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Danemarcei la București

Vineri, 8 aprilie, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Danemarcei în Repu
blica Socialistă România, Joa- 
chim Henrik-Georg baron 
Zytphen-Adeler, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări ambasadorul Dane
marcei și președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu 
Stoica.

Intre președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, și

Lucrările agricole
de primăvară

Pe ogoare se desfășoară, 
cu intensitate, lucrările agricole 
de primăvară. în ultima săptă- 
mînă a continuat semănatul 
sfeclei de zahăr, florii-soarelui, 
g legumelor, plantelor de nu
treț, precum și plantarea car
tofilor. în unele unități agri
cole socialiste din regiunile 
București și Oltenia, unde con
dițiile au devenit favorabile, 
s-a început însămînțarea po
rumbului. în toate celelalte re
giuni au fost intensificate lucră
rile de pregătire a solului în 
vederea începerii acestei im
portante lucrări la timpul op
tim.

INFORMAT!!
Numirea noului amba
sador al Republicii Socia
liste România in Marea 

Britanie

Prin Decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Vasile Pun- 
gan a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Marea 
Britanie, în locul tovarășului 
Alexandru Lăzăreanu, care a 
primit o altă însărcinare.

• Vineri după-amiază, o 
delegație a Sfatului popular al 
orașului București condusă de 
Ion Cosma, președintele Co
mitetului executiv, a plecat 
spre Ankara, unde, la invita
ția primarului acestui oraș, va 
face o vizită în Turcia.

» Vineri dimineața au pără
sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie, primarul orașului 
Liège, Maurice Destenay și 
primarul orașului Gând, Emiel 
Claeys, care ne-a vizitat țara 
la invitația Comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare 
ale orașelor București, Cluj, 
Constanța și Iași și a Institu
tului Român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

nia unui nou Manole, logo- 
dindu-și zidirea cu durata, 
sub semnul aceleiași frumu
seți, veche lege a acestui 
pămint românesc.

Asistam la un concert ex
traordinar. Creștea muzica, 
sub bolțile de stei — și eu 
vedeam miinile: miinile 
minerilor, încleștate pe plck- 
liamere, miinile ridicind lăm- 
pașe, iluminînd ochii con
centrați i miinile țăranilor 
Îmbibate cu pămint, prefi- 
rînd semințele altei recolte-, 
miinile grădinarilor, răsă
dind caișii și merii, pe dea
lurile aride ; miinile desțele
nind, înviind, înfrumusejînd; 
mîini crescînd ziduri, suind 
coloanele infinite ale peisa
jului nou i mîini finind rigla 
de calcul și compasul; mîini 
înflorind în gesturi simple, 
iluminate palme cu degete 
calme, purtînd-căuș : inima, 
timpul, pămintul, lumina.

Urcau fugi — voci, pași, 
ape, chemări, ore — și-mi a- 
mințeam episoade ale cons
trucției hidrocentralei — 
lupta corp la corp cu mun
tele, la Galeria de fugă, la 
Rotunda -, lupta cu timpul, 
cu orele, la inelele Castelu
lui, la Cetate ; lupta cu iz
voarele rebele, la Vilsan ; 
cu sălbăticia munților, la 
Cernat.

Dar cit poate să cînte ini
ma omenească ? Muzica 
poale să spună, cit au spus 
miinile, cit s-au ciocnit ide
ile, cit au visat ochii, scru- 
tind timpul, cit s-au îngri
jorat frunfile și s-au adincit 
de ginduri, in nopțile albe 
ale acestor geneze ?

Si muzicii, cită viată, cită 
inimă îi dăduse creatorul ei, 

ambasadorul Danemarcei, Joa
chim Henrik-Georg baron 
Zytphen-Adeler, a avut loc 
apoi o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat An
ton Breitenhofer, membru al 
Consiliului de Stat, și Corne
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

Ambasadorul Danemarcei a 
fost însoțit de Viggo Chris
tensen, consilier al Ambasadei 
daneze la București.

(Agerpres)

După cum rezultă din ulti
mele date primite de Consiliul 
Superior al Agriculturii, pînă 
la 6 aprilie în întreaga țară s-au 
însămințat circa 1 200 000 ha. 
Cu sfeclă de zahăr s-a semănat 
60 la sută din suprafața plani
ficată, iar cu floarea-soarelui 
aproape 70 la sută,

A fost terminat grăpatul ară
turilor de toamnă pe terenurile 
ce vor fi însămînțate cu po
rumb, în timp ce discuitul și 
celelalte lucrări pregătitoare 
au fost efectuate pe mai mult 
de o treime din suprafața pre
văzută. Cu pomi și vii au fost 
plantate peste 13 000 ha.

(Agerpres)

e Vineri dimineață a pără
sit Capitala plecînd spre 
Australia delegația Grupului 
român al Uniunii interparla
mentare pentru a participa 
la lucrările sesiunii de pri
măvară a Uniunii inter
parlamentare, care va a- 
vea loc la Camberra. Din de
legație fac parte deputății Tu- 
dor Drăganu și C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu.

• La Casa de cultură a o- 
rașului Rîmnicu Vîlcea, re
giunea Argeș, a avut loc vi
neri o adunare populară con
sacrată celei de-a 21-a ani
versări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist.

® La Muzeul de artă din Ca
pitală s-a deschis vineri la 
amiază o expoziție de grafică 
cu lucrări aparținînd Floricăi 
Cordescu-Jebeleanu, de la moar
tea căreia se împlinește un an. 
Expoziția cuprinde 100'îib de
sene în tuș, unite într-un ci
clu intitulat „Fructele pămîntu- 
lui“ și cinci picturi în ulei, gen 
pe care cunoscuta artistă abia 
începuse să-l abordeze.

(Agerpres)

e
Vedere parțială 
a marilor „uzi
ne" de legume 
și zarzavaturi 
proaspete de la 
Arad. Zilnic 
cele 34 de hec
tare de sere 
trimit piețelor 
din /ară și stră
inătate mii de 
kg de zarzava
turi și legume 

proaspete

Foto:
AGERPRES

i se adăuga muzica tuturor 
acestor creatori argeșeni. O 
adăuga muzica muncii unei 
tari întregi. Muzica era un 
fluviu acum, cu toți afluen
ții luminii revărsindu-se ; 
muzica era energie, înalta 
tensiune omenească, lumi- 
nind.

Creștea de undeva, de pe 
Argeș, de la cota cea mai 
adincă a centralei, de la 
cota cea mai înaltă a bara
jului -, pornea din rădăcina 
de izvor a legendei mește
rului, in dialogul victorios 
al omului, cu timpul.

Ascultam un concert ex
traordinar, la Argeș, în cen
trala subpăminteană. Ascul
tam, cu urechea la pieptul 
muntelui, inima oamenilor. 
Și-n finalul simfoniei, în fi
nalul acela victorios, auzeam 
cum se adună apele, in lacul 
de acumulare, auzeam lu
mina cum se-nfiripă, auzeam 
cum face priză betonul cu 
stinca și stinca aceea, cu 
veșnicia -, auzeam cum în
floresc livezile, pe dealurile 
argeșene și cum crește — 
maree solară — griul cim- 
piei auzeam inima unei 
mulțimi bătînd solemn și 
calm, cu inima pămintului.

Auzeam un imn Închinat 
tinereții, entuziasmului, pa
siunii, visării, certitudinii, 
trăiniciei. Muzica avea ini
mă din inima lor, a fiecăruia 
dintre oamenii Argeșului; 
avea anii lor, cu sunetul 
grav, de bronz, al vîrstei 
majore -, avea inima tării ti
nere.

Ascultam un concert ex
traordinar, în centrala sub
păminteană, la Argeș...

CINEMATOGRAFE

CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop
rulează la Patria (orele 8,30; 
11-, 13,301 16: 18,451 21,15),
București (orele 9,30) 12,15;
15,30, 18,151 20,45), Feroviar
(orele 8,30; 11,45; 14; 17; 20), 
In completare Geologii ; Ex- 
celsior (orele 9,45i 12,30; 15,15; 
18,15; 21,15). în completare Ge
ologii.
HAI, FRANȚA
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21,15).
LA PORȚILE PĂMINTULUI — 
rulează Ia Victoria (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). în 
completare Un bloc neobișnuit; 
Melodia (orele 10; 12; 14,30;
16,30; 18.30; 20,30). în comple
tare, Lucrările primei consfătu
iri pe țară a lucrătorilor din 
construcții ; Modern (orele 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 211. în 
completare, Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrători
lor din construcții.
FINALA BUCLUCAȘĂ 
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).  în completare Geologii. 
Capitol (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
DUPĂ MINE, CANALII I — 
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Gloria (orele 10; 12,30; 15,45; 
18,15; 20,45). In completare Ge
ologii.
UMBRELELE DIN CHERBOURG 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
în completare Pictorul din 
Praga.

DIVORȚ ITALIAN 
rulează la Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

SAȘA
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30). In completare Wila- 
nov«

BEATA
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30). în
completare Pîrvu Mutu-zugra« 
yu.

Cadru din filmul Barcagiul

NAVIGATORI CARE DISPAR 
—cinemascop — CU ACUL ȘI 
AȚA — CABINETUL DE 
STAMPE — ORAȘUL CARE 
IUBEȘTE — V1RSTE — GEO
LOGII

,rulea?ă la Timpuri Noi (orele 
16—21 în continuare).

A FOST C1NDVA HOȚ — ci
nemascop — rulează la Giu- 
lești (orele 10,30; 15,30; 18;
20.30) . In completare — Tîr- 
guri șl Iarmaroace. Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). In completare Rășinari.

ANI CLOCOTITORI 
rulează la înfrățirea între po
poare (orele 10; 15,30; 18;
20.30) , Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20,30). în completare Poli
tețe.

TRAGEȚI ÎN STANISLASI 
rulează la Dacia (orele 9,30— 
14, în continuare, 16,15; 18,30;
20,45).  In completare Tirguri 
și iarmaroace.

LUMINA VERDE —• cinema
scop
rulează Ia Buzeștl (orele 16; 
18,15; 20,15). In completare 
Secretul trecutului.

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO
rulează la Crîngași (orele 16; 
18,15; 20,30).

BARCAGIUL — cinemascop, 
rulează la Grivita (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orelo 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) . în completare Energia.
FIF1 ÎNARIPATUL
rulează la Bucegi (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45).
PROCESUL DE LA NUREN- 
BERG — ambele serii 
rulează la Unirea (orele 16;
19.30) .

CEA MAI FRUMOASĂ
rulează la Flacăra (orele 16; 
18,15; 20,30), Rahova (orele 16; 
18,15; 20,30). In completare
Vizita conducătorilor de partid 
și de stai in regiunea Crișana.
ÎN PUSTIUL PAT AGONIEI 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30;). In completare
Sculptorul și Timpul.

TOM JONES
rulează la Munca (orele 10,30; 
13,30; 16; 18,30; 21), Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,30).

STEAUA BALETULUI
rulează la Cosmos (orele 16; 
18; 20). în completare Vizita 
conducătorilor de partid și da 
stat în regiunea Banat.

VIZITA — cinemascop 
rulează la Viitorul (orele 15; 
17; 19; 21).

Televiziune
SÎMBĂTĂ 9 APRILIE

17,30 Telejurnalul de seai.
17,45 Pentru cei mici : Cop.i 
desenează pentru copii. 18,00 
Meciul de volei dintre echipele 
Dinamo București și Dukla- 
Kalin. din cadrul semifinalei 
Cupei campionilor europeni. In 
jurul orei 19,00 Emisiunea: 
Euterpe și Tersipliore. 19,30 
Pentru elevi. 20,00 Tele-enci- 
clopedia. 21,00 Actorii cìnta... 
21,20 Telesport. 21,35 Varietăți 
pe peliculă. 22,05 Film : Sfîn- 
tul. 22,55 Telejurnalul de 
noapte. 23,05 Buletinul meteo
rologic. 23,10 încheierea emi
siunii.
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al înălțimilor

Punctele cardinale ale perimetrului 
bucureștean au nume precise, concrete, 
ale noilor cartiere: Drumul Taberei, 
Berceni, Jiul Scînteia, Balta Albă... 
Balta Albă localizează in noul peisaj al 
urbanisticii românești cîteva mii de 
apartamente și alte mii de garsoniere 
construite în ultimii ani. De pe terasa 
u'nuia din blocurile turn ale cartierului 
panorama circulară a orașului ți se 
descoperă în limpezimi pe care ochiul 
minții nu cuteza altfel să și-l imagine
ze. De la zecile de metri înălțime ale 
blocului, metaforele îți sînt la înde
mână. Figura de stil care are stridențe 
livrești la nivelul străzii, devine aici o 
exclamație cu ecouri profunde, ome
nești. Oamenii care muncesc pe blocu
rile cu schelăria metalică și petele 
roșu-cafdniu ale cărămizilor ce se adau
gă pe verticale, au reliefuri statuare. 
Pornim să-i cunoaștem pe cîțiva dintre 
tinerii meșteri ai șantierului. Primele 
cunoștințe pe care le facem, prin mij
locirea tovarășului Tulea Constantin, 
secretar al comitetului V.T.C. al șantie
rului sînt de fapt revederi. Zidarii Gol- 
ban Constantin și Brîndușescu Grigore 
sînt pentru noi cunoștințe mai vechi: 
îi întîlnisem duminică seara la Casa de 
cultură a tineretului din raionul 23 
August. Dialogul pe care-l legăm de
vine astfel mai firesc, mai degajat. 
Golban Constantin are o biografie 
simplă, fără meandre. A terminat școa
la profesională la Cluj în 1960. Are 
acum 22 de ani, a lucrat pe multe șan
tiere din țară. Hărnicia, priceperea și 
entuziasmul îi sînt trăsături funda
mentale. Au fost cele mai bune reco
mandări pentru a fi primit în rîndul 
comuniștilor. Muncește și învață în 
același timp. Este elev în clasa a X-a 
la seral. Discutăm în legătură cu arti
colul publicat despre elevii anului I 
zidari de la Școala profesională din 
Craiova. Zîmbește reținut.

•— Sigur, poate fi vorba de o simplă 
copilărie. Personal nu m-am gîndit 
niciodată, atunci cînd eram elev, că 
este rușinos să înveți meseria de zidar. 
N-aș zice că am fost predestinat ei, 
și nici că fiind copil am înălțat castele 
din nisip. Părinții mei s-au sfătuit în
tre ei, apoi cu cîțiva cunoscuți, și m-au 
întrebat dacă mi-ar place să devin zi
dar, constructor. Mi-a plăcut. Acum 
construiesc blocuri.

Un calcul simplu, aproximat între 
două gînduri, indică pe tînărul cu care 
stăm de vorbă, autorul, împreună cu 
oamenii din echipele în care a muncit, 
la construcția a peste 300 de aparta
mente ridicate pînă acum. 800 de apar
tamente = 800 de familii care locuiesc 
în condiții de înaltă civilizație. Meta
forele sînt de prisos.

— Ce-aș vrea să adaug — intervine 
tovarășul de echipă și prietenul său 
Brăndușescu Grigore. Am terminat 
școala profesională în București, în 
1961. N-aș spune că săream atunci în- 
tr-un picior de bucurie, dar acum, după 
cinci ani de profesie, afirm cu toată 
convingerea că mă mîndresc cu mese
ria mea. Și voi fi din ce în ce mai mîn
dru de ea nu numai pentru faptul că, 
privind în urma mea, zăresc blocurile 
la înălțarea cărora am contribuit și noi, 
dar că profesia, oricare ar fi aceasta, 
nu-ți dă satisfacție pînă n-o cunoști 
bine. Și trebuie să știți că satisfacțiile 
ei sînt inepuizabile: în construcții în-

— Nu. Dar cred că ar fi foarte inte
resantă. E oricum o sugestie (mai tîr
ziu, continuînd ancheta noastră, ne-am 
convins că utilitatea unei asemenea în
truniri semi-oficiale ar fi adus un plus 
de pasiune pentru frumoasa meserie de 
șantierist, tinerii convingîndu-se o- 
dată în plus de utilitatea deosebită a 
muncii lor).

— V-aș ruga să cunoașteți și cîțiva 
mozaicari — ne invită tovarășul Tulea. 
Tovarășul Tulea este la rîndul său 
constructor, mozaicar. Ne îndreptăm 
spre viitorul complex comercial al car
tierului. Aici îi cunoaștem pe tinerii 
Ciobanu Mihai și Ion Alexandru. Vizi
ta noastră îl atrage, cu vădit interes, 
în discuție și pe vîrstnicul șef al echi
pei, Boboc Ion. Profităm de preparati
vele fotoreporterului nostru magnetizat 
de cîmpul în carouri al pardoselii pe 
care se vor alinia geometric cuburile 
de mozaic și stăm de vorbă cu tova
rășul Boboc Ion. Ancheta noastră de
clanșează aducerile aminte ale bătrî- 
nului meșter.

— Lucrez de 35 de ani ca mozaicar. 
Am făcut 4 ani de ucenicie : în loc de 
bursă cum au tinerii acum, bătaie. Ce 
puteam face. Eram unul din cei 9 copii 
ai unei familii de țărani din Rîmnicu 
Vîlcea. Am dus-o greu, dar nu mi-a fost 
niciodată rușine cu munca mea. Omul 
sfințește locul. Și meseria, să știți. 
Unde-i tragere de inimă, vin și bucu
riile.

In cei 35 de ani de meserie, mozaicu
rile lucrate de Boboc Ion au înnobilat 
multe interioare. Dar cele mai mari 
satisfacții sînt de dată mult mai re
centă : Eforie-Nord, Mamaia... Lor li se 
adaugă alte satisfacții nu mai puțin 
importante : prin mina de artist, de 
plastician a meșterului au trecut nu 
mai puțin de 20 de oameni. 20 de oa
meni care au făcut dintr-o artă româ
nească, cu vîrstă folclorică, o profesie 
scumpă lor. Sînt 20 de meșteri anonimi 
ai atîtor mozaicari care înfrumusețează 
locuri publice sau interioare de blocuri, 
și încîntă privirile.

— Ne întîlnim în fiecare duminici 
dimineața la o bere, în Piața Sf. Gheor- 
ghe. Nu mai lucrăm demult împreună, 
dar avem ce ne povesti.

Au ce povesti și tinerii muncitori 
Ciobanu Mihai a terminat acum 
4 ani școala profesională, iar me
zinul echipei, Ion Alexandru, de-abia 
în anul trecut, dar ritmul în care con
struim, în care înfrumusețăm locurile 
altădată aride și cu o onomastică ciu
dată unei așezări urbane, dă construc
torului experiența profesionistului în 
vîrstă cu unități de măsură ce handi
capează datele calendaristice.

— Vă place meseria voastră ?
Ciobanu Mihai devine exuberant, 

gesticulează larg, aproape dramatic. 
Mezinul îl secondează timid, aprobîn- 
du-l tăcut, prin înclinarea capului. Ar 
trebui să îndrăznească, dar amînă pen
tru mai tîrziu, cînd va fi mai vechi pe 
șantier, cum e tovarășul lui de echipă.

— Cum să nu ? Dar să veniți mai 
tîrziu. Acum e șantier. Cînd vom ter
mina o să fie o minunăție de mozaic.

Nu-i greu să le descifrezi expresiile; 
sînt mîndri cu ce fac, constructorii!

toare, dar nu mai puțin laborioasă. 
Printre ei se află și lăcătușul mecanic 
Pică Marian. Brunet, de statură potri
vită, cu o mustață care-i dă o anumită, 
certitudine chipului cu trăsături încă 
ne fixate de maturitate. Are 19 ani, a 
absolvit școala profesională în 1963 și 
lucrează din acel an în această fabrică. 
Muncitor de categoria a V-a, ceea ce 
îl însuflețește în discuția pe care o a- 
bordăm este bucuria de a face o muncă 
utilă.

— Iți place meseria pe care o prac
tici ? Ai fi dispus s-o schimbi pentru 
o alta mai „ușoară".

— Ți-ar fi rușine în nu știu ce si
tuație cu profesia dumitale 2

— Cum asta ? Ceea ce facem aici în 
fabrică n-a făcut neam de neamul 
nostru. Priviți strungurile Carusel, sînt 
făcute de noi și cu asta ne putem mîn
dri în fața oricui și oriunde... Nu nu
mai în țară, dar și peste hotare. Indicii 
lor economici nu sînt mai prejos decît 
mașinile similare din țări cu veche tra
diție industrială.

Pică Marian are cu ce se mîndri. Ti
nerețea sa, ca a altor sute și sute de 
mii de oameni din generația sa, are un

Oameni și fapte 

in halele albastrei

N-am putea spune prin ce, în peisajul 
urbanistic din această parte a Bucu- 
reștiului dominat de blocurile albe și 
zvelte, Fabrica de mașini și utilaje se 
detașează ca o notă aparte. Poate cafe
niul stins al zidurilor cu cărămidă

veți zilnic, permanent. Ce era ieri mo
dern, actual, azi e depășit. Chiar acum 
la blocul acesta... Peretele despărțitor 
de aici pare aparent lucrat clasic. Dar 
nu e deloc așa... au urmat cîteva expli
cații tehnice pe care nu le transcriem 
aici. Ceea ce ne-a reținut atenția a 
fost expresia însuflețită, argumentația 
strînsă, vădind cunoașterea temeinică 
a meseriei, dar și o statornică pasiune 
pentru ea, a tînărului nostru interlo
cutor).

— Tovarășe Tulea, ați organizat 
cumva o întîlnire a tinerilor de pe 
șantier cu locatarii din noile blocuri ?

aparentă, poate întinsa curte a fabricii 
geometrizată de spațiile verzi din care 
irump, încremenite arteziene vegetale, 
puieții de brad și arbuști creează aceas
tă atmosferă destinsă, recreativă. Ni
mic pripit, nimic nervos, nimic lărmui- 
tor. Peisajului urbanistic modern îi 
răspunde unul industrial pe potrivă. 
Atmosfera destinsă din exterior se 
prelungește și în halele uriașe, albastre, 
ale fabricii. Geometrale riguroase în 
care sînt dispuse utilajele halei în care 
intrăm repetă parcă pe cel al spațiilor 
verzi. Crisparea din, mișcări e absentă. 
Prezența oamenilor e degajată, odihni-

Linia nr. 6 a cuptorului de ma
re capacitate al Fabricii de ci
ment Fieni, raionul Tirgoviște

(Urmare din pag. I)
In fabricație un număr sporit 
de piese pentru ambielaje. Dar... 
Să ascultăm părerea a doi spe
cialiști de la „Timpuri Noi" — 
tehnologul ION MĂRGINEA- 
NU și controlorul de calitate 
ION LEMNARU:

— Datorită calității necores
punzătoare a ambielajelor, am 
primit numeroase reclamații de 
la beneficiari. Am sesizat uzina 
din Plopeni. Tovarășii de acolo 
au cerut în luna martie asisten
tă tehnică In vederea execută
rii unui lot experimental, îm
bunătățit. Am fost delegați noi 
și ne-am deplasat la Plopeni 
unde am stat de la 19 martie la 
1 aprilie. Din 30 de bucăți abia 
am reușit să selecționăm, 24, 
Jar din acestea patru au fost 
aduse fără nici o corectare, 
fără nici o îmbunătățire după 
presare, doar ca mostre pentru 
experimentare în exploatare. 
Deci numai 20 de bucăți sînt 
bune, corectate și înscrise în 
toleranțele admise.

— De ce î
— Pentru că, în ciuda numă

rului mare de piese lansate, 
loturi întregi au devenit pe 
parcursul procesului tehnologic, 
necorespunzătoare, rebut. De 
exemplu, a fost folosit un ma
terial mai bun, dar lucrătorii 
de la tratamente termice nu au 
știut acest lucru și au rebutat 
piesele. Unele au fost rebutate 
în loturi întregi pentru că, tra
tamentul nefiind reușit, piesele 
au fost introduse în cuptor de 
3—4 ori pînă cînd, din cauza 
oxldării repetate, a dispărut 
tot adausul de prelucrare și nu 
mai puteau fi rectificate, ajun- 
gînd sub cotă. Cu tot ajutorul

— Foarte simplu. Iubesc mult 
această meserie cu veche tradiție în 
familie (am doi frați mai mari care sînt 
de asemenea frezori). Am îndrăgit-o 
încă din școală și am muncit să nu-mi 
rămînă nici o noțiune, predată acolo, 
neînvățată. Dar de-abia aici mi-am dat 
seama cit de frumoasă este. Frumuse
țea ei o dă utilitatea lucrurilor pe care 
le plăsmuiește această meserie.

— Dar celelalte meserii sînt infe
rioare celei pe care o practici dum
neata ?

— Nu există meserii frumoase și 
urîte, superioare și inferioare, ci oame
ni care știu să urîțească o muncă prin 
lene sau fugind după o viață ușoară 
care cere mai puțin efort. Sigur că pen
tru mine meseria aceasta este cea mai 
frumoasă. Dar cine ar putea spune că 
meseria lui e mai puțin frumoasă ?

Ii povestim despre elevii zidari de 
la Craiova. Ne privește contrariat, apoi 
zîmbește. Ridică din umeri.

— încă n-au ajuns s-o practice. Cînd 
vor vedea ce blocuri cresc din mîinile 
lor se vor convinge cît de frumoasă 
poate fi zidăria. Dar ce discutăm atît: 
uitați-vă, fabrica aceasta atît de fru
moasă în care lucrăm n-a fost înălțată 
peste bălării chiar de zidari ?

Exclamația sa era mai mult decît un 
argument, devenind un elogiu adus 
muncii.

Pasiunea

are adrese

precise

propiindu-ne de 
sfîrșitul anchetei 
noastre ar fi fost 
necesar să sinteti
zăm în cîteva rîn- 
duri răspunsurile 
primite. Am pre
ferat însă să spi
cuim din scrisori

le sosite între timp la redacție 
ca ecouri la • articolul „Sînteți 
mulțumiți cu aceste răspunsuri ?“ 
singurele concluzii posibile. De pe 
meleagurile argeșene, în care se 
prelungesc ecourile legendarei 
ctitorii a meșterului Manole, 
muncitoarea Bărbulcscu Floarea
de la Combinatul de industriali
zarea lemnului din Rm. Vîlcea ne 
scrie printre altele : „Meseria de 
zidar este o meserie pe cît de 
frumoasă pe atît de importantă. 
Nu înțeleg de ce să-ți fie rușine 
cu meseria ta. Poate încerca ci
neva o satisfacție mai mare decît 
aceea a constructorului care ve
de lăsînd în urmă, prin hărnicia 
și priceperea sa, un bloc, o fa
brică, o școală nouă ?“ Din Bucu
rești, corespondentul nostru I. Ni- 
colae ne scrie : „Merg deseori în 
multe orașe ale patriei. Prin fie
care dintre ele vei întîlni blocuri 
mai înalte și mai multe, între
prinderi noi, case de cultură, tea
tre. Nu poți trece nepăsător pe 
lingă aceste clădiri fără să te 
gîndești la acești oameni — con
structorii — îndemînatici, talen- 
tați, pricepuți care au construit 
asemenea obiective, care prin mă
reția lor fac ca orașele patriei 
să devină cu fiecare zi tot mai 
frumos împodobite. Oare acești 
oameni au dreptul să se rușine
ze de meseria lor ? Prin locurile 
prin care am trecut am întîlnit 
oameni mulți și feluriți. Ceea ce îi 
apropie este însă dragostea pen
tru muncă. Ion Avramescu este 
unul dintre aceștia. A fost mai 
întîi muncitor, acum inginer. El, 
ca și mulți alții mi-au mărturi-
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— Desigur că glumiți. Nu pentru că 
profesia pe care ai îmbrățișat-o poate 
fi schimbată ca un lucru pe care l-ai 
uzat, dar meseria pe care am ales-o, 
cea de lăcătuș mecanic, este pentru 
mine cea mai frumoasă. De altfel, e o 
pasiune veche, din copilărie. Dar ea nu 
se termină odată cu absolvirea școlii 
profesionale.

Vorbește degajat, sigur pe ce spune. 
Aflăm repede explicația mobilității 
sale de gindire.

— Munca în fabrica noastră cere să 
te adaptezi permanent noilor cerințe 
ale tehnicii. Trebuie să știi să-ți stăpî- 
nești bine mîinile, dar să și gîndești 
mai departe decît operația pe care o 
faci. După terminarea școlii profesio
nale am intrat la seral. Sînt în clasa a 
X-a. Urmez școala medie nu din dorin
ța de a trece la o meserie mai „ușoară", 
ci pentru că noțiunile din școală îmi 
asigură o independență intelectuală cu 
care pot să-mi stăpînesc mai bine me
seria.

cîmp larg de afirmare. Strungurile Ca
rusel de 0 1 250 atît de solicitate în 
țară și în străinătate (lista țărilor care 
importă de la noi asemenea strunguri 
este cuprinzătoare: Polonia, Bulgaria, 
U.R.S.S., R.D.G., R.F.G., Austria, S.U.A., 
China, sînt doar cîteva dintre ele) au 
fost realizate și prin contribuția sa, 
prin priceperea și dragostea de muncă 
a lui Pică Marian.

In rîndurile constructorilor de ma
șini și utilaje de la această fabrică a 
intrat de puțină vreme și frezorul Ma
nea Ion. Locul său în rîndurile munci
torilor de aici nu este deloc printre 
ultimele. Tînărul mic de stat, cu ochi 
vioi și gesturi sigure, bărbătești, a ter
minat în urmă cu 9 luni școala profe
sională. A intrat repede în ritmul de 
muncă al fabricii. Ne atestă și graficul 
său de producție. In luna martie pla
nul său a fost îndeplinit în proporție 
de 130 la sută. Pentru un proaspăt ab
solvent cifra înseamnă ceva. Cum a 
ajuns aici ?

Fabrica de mase plastice București. 
Pentru cititori, recomandarea produ
selor fabricate aici ar fi de prisos. In 
șirul unităților industriei chimice din 
țara noastră, în această ramură tînără 
dar cu o pondere mereu ascendentă în 
economia românească, unitatea bucu- 
reșteană este bine cunoscută prin pro
dusele sale de larg consum. Incepînd 
cu nenumărate obiecte de uz casnic și 
terminînd cu coperțile elastice și stră
lucitoare ale manualelor școlare, o lar
gă gamă de produse ies zilnic pe por
țile fabricii. Tinereții ei îi răspunde ti
nerețea muncitorilor de aici. Primul tî- 
năr cu care stăm de vorbă este Avra
mescu Mihail. După terminarea liceu
lui Mihai Viteazu în anul 1961 a intrat 
în fabrică ca muncitor. Ii plăcea chimia 
și s-a gîndit că aici ar găsi un cîmp 
larg pentru a se afirma. N-a greșit de
loc. Lucrează la o mașină de injecție 
hidraulică. Lună de lună planul său de 
producție îl realizează în medie cu 115 
la sută. La întrebarea anchetei noastre, 
Avramescu Mihail ne-a răspuns :

— Există din păcate în concepția 
unor tineri care termină liceul, ideea 
că munca direct productivă, într-o fa
brică sau într-o uzină este incompati
bilă, cu pregătirea lor. Această opinie 
falsă ei o datorează ori ignoranței (ne
cunoașterea condițiilor de muncă, a 
exigențelor sporite ale industriei mo
derne) ori proastei educații. Așa se face 
că, în cele mai bune cazuri, unii dintre 
ei se refugiază în vreun birou, alții ră- 
mîn pe spinarea părinților cu gîndul că 
vor reuși la vreo facultate. Nu poți în
cerca o satisfacție mai mare decît 
muncind, stăpînind o mașină de înaltă 
productivitate. Ceea ce fac eu aici pare 
ușor, la îndemîna oricui. Dar numai 
aparent. Să fii lucrător în industria 
chimică este pe cît de greu, pe atît de 
frumos. Eu sînt îndrăgostit de munca 
mea și n-aș părăsi-o pentru nici o altă 
profesie. Uneori aștept cu nerăbdare 
concediul. îmi place să fac excursii, să 
mă plimb, să mă distrez. Vă rog să mă 
credeți că după cîteva zile simt nevoia 
să revin în fabrică, la mașina 
aceasta ca la ceva ce-mi este foarte 
drag.

Sandu Iulia are 19 ani. A venit aici 
în urmă cu doi ani, după absolvirea 
școlii profesionale de petrol-chimie. 
Lucrează la secția marochinărie.

— Nu m-am gîndit niciodată, după 
ce am devenit elevă la școala profe
sională, că aș fi putut învăța altă me
serie. Fac o muncă poate modestă, dar 
nu lipsită de bucurii. De fapt produsele 
secției noastre, alături de destinația 
lor utilitară sînt destinate să încînte 
ochiul, să aducă o rază de lumină pe 
chipul oamenilor. De aceea, avem mo
tive în plus ca strădaniile noastre să ■D
țintească spre lucruri mai utile și mai 
frumoase.

în loc de concludi -

poșta redacției
sit că singura fericire pentru un 
om este să știe că el, cu mîinile 
sale a durat ceva care să fie de 
folos oamenilor“.

Dieselistul Calmuchi Mihai din 
Cîmpina își satisface în prezent 
stagiul militar. Din Dobrogea, 
după ce a citit articolul amintit, 
și-a așternut pe hîrtie gîndurile 
pe care le-a încercat: „Eu îmi 
iubesc meseria și o practic cu 
toată dragostea. Sînt mîndru de 
ea deoarece îmi oferă sentimen
tul datoriei împlinite. încă din 
școala profesională am indrăgit-o, 
iar mai tirziu, la comanda loco
motivei Diesel electrice am privit 
înainte, cu fruntea sus, nu din- 
tr-un orgoliu mărunt, ci din con
vingerea că fac un lucru folosi
tor societății“. La rîndul său, vor
bind în numele tovarășilor de 
muncă de la Uzinele mecanice 
din Timișoara, muncitorul Dri- 
lea Simion ne scrie : „Noi execu
tăm macaralele turn de 40 și 100 
tone care sînt folosite pe șantie
rele de construcții. Lingă aceste 
macarale care ușurează și grăbesc 
ritmul construcției am vrea să 
muncească oameni pricepuți, cu 
dragoste de meserie (...) Vei tre
ce într-o zi, tinere viitor zidar, 
pe lîngă blocul la care și tu pro
babil că vei fi lucrat și vei ve
dea atîtea familii care se bucură 
de condițiile de locuit. Zimbe- 
tul lor cald, mulțumit îți este și 
ție adresat. Vei fi atunci mîndru 
de profesia ta. Prin ea faci viața 
oamenilor mai civilizată, mai fe
ricită“.

Dincolo de destinatarul scriso
rilor primite la redacție, (anul I A 
zidari de la Grupul școlar de 
construcții Craiova) — gîndurile 
așternute pe hîrtie de cititorii 
ziarului nostru mărturisesc — pe 
lîngă satisfacțiile pe care le în
cearcă fiecare dintre ei la locu
rile lor de muncă — convingerea 
că dragostea de muncă, pricepe
rea și entuziasmul sînt adevăra
tele trăsături distinctive ale tine
rei noastre generații.
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Cînd colaboratorii nu se tin de cuvînt
pe care l-am dat, n-am reușit 
să scoatem mai multe piese 
bune.

— în uzină ambielajele au 
ajuns la 30 martie cînd, prac
tic, nu li se mai putea face alt
ceva decît pregătirea pentru 
montaj, — ne-a declarat monto- 
rul ION DRAGOMIR, șeful e- 
chipei de la S-18 și secretar al 
organizației de bază. Cu toate 
eforturile noastre, chiar dacă 
am fi stat 24 de ore în uzină, 
tot n-am fi putut face nimic, 
pentru că nu putem monta de
cît 10 motoare în 4 zile, cînd 
totul este pregătit în amănun
țime. Ceasul al Xl-lea este, 
din păcate, prea aproape de al 
XH-Iea. Nu putem face o trea
bă temeinică cu sufletul la 
gură.

Să vedem ce s-a întîmplat cu 
întrerupătoarele pentru electro- 
compresoare, mai ales că, apa
rent, lucrurile puteau fi lămu
rite din timp, ambele uzine 
fiind în București, iar direcțiile 
generale tutelare de asemenea.

Pe scurt, iată cum stau lu
crurile : Uzina „Timpuri Noi“ 
are sarcina să execute în acest 
an 110 bucăți electrocompre- 
soare dintre care 60 în condi
ții de export, adică trecute prin 
controlul O.C.M. (Oficiul de 
Control al Mărfurilor) din Mi
nisterul Comerțului Exterior. 
Dintre acestea, 50 de bucăți, 
respectiv 25 pentru export, 
trebuiau livrate în primul tri
mestru. Normal ar fi fost ca au

tomatele DITTA de 200 amperi, 
la 380 de volti, să existe în uzi
nă demult. Dar „Electroapara- 
taj" nu le va executa decît... 
în trimestrele II, și III așa cum 
le are planificate.

— Greșeala a pornit de la 
Direcția generală auto, tractoa
re, rulmenți din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, care tutelează Uzina „Tim
puri Noi“ — ne-a spus șeful 
serviciului planificare de la 
Uzina „Electroaparataj", tov. 
ALBERT GOLDMAN. Noi am 
repartizat, în octombrie 1965, 
80 de bucăți automate DITTA 
— 200 A — produs descentra
lizat — acestei direcții gene
rale, care la rîndul său le-a dis- 
tribut pe uzine: 60 bucăți la 
IMU Medgidia, 10 fără distri- 
buitar, iar Uzinei „Timpuri 
Noi“ doar... 10 bucăți. Actul 
confirmă : este distribuitorul de 
produse nr. 9 623 din 23 noiem
brie 1965. Uzina noastră, înțele- 
gînd situația de la „Timpuri 
Noi“ a mai livrat aici, pe la în
ceputul Iui ianuarie, 30 de bu
căți rămase nedistribuite în 
1965. Apoi a urmat o telegra
mă prin care se cereau de că
tre uzină 60 de bucăți pentru 
export. Cum nu am produs ni
mic în primul trimestru, le vom 
da 50 în trimestrul II și 10 în 
trimestrul III.

— Nu puteați lansa în fabri
cație aceste produse in trimes
trul I ?

—- Nu I Producția uzinei

noastre este foarte solicitată. 
Lucrăm peste 500 de sortimen
te în serii mici și mijlocii. Au
tomate DITTA de 200 A produ- 
ducem doar 400 de bucăți. Ar 
trebui să știm din timp cîte 
exemplare sînt necesare și în 
ce condiții doresc beneficiarii 
să le livrăm.

Ea minister am discutat cu 
tovarășul VIOREB SOARE, di
rector în Direcția generală 
auto, tractoare, rulmenți. Cu
noștea situația și ne-a informat 
că a fost sesizată și conducerea 
ministerului de această situa
ție. Cînd a fost sesizată ? Refe
ratul nr. 329 414 datează din 15 
martie. Aici se cerea urgent li
vrarea de către „Electroapara
taj“ a 25 automate din care 
20 în condiții de export. Cînd 
mai puteau fi executate aces
tea ? Și, hai să admitem că în 
limitele timpului rămas le-ar fi 
putut executa, bineînțeles, cu 
eforturi mari. Imposibil, deoa
rece de la etajul II unde se 
află D.G.A.T.R.-ul pînă la eta
jul VI al ministerului, Ia servi
ciul de planificare al Direcției 
generale ă industriei electro
tehnice i-au trebuit referatului 
— ca să ajungă — nici mai 
mult, nici mai puțin de... 7 zile. 
Și dacă în aceeași clădire s-a 
pierdut o săptămînă, cînd să 
mai ajungă la „Electroaparataj“, 
care se află tocmai lîngă sta
dionul „23 August“ ?

Pe bună dreptate tovarășul 
îng. ILIE NĂZDRĂVAN, șeful

serviciului plan din Direcția 
generală a Industriei electro
tehnice afirma că acest mod de 
a lucra — „cu sufletul la gură“ 
— dăunează producției. „Dacă 
știam că sînt necesare aceste 
întrerupătoare măcar după pri
ma lună, am fi putut face ceva. 
Dar tovarășii de la „Timpuri 
Noi“ au anunțat ministerul 
abia pe la sfîrșitul lunii februa
rie. în parte i-am ajutat, luînd 
alte aparate — de 350 A din 
stocul uneia dintre Uzinele 
Grupului de automatizări. 
Le-am găsit tîrziu, în număr in
suficient.

Totul a pornit deci de la or
ganizarea necorespunzătoare a 
colaborării între uzine. De 
aceea se impune, o dată în plus, 
ca organul coordonator al fa
bricației unui anumit produs 
să ia de la început în mîini 
manetele acestui mecanism 
complicat al colaborării, să 
exercite un control riguros la 
perioade nu prea îndelungate.

în același timp merită să fie 
reținută și studiată o propu
nere venită din partea condu
cerii Uzinei „Electroaparataj" 
și anume ca la fiecare sorti
ment a cărei fabricație nu a- 
fectează decît două trimestre 
pe an, să fie executate cîteva 
bucăți în plus, care să fie pre
date spre conservare Bazei de 
aprovizionare a M.I.C.M., pu- 
tîndu-se satisface astfel, la ne
voie, o cerere expresă de 1-2 
bucăți pentru lucrări noi sau 
pentru schimbarea unor apa
rate distruse sau avariate. Ar fi, 
de fapt, o măsură pe care nu 
am putea-o numi decît gospo
dărească și bună.

(SPORT)
e Mărfi, 12 aprilie, 

în sala sporturilor de 
la Floreasca va avea 
loc întîlnirea interna
țională de gimnastică 
dintre echipele mascu
line și feminine ale 
României și R. S. S. 
Armeană. Meciul înce
pe la ora 17. Joi, 14 
aprilie, formațiile oas
pete vor evolua în ca
drul unei demonstrații 
programate la Brașov.

• Selecționata de 
polo pe apă a tării 
noastre va susține la 
începutul lunii mai un 
turneu în Italia. Ju
cătorii români vor în
tîlni la Milano și Tri- 
est reprezentativa I- 
taliei.

• în zilele de 16 și 
18 aprilie, la Ploiești 
se va desfășura întîl
nirea internațională fe
minină de șah dintre 
reprezentativa tării 
noastre și puternica

selecționată a Iugosla
viei, vicecampioană 
mondială. In echipa 
iugoslavă vor evolua 
cunoscutele jucătoare 
Nedelcovici, Lazare-

viei, lvanovici, Jocici, 
Stadler, iar din cea a 
tării noastre vor face 
parte Alexandra Ni- 
colau, Elisabeta Poli- 
hroniade, Maria Teo- 
dorescu și altele,

• La Pavilionul Ex
poziției Economiei Na
ționale se vor desfă
șura în zilele de 13, 14 
și 16 aprilie finalele 
campionatului republi
can de box pentru ju-

niori. La startul între
cerii vor fi prezenti a- 
proape 100 de tineri 
pugiliști calificați din 
fazele anterioare. Ga
lele vor începe la ora 
18.

® Ieri a plecat la 
Budapesta pentru a 
participa la turneul in
ternațional de box, 
care reunește numeroși 
pugiliști de valoare, 
Al. Murg, St. Popoacă, 
Al. Ma/al, E. Con- 
slantinescu, Gh. Chi- 
văr și V. Mariu/an,.

a Astăzi de la ora 
18, sala Dinamo găz
duiește meciul mascu
lin de volei dintre e- 
chipele Dinamo Bucu
rești și Dukla Kolin 
(R. S. Cehoslovacă), 
din cadrul semifinale
lor „Cupei campioni
lor europeni*. Returul 
va avea Ioc la 23 apri
lie la Kolin.

(Agerpres)

Astăzi,
® Astăzi, în jurul orei 

19,15, stațiile noastre de 
radio vor transmite pe pro
gramul I emisiunea „Au 
cuvîntul crainicii sportivi“. 
De asemenea, se vor tran
smite aspecte de la întîlni- 
rea internațională de volei 
dintre echipele masculine

la radio
Dinamo București și Dukla 
Kolin (R. S. Cehoslovacă) 
din cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor euro
peni“. Ultima parte a aces
tui meci va fi transmisă în 
jurul orei 20.25 în cadrul 
emisiunii „Radio gazeta de 
seară“.



din

Vizita la Belgrad
a tovarășului

SUEDIA. Demonstrație la Stock- 
holm împotriva agresiunii a- 

mericane din Vietnam

hm

Studenții australieni din ora
șul Sydney continuă să protes
teze împotriva hotărîrii guver
nului țării de a trimite noi tru
pe în Vietnamul de sud pen
tru a lua parte la acțiunile mi
litare ale trupelor americane. 
Recent, ia o demonstrație stu
dențească, un tînăr și-a ars or
dinul de chemare.

Federația studenților
Chile a adresat guvernului con
dus de președintele Eduardo 
Frei, un document în care cri- 
trică faptul că fondurile acor
date învățămîntului superior 
sînt insuficiente. în document 
se menționează că din cauza a- 
cestei lipse de fonduri 80 la 
sută din tinerii care absolvă 
școala medie nu pot continua 
studiile superioare. Totodată, 
federația propune crearea unui 
„Consiliu național al învăță- 
mîntuliu superior", capabil să 
rezolve probleme, cum ar fi, 
printre altele, numărul insufi
cient de locuri in universități, 
planificarea locurilor existente, 
diversificarea profilurilor facul
tăților etc.

Noul guvern ecuadorian con
dus de președintele provizoriu 
Clemente Yerovi Ind'abure, a 
abrogat legea învățămîntului 
superior promulgată de fosta 
juntă militară în iulie 1963. A- 
ceastă lege,1 denumită de stu- 
denți „un act al sclaviei“, con
ținea o serie de prevederi care 
lipseau pe studenții ecuadorieni 
de orice fel de drepturi demo
cratice. După cum s-a i..ai ,a- 
nunțat, anularea ei a fost ce
rută în repetate rînduri de stu- 
denți președintelui 
și noului ministru al 
mîntului Luis Monsalve

provizoriu 
învăță- 
Pozo.

TurcieiProcurorul general al 
a cerut să se pună capăt acti
vității unor asociații studențești 
și cluburi ale intelectualilor, 
care, potrivit declarațiilor sale, 
„ar fi depășit scopurile fixate 
de statutele asociațiilor lor și 
ar fi ini(iat activități politice". 
Conducătorii acestor asociații 
sînt pasibili de pedeapsa cu o 
lună închisoare și de o amendă 
de 50 lire turcești.

încheierea lucrărilor
Congresului P.C.II.S

MOSCOVA 8. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : Vineri au luat sfîr- 
șit lucrările celui de-al XXIII- 
lea Congres al P.C.U.S., care 
au durat zece zile.

în marea sală a Congreselor 
din Kremlin se aflau peste 6 000 
de delegați și oaspeți de peste 
hotare — reprezentanți ai par
tidelor comuniste și muncito
rești, național-democratice și 
socialiste de stînga din 86 de 
țări. La Congres a participat 
delegația Partidului Comunist 
Român, alcătuită din tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
conducătorul delegației, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Execu
tiv și al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Teo
dor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Moscova.

Congresul a adoptat o rezo
luție cu privire la raportul de 
activitate al C.C. al P.C.U.S., 
prin'care se aprobă linia poli
tică și activitatea practică a 
C.C., propunerile și concluziile 
conținute în raport. Apoi a 
fost adoptată hotărîrea prin 
care se aprobă Directivele pla
nului cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S.

Congresul a însărcinat Co
mitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. să asigure — pe baza 
Directivelor — elaborarea pla
nului de dezvoltare economică 
a țării pe anii 1966—1970. 
Congresul a indicat ca la ela
borarea planului să se țină 
seama de numeroasele propu
neri făcute în perioada dezba
terii proiectului de Directive, 
perioadă care a precedat Con
gresul.

L. Brejnev a comunicat că 
a avut loc prima plenară a 
C.C. al P.C.U.S., ales la cel de-al 
XXIII-lea Congres. Plenara 
a ales organele de conducere 
ale partidului. Leonid Brejnev 
a fost ales în unanimitate se
cretar general al C.C. Ca 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. au fost aleși: L. Brej
nev, A. Kosîghin, N. Podgor-

nîi, M. Suslov, G. Voronov, 
A. Kirilenko, A. Șelepin, K. 
Mazurov, D. Poleanski, P. Șe- 
lest, A. Pelșe. Ca membri su- 
pleanți ai Biroului Politic au 
fost aleși: P. Demicev, V. Gri
șin, V. Mjavanadze, S. Rași- 
dov, D. Ustinov, V. Șcerbițki, 
D. Kunaev, P. Mașerov. în se
cretariatul C.C. al P.C.U.S. au 
fost aleși : L. Brejnev, M. Sus
lov, A. Șelepin, A. Kirilenko, 
P. Demicev, D. Ustinov, I. An- 
dropov, B. Ponomariov, I. Ka- 
pitanov, F. Kulakov, A. Ru- 
dakov.

S-a adoptat apoi o declara
ție în legătură cu agresiunea 
S.U.A. în Vietnam. în decla
rație este condamnată agresiu
nea barbară a Statelor Unite 
împotriva poporului vietna
mez. în declarație se arată că 
Uniunea Sovietică, celelalte 
țări socialiste, mișcarea co
munistă internațională au 
acordat și acordă un ajutor 
multilateral și sprijin poporu
lui vietnamez. Congresul con
sideră că problema vietname
ză poate fi rezolvată numai pe 
baza recunoașterii cererilor 
juste ale guvernului R. D. 
Vietnam și ale Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud.

Imperialiștii americani, se 
spune în declarație, atrăgînd 
în agresiune pe unii din alia- 
ții lor din blocurile militare, 
creează un pericol serios pen
tru securitatea și suveranita
tea altor țări, se amestecă în 
mod brutal în treburile inter
ne ale Laosului, încearcă să 
supună Cambodgia presiunilor 
militaro-politice, înăspresc 
tensiunea internațională. în 
declarație se cere Statelor U- 
nite să respecte cu strictețe a- 
cordurile de la Geneva cu pri
vire la îndoctrina.

Congresul și-a exprimat de
plina convingere că nici un fel 
de cruzimi ale intervenționiș- 
tilor nu vor putea frînge vo
ința de luptă a poporului 
vietnamez. în numele între
gului partid și al tuturor oa
menilor sovietici, Congresul a 
cerut cu hotărîre încetarea a- 
gresiunii S.U.A. împotriva 
Vietnamului și retragerea tu
turor trupelor intervenționiste 
din această țară.

Declarația a fost adoptată 
de Congres cu vii aplauze.

L. Brejnev a rostit apoi cu- 
vîntarea de încheiere a lucră
rilor Congresului. După ce a 
arătat că Congresul a stabilit 
direcțiile principale ale politi
cii interne și externe ale 
U.R.S.S., vorbitorul a spus că 
delegații la Congres au apro
bat’ în unanimitate hotărîrile 
.plșnajei din octombrie 1964, 
precum și ale plenarelor ulte
rioare și au relevat însemnă
tatea acestor hotărîri pentru 
activitatea partidului.

Referindu-se la mișcarea 
comunistă internațională, vor
bitorul a exprimat convinge
rea că va învinge cauza uni
tății.

L. Brejnev a subliniat că la 
Congres s-a manifestat soli
daritatea cu eroicul popor 
vietnamez care luptă împotri
va imperialismului american.

Privim cu încredere și opti
mism în viitor, a spus L. Brej
nev, arătînd că acest optimism 
se bazează pe aprecierea rea
listă a imenselor posibilități 
ale Uniunii Sovietice, pe for
țele inepuizabile ale partidu
lui și ale întregului popor.

După cuvîntarea de înche
iere, L. Brejnev a urat delega- 
ților succese în transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congre
sului. Lucrările Congresului 
au fost declarate închise. Au 
răsunat aplauze îndelungate, 
întreaga asistență, în picioare, 
a intonat „Internaționala“.

6H. Cioara
BELGRAD 8. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Vineri dimineața, 
ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Cioară, care a 
semnat acordul de lungă 
rată privind schimburile 
mărfuri dintre Republica 
cialistă România și R.S.F. 
goslavia pe perioada 1966-1970 
a vizitat fabrica de motoare 
și tractoare „Rakovița“ din 
Belgrad.

în aceeași zi, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Belgrad, Aurel Mălnășan, a 
oferit un prînz în cinstea lui 
Gheorghe Cioară.

După amiază Gheorghe 
Cioară, a părăsit Belgradul în- 
dreptîndu-se 
gara Dunav 
R.S.F.I., el

du
de 

So- 
Iu-

spre țară. La 
din capitala 

a fost condus 
de Nikola Djuverovici, secre
tar federal pentru comerț 
exterior, Radivoie Stakici, 
ministru plenipotențiar în 
Secretariatul de Stat pentru 
afacerile externe și alte per
soane oficiale.

Purtătorul de cuvînt al co
mandamentului .american din 
Europa a anunțat la Paris 
că în cursul următoarelor luni 
Statele Unite vor reduce tem
porar efectivele lor militare 
din Europa, rechemînd în țară 
un număr de 15 000 de spe
cialiști, care urmează să or
ganizeze în S.U.A. unități de 
luptă. Printre aceștia se nu
mără ofițeri de geniu, perso
nal de artilerie, specialiști în 
transporturi și comunicații și 
membri ai serviciilor de spio
naj militar. După cum trans
mit agențiile occidentale, uni
tățile pe care le vor organiza 
în S.U.A. sînt destinate Fron
tului din Vietnamul de sud.

Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că aceste efective vor fi 
retrase în cea mai mare par
te din armata a șaptea ame
ricană staționată în Germania 
occidentală și că ar putea 
urma specialiști din cadrul u- 
nităților aflate în Franța, An
glia și alte țări europene.

Agenția Reuter anunță că 
vineri comandamentul forțe
lor militare americane din 
Europa a început operațiunile 
de retragere a trupelor men
ționate.

Pînă de curînd Tai
landa apărea în pa
ginile presei ameri
cane ca o „oază li
niștită“, ca un „ae
rodrom sigur“ pen
tru „U.S. Air Force“. 
Acum se pot distin
ge multe umbre în 
acest tablou idilic, 
în paginile marilor 
cotidiene americane 
se aud tonuri noi. 
NEW YORK TIMES 
lansează întreba
rea : „Va ii Tailanda 
un nou Vietnam

în. Vietnamul de sud
Situația se menține explozivă
• Conducătorii budiști au creat un 

comitet de luptă împotriva guvernului
• Violente demonstrații antiguverna

mentale și antiamericane
auVineri după-amiază, la Saigon, 

fost reluate manifestațiile antiguverna
mentale și antiamericane cu o violență 
și mai mare, după cum notează agenția 
France Presse. Cele mai mari concen
trări de demonstranți au fost semnalate 
în apropierea institutului budist.

FRANȚA. Insula plutitoare a lui J. Sousteau in rada portului 
V illefranche

MOSCOVA 8. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : Comitetul Central 
al P.C.U.S. a oferit la 3 apri
lie la Kremlin o recepție în 
cinstea delegațiilor străine 
care au participat la cel de-al 
XXIII-lea Congres al P.C.U.S.

La recepție a participat de
legația Partidului Comunist 
Român în frunte cu Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie.

îngrijorarea Iui

„New York Times'*

și realitățile

din Tailanda

a drept vorbind, 
Washingtonul are 
destule motive 
îngrijorare. în ul
timii ani a luat 
naștere și s-a dez
voltat în Tailanda 
o puternică mișca
re opoziționistă ile

gală împotriva regimului dic
tatorial marionetă de la Bang
kok. Au apărut, astfel, Fron
tul național tailandez, Frontul 
de eliberare thai, Mișcarea 
neutralistă thai, Mișcarea de 
independență tailandeză con
dusă de unul din cei mai cu- 
noscuți oameni de știință din

de

întrebare

0 DUPĂ ÎNTREVEDEREA dintre 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, și președintele Consiliului 
de Securitate, Moussa Keita (Mali), 
Ia O'.N.U, s-a anunfat olicial că' 
Consiliul de Securitate se va în- ' 
truni simbătă după-amiază, la ce
rerea Marii Britanii, pentru a lua 
în discuție problema rhodesiană.

El vor avea convorbiri cu primul 
ministru britanic Wilson și cu 
alte personalități engleze. Agenția 
France Presse subliniază că acea
stă vizită capătă o importantă deo
sebită în situa(ia actuală a raportu
rilor dintre țările occidentale.

0 LA INVITAȚIA regelui Afga
nistanului, Mohammed Zahir Șah, 
între 4 și 8 aprilie, Liu Șao-ți, 
președintele Republicii Populare 
Chineze, însoțit de Cen I, vice
premier al Consiliului de Stat, mi-" 
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze și de alte persoane oficia
le, au făcut o vizită oficială și de 
prietenie în Afganistan. In comuni
catul comun dat publicității se a- 
rată că cele două părți au acordat 
o ; înaltă apreciere Tratatului de 
prietenie și neagresiune semnat de 
R. P. Chineză și Afganistan la 
Kabul, la 26 august 1960, au subli
niat că respectul reciproc, egalita
tea și neamestecul în treburile in
terne constituie o bază trainică 
pentru relațiile de prietenie dintre 
cele două țări.

0 TOT la Londra s-a anunțat 
că între 23 și 25 mai cancelarul 
R, F. Germane, Ludwig Erhard, va 
face o vizită oficială în Marea 
Britanie. Observatorii politici con-

sideră că un Ioc important în 
timpul discuțiilor îl va ocupa pro
blema consecințelor pe care le 
poate avea retragerea Franței din 
N.A.T.O., precum 
ventualei intrări a 
ța comună.

vietică, condusă de I. T. Grișin, 
locțiitor al ministrului comerțului 
exterior al U.R.S.S. a avut o întîl- 
nire cu Lin Hai-iun, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al 
R. P. Chineze.

în aceeași zi, Lin Hai-iun a ofe
rit o recepție în cinstea membrilor 
delegației guvernamentale comer
ciale sovietice.

• LA ROMA s-au încheiat lu
crările ședinței Comitetului Central 
al Partidului Social-Democrat Ita
lian în cadrul căreia au fost discu
tate problemele puse de unificarea 
cu Partidul socialist. După ședință 
s-a dat publicității un document 
în care se confirmă hotărîrea 
P.S.D.I. în ce privește „realizarea 
unificării în timpul cel mai scurt 
posibil".

Eșecul experienței
„Surveyor66

• LA LONDRA s-a anunțai în 
mod oficial că primul ministru al 
Franței, Georges Pompidou, și mi
nistrul de externe, Maurice Couve 
de Murville, vor face o vizită în 
Marea Britanie între 6 și 8 iulie.

și problema e- 
Angliei în Pia-

anunță agenția 
aprilie, delega-

• DUPĂ CUM
China Nouă, la 8 
fia guvernamentală comercială so-

® ÎN TIMP ce in lume există n- 
proximativ 1 300 de popoare, nu
mărul limbilor vorbite se ridică la 
aproximativ 3 000, arată ..Atlasul 
popoarelor lumii", editat recent 
în U.R.S.S. Acest fenomen se ex
plică prin faptul că într-o singură 
țară se vorbesc în unele cazuri 
extrem de multe limbi. Campioane 
în acest sens sînt Sudanul, unde 
se vorbesc 117 limbi, Indonezia — 
unde se folosesc 250 limbi, Congo 
— a cărui populație vorbește în 
500 dialecte și Togo în care popu
lația sa de numai 1 400 000 oameni, 
vorbește 40 de limbi diferite.

Administrația Națio
nală pentru Astronauti
ca și Cercetarea Spațiu
lui Cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat că experiența 
„Surveyor“ care trebuia 
să plaseze pe o orbită 
în jurul Pămîntului de 
800 000 km la perigeu 
macheta viitoarei nave 
cosmice americane ce 
trebuia să aselenizeze lin 
pe suprafața Lunii a 
eșuat.

După numeroase amînări, lansa- 
. rea a avut loc în cursul zilei de 
joi, cu ajutorul unei rachete de 
tipul „Atlas-Centaur" cu 
mează să fie trimisă spre 
cursul acestei veri, nava 
americană „Surveyor".

N.A.S.A. a anunțat că
și 20 minute de la lansare, numai 
unul din cele două motoare ale 

I celei de-a doua trepte a rachetei 
• a funcționat, fapt care a făcut ca

care ur- 
Lună, în 
cosmică

la o oră

desprinderea machetei „Surveyor 
să nu poată interveni și aceasta 
să graviteze, împreună cu treapta 
a doua a rachetei, fa 160 km înăl
țime în jurul Pămîntului.

Insuccesul experienței „Surve
yor“ a provocat o vie decepție în 
rîndul specialiștilor americani în 
domeniul Cosmosului. Eșecul ex
perienței americane, scrie France 
Presse, „este cu atît mai usturător 
cu cît el 
după două 
ruse". Este 
Și 
februarie 
au realizat prima aselenizare lină 
pe suprafața Lunii și prima sateli- 
zare seleno-centrică. „De acum 
pare îndoielnic, scrie aceeași 
genție, că racheta „Centaur“ 
chetă cu carburant pe bază de hi
drogen și oxigen lichid) să poată 
realiza în timpul dorit misiunea 
care i-a fost desemnată, și anume 
lansarea primului laborator ameri
can destinat să aselenizeze lin pe 
suprafața Lunii".

se produce imediat 
spectaculoase isprăvi 

vorba de „Luna-9" 
„Luna-10", care în luna 

și respectiv aprilie

în vederea izolării cartieru
lui unde se află institutul bu
dist, autoritățile din Saigon au 
instituit, scria agenția U.P.I., 
„un important dispozitiv de 
securitate“. Potrivit aceleiași 
agenții, se pare că doi dintre 
manifestanți au fost uciși în 
timpul ciocnirilor cu poliția, 
în cursul dimineții de vineri 
nici un vehicul nu a mai 
putut trece pe bulevardul 
din fața institutului budist din 
cauza marelui număr de de
monstranți. în regiunea insti
tutului budist se pot vedea, de 
asemenea, mari pancarte cu 
inscripții de genul „Americani 
cărați-vă acasă“. Referindu-se 
la tratativele dintre generalii

Discuții privind viitoarele 
reședințe

ale organismelor N.A.T.O
In cercurile N.A.T.O. continuă 

discuțiile privind viitoarele locuri 
de reședință ale organismelor 
N.A.T.O. Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, generalul Lemnitzer, co
mandantul suprem al forțelor ar
mate ale N.A.T.O. în Europa, care 
se află în prezent în Statele Unite 
într-o vizită particulară, ar fi făcut 
cunoscut secretarului general al 
N.A.T.O., Manlio Brosio, părerea 
sa ca viitorul sediu al Shape (Car
tierul general suprem al forțelor 
aliate în Europa) 
aceeași regiune 
să fie stabilit . .
N.A.T.O. în cercurile N.A.T.O. se 
apreciază că ar putea fi alese țările 
Beneluxului pentru stabilirea di
verselor organisme ale N.A.T.O. 
care urmează să fie retrase din 
Franța. De asemenea, se duc trata
tive privind transferarea de la 
Paris la Roma a sediului Colegiului 
de apărare al N.A.T.O. și pentru 
înființarea la Napoli a unui nou 
comandament suprem al forțelor 
N.A.T.O. în Mediterană. Hotărîrile 
referitoare Ia transferarea organis
melor N.A.T.O. urmează să fie 
luate în cursul sesiunii ministeria
le care se va deschide la Bruxel
les la 6 iunie.

să fie situat în 
în care urmează 
sediul politic al

Tailanda, Mon Kon Nanakon. 
Toate aceste mișcări cheamă 
poporul tailandez să-și unească 
eforturile pentru evacuarea ba
zelor militare americane, pen
tru formarea unui guvern con
stituțional, pentru neutralitate, 
pace, democrație, pentru refor
me sociale.

La 1 ianuarie 1965 a fost con
stituit, pe baza unirii tuturor 
forțelor patriotice și democra
tice, Frontul patriotic tailandez. 
Programul său cuprinde ca 
puncte esențiale: lupta împo
triva tratatelor inegale impuse 
de Statele Unite, lupta împo
triva dictaturii lui Kittikachorn, 
ieșirea țării din S.E.A.T.O., neu
tralitate, dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea nivelului 
de trai al poporului. Frontul 
patriotic este condus de fostul 
prinț regent Luang Pridi Ba- 
nomyong. Observatorii remar
că două trăsături fundamen
tale ale largii mișcări patriotice 
tailandeze: participarea celor 
mai diferite pături ale societății 
și cerința categorică a încetă
rii amestecului american în 
treburile Tailandei, cerința asi
gurării independenței tării. Este 
tocmai ceea ce releva, cu evi
dentă îngrijorare NEW YORK 
TIMES: „Nu există o ideie mai

de la Saigon și capii budiști în 
vederea realizării unui com
promis, agenția France Presse 
menționa că „încrederea a dis
părut de ambele părți“. Efor
turile generalilor de la Saigon 
de a depăși actuala criză sînt 
departe de a fi încununate de 
succes mai ales că cele două 
orașe rebele — Hue și Da 
Nang — continuă să respingă 
orice mediere și orice fel de 
acord. în acest sens, agenția 
France Presse face cunoscut 
că organizatorii manifestațiilor 
și populația din Hue și Da 
Nang nu vor altceva decît „de
misia imediată a guvernului 
generalului Ky“. Postul de ra
dio Da Nang, într-o emisiune 
de 15 minute, transmisă vineri 
în limba engleză, arăta : „Pro
testăm energic împotriva pre
zenței americane în Vietnam“. 
De asemenea, postul de radio 
definea actualul guvern mili
tar de la Saigon ca fiind „co
rupt și trădător al intereselor 
poporului“.

Conducătorii bisericii budis
te din Saigon au anunțat vi
neri crearea unui „Comitet de 
luptă împotriva guvernului“. 
Conducătorul acestui comitet, 
Thich Thien 
că generalii 
statului „nu 
promisiunile 
lor“. De aceea, a adăugat el, 
noi sîntem hotărîți să mer
gem pînă la capăt chiar dacă 
va trebui să curgă sînge. 
După cum transmite agenția 
France Presse, și studenții 
catolici de la Saigon au anun
țat că intenționează să se ri
dice în mod public împotriva 
actualului guvern. Pe de 
altă parte, agențiile de presă 
relatează că la reuniunea șefi
lor militari ai regimului de la 
Saigon, care s-a desfășurat în 
tot cursul zilei și nopții de vi
neri, a participat și generalul 
William Westmoreland, co
mandantul șef al forțelor ar
mate americane dislocate în 
Vietnamul de sud și care, pro
babil, a prezentat punctul de 
vedere american în legătură 
cu situația explozivă de la 
Saigon și din centrul țării.

Minh, a declarat 
de la conducerea 
au ținut cont de 
făcute budiști-

populară în Tailanda decît a- 
ceea că americanii trebuie să 
plece din țară".

Constituirea Frontului patrio
tic a fost, după cum reiese din 
unele desfășurări ulterioare, 
punctul de plecare pentru ini
țierea unei mișcări de rezistență 
și a unor acțiuni armate împo
triva regimului dictatorial. în 
pofida cenzurii stricte care dom
nește la Bangkok, au devenit 
cunoscute o serie de atacuri 
viguroase ale patrioților împo
triva autorităților militare. Ci
tind „surse înalte oficiale" din 
capitala tailandeză, TRIBUNE 
DES NATIONS releva că în ul
timele șase luni au avut loc 
peste 40 de at^uri ale unități
lor patriotice înarmate. într-o 
ambuscadă în provincia Naka- 
rupanon, un batalion al 
tei guvernului de la Bangkok a 
fost decimat. în jungla din Sa- 
wang, în nord-estul tării, for
țele patriotice și-au organizat 
tabere de antrenament. Potrivit 
unor surse neoficiale, detașa
mentele patrioților și-au asigu
rat de pe acum controlul în 
unele regiuni din nordul Tailan
dei. Revista U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT cita, fără să 
numească, o „personalitate mili
tară tailandeză de prim rang

într-o

arma-

astiiele oratorice 
pentru liniștirea o- 
piniei publice sînt 
acum nefolositoare. 
Personalități cu 
funcții oficiale la 
Washington au o- 
ierit cu genero
zitate asigurări

dezmințite de evoluția eveni
mentelor sud-vietnameze chiar 
in ceasurile care au urmat. 
Washington este despărțit prin 
mii de kilometri de Hue și Da 
Nang. Strigătele demonstranți
lor de pe străzile Saigonului nu 
se aud în clădirea Departamen
tului de Stat. Diplomafii ameri
cani se arătau, mai întîi, calmi 
străduindu-se să minimalizeze 
cele intimplate, in Vietna
mul de sud. Totuși cînd 
„soldați și polițiști echipați și 
plătiți de Washington poartă 
banderole pe care sînt înscrise 
lozinci antiamericane" (LE 
MONDE), calmul s-a risipit. Op
timismul exagerat a fost înlo
cuit de o prudentă care, la rin- 
dul ei, a cedat grabnic locul 
unei vizibile îngrijorări. După 
cum transmite agenția FRANCE 
PRESSE, reprezentanții adminis
trației Johnson au recunoscut 
pentru prima oară că guvernul 
american este „profund preocu
pat de situația politică de la 
Saigon care riscă, dacă se va 
prelungi, să ducă Ia pierderea 
războiului de către S.U.A.". 
Mărturisirea merită a fi reținu
tă (chiar dacă alți observatori 
care se disting prin realism au 
prevăzut mai de mult deznodă- 
mintul firesc al războiului din 
Vietnam: înfringerea agresori
lor americani).

Din relatările observatorilor 
din capitala americană reiese că 
factorii de conducere ai S.U.A. 
sînt îngrijorați de imposibilita
tea de a prevedea și controla 
evoluția crizei de la Saigon. Si
tuația aceasta pune în fata di
plomației americane ceea ce 
NEW YORK TIMES denumea 
„o dublă Întrebare chinuitoare“. 
Dubla întrebare era astfel for
mulată : administrația „își poate 
permite oare să lase actualul 
guvern militar (de la Saigon) să 
cadă sau trebuie să acționeze 
fățiș pentru a-1 menține Ia pu
tere dacă acest lucru devine 
necesar Ziarul constată că 
„o încercare de a-1 menține pe 
Ky în postul său, pentru a sal
va prestigiul iui Johnson, nu ar 
avea ca rezultat decît să-l facă 
pe Ky să pară și mai mult o 
marionetă americană". Dar — 
scrie același ziar înlr-un alt ar
ticol — prăbușirea lui Ky ca o 
urmare a demonstrațiilor popu
lare și nu printr-o lovitură de 
stat a colegilor săi generali (di
rijată fără discreție de ambasa
da americană) „ar însemna o 
repudiere de către sud-vietna- 
mezi a S.U.A. care ar putea a- 
vea puternice repercusiuni asu
pra opiniei publice americane, 
asupra Congresului și asupra 
altor guverne". Pe această bază 
se formulează părerea că Wa
shingtonul „dorește cu dispera
re ca guvernul Ky să supravie
țuiască dificultăților lui".

M. RAMURA

care declara : „Armata tailan
deză este serios angajată în re
primarea partizanilor... Dacă 
lucrurile continuă să evolueze 
astfel, vom avea curînd un răz
boi intern generalizat“. Ceea ce 
trece sub tăcere, cu explicabilă 
„discreție" revista americană — 
ca și celelalte publicații din 
S.U.A. — este faptul că milita
rii americani (în număr de peste 
20 000 la cele 8 mari baze mi
litare ale S.U.A. de pe terito
riul tailandez) iau parte directă 
la „acțiunile de curățire“ împo
triva patrioților. Mai puțin dis
cret, ziarul guvernamental tai
landez BANGKOK WORLD 
vorbea recent despre „ajutorul 
foarte util pe care militarii 
americani îl dau autorităților 
pentru restabilirea ordinei în 
diferite regiuni".

Dincolo de rigorile cenzurii 
tailandeze, dincolo de lapida
rele consemnări ale presei ame
ricane se conturează primele 
semne ale unei furtuni care 
va pune în dificultate pe prote- 
jații Washingtonului.

Pentru S.U.A., Tailanda pare 
să devină un „aerodrom nesi
gur“.

EM. RUCÄR

R. P. D. COREEANĂ. O hală a Fabricii de locomotive electrice din Phenian
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