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NE PREZINTĂ LUCRĂRILE LOR

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Central al Partidului
Comunist Român

în zilele de 12 și 13 aprilie a.c. au 
avut loc lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. la care au participat membrii 
și membrii supleanți ai Comitetului 
Central, membrii Comisiei Centrale 
de Revizie și ai Colegiului Central 
de Partid. Plenara a dezbătut urmă
toarele probleme:

1. — Creșterea efectivului, com
poziția și structura organizatorică a 
partidului (raportor tovarășul Vir- 
gil Trofin).

2. — Situația cadrelor din organe
le și aparatul de partid și de stat în 
anul 1965 (raportor tovarășul Ale
xandru Drăghici).

3. — îmbunătățirea activității or
ganizației de pionieri (raportor tova
rășul Leonte Răutu).

4. — Modul de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor și cererilor oame
nilor muncii, adresate organelor de 
partid și de stat (raportor tovarășul 
Manea Mănescu).

5. — Reorganizarea Institutului de 
istorie a partidului.

La discuții au luat cuvîntul tova
rășii: Gheorghe Călin, Ioan Cîrcei, 
Ion Savu, Valter Roman, Iosif Uglar, 
Ștefan Bălan, Miu Dobrescu, Barbu 
Zaharescu, Gheorghe Nicula, Ioan 
Voina, Constantin Mîndreanu, Miron 
Nicolescu, Dumitru Balalia, Ștefan 

. Voicu, Gheorghe Roșu, Gheorghe Va- 
silichi, Vasile Mîrza, Nicolae Vercș, 
Constantin Pîrvulescu, Janos Fa- 
zekas, Vasile Potop, Petru Enache, 
Adalbert Crișan, Constantin Dăscă- 
Iescu, Ludovic Fazekas, Adam Leica, 
Cornel Onescu, Constantin Drăgan.

Dezbaterile au relevat succesele 
importante obținute în creșterea rîn- 
durilor partidului, întărirea sa poli
tică și organizatorică, promovarea, 
educarea și formarea cadrelor, mun
ca politică desfășurată în masele largi 
ale poporului.

Aprobînd propunerile Comitetului 
Executiv al Comitetului Central în 
problemele discutate, vorbitorii au 
subliniat că aplicarea lor va duce la 
continua întărire a partidului, a ro
lului său conducător în întreaga via
ță socială, la îmbunătățirea activită
ții de formare a tinerei generații, la 
dezvoltarea democrației socialiste în 
patria noastră.

Plenara a adoptat în unanimitate 
hotărîri corespunzătoare în toate pro
blemele discutate.

1. — în legătură cu efectivul, com
poziția și structura organizatorică a 
partidului plenara a constatat că în 
cursul anului 1965 rîndurile partidu
lui au crescut cU peste 140 000 de 
membri. La 31 decembrie 1965, Parti
dul Comunist Român număra 
1 518 000 de membri. După ocupația 
actuală, în rîndurile partidului sînt 
peste 600 000 muncitori (39,6 la sută), 
peste 480 000 țărani (31,8 la sută), 
peste 330 000 intelectuali și funcțio
nari (22 la sută). Repartizarea comu
niștilor în diferitele ramuri ale eco
nomiei și culturii, în toate domeniile 
de activitate socială este corespunză
toare; a sporit simțitor numărul 
membrilor de partid cu studii medii 
și superioare; compoziția națională a 
partidului reflectă în mod corespun
zător compoziția națională a popu
lației țării.

Ca urmare a întăririi rîndurilor 
partidului, au crescut rolul conducă
tor al (organizațiilor de partid, com
petența lor în rezolvarea sarcinilor 
complexe ale noii etape de dezvol
tare a țării, a sporit capacitatea lor 
de organizare și mobilizare a mase
lor.

Plenara a subliniat necesitatea ca 
și pe viitor să fie primiți în partid 
cei mai conștienți și înaintați mun
citori, țărani și intelectuali, care se 
disting în lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului și a statului, se 
bucură de prestigiu și autoritate în 
rîndul maselor; o deosebită atenție va

trebui acordată profilului politic-mo
ral al celor ce solicită primirea în 
partid, modului în care își duc la în
deplinire sarcinile profesionale.

Plenara consideră că una din pre
ocupările centrale ale comitetelor și 
organizațiilor de partid trebuie să fie 
munca perseverentă pentru educarea 
partinică, pentru continua ridicare a 
nivelului de pregătire politico-ideolò
gica și culturală a membrilor de 
partid.

2. — Plenara C.C. al P.C.R. a apre
ciat pozitiv munca depusă de către 
organele de partid, de stat, de con
ducerile organizațiilor de masă, eco
nomice și social-culturale în dome
niul pregătirii, selecționării și pro
movării cadrelor, cît și rezultatele 
obținute în ridicarea nivelului de 
pregătire, îmbogățirea experienței și 
competenței lor.

Plenara a subliniat necesitatea de 
a se desfășura și în viitor o muncă 
sistematică și de perspectivă cu ca
drele. Principalul criteriu de promo
vare în diferite munci de răspundere 
trebuie să fie calitățile politice, pro
fesionale și morale ale oamenilor, re
zultatele practice obținute în muncă, 
contribuția adusă la înfăptuirea hotă
rîrilor partidului și guvernului la 
opera de construire a socialismului în 
patria noastră.

O atenție sporită trebuie acordată 
îmbogățirii cunoștințelor politico- 
ideologice, economice, organizatorice 
și de cultură generală ale activiști
lor de partid, sprijinirii îndeaproape 
a cadrelor tinere pentru formarea lor 
ca activiști cu o temeinică pregătire, 
devotați trup și suflet poporului, cau
zei socialismului. Este necesar să se 
promoveze un număr mai mare de 
femei în funcții de răspundere pe li
nie de partid, de stat și în organi
zațiile de masă și obștești.

Plenara a atras atenția ministere
lor, organizațiilor și instituțiilor cen
trale asupra necesității de a îmbună
tăți munca cu cadrele, de a asigura 
o mai bună folosire a specialiștilor, 
perfecționarea continuă a calificării 
lor, încadrarea fiecărui sector de ac
tivitate cu oameni competenti, bine 
pregătiți profesional și politic.

Plenara a subliniat din nou înda
torirea comitetelor și organizațiilor 
de partid de a manifesta grijă și a- 
tenție tovărășească față de cadrele cu 
activitate îndelungată în mișcarea re
voluționară, care, datorită vîrstei și 
sănătății, nu mai pot desfășura mun
că permanentă, de a asigura folosirea, 
pe măsura posibilităților, a expe
rienței lor.

3. — Luînd în discuție activitatea 
organizației de pionieri, Comitetul 
Central al partidului a apreciat po
zitiv faptul că ea cuprinde în pre
zent peste 70 la sută din numărul 
copiilor în vîrstă de 9—14 ani și adu
ce, alături de familie și școală, o con
tribuție prețioasă la educarea elevi
lor, întărirea disciplinei școlare și or
ganizarea activităților extrașcolare.

Pentru îmbunătățirea conținutului 
activității pionierești, desfășurarea a- 
cesteia în forme și metode specifice 
vîrstei, creșterea continuă a aportu
lui ei la munca de educare și for
mare multilaterală a. elevilor, ple
nara a hotărît ca organizația de pio
nieri din Republica Socialistă Româ
nia să aibă organe de conducere pro
prii, care să lucreze sub îndrumarea 
nemijlocită a organelor de partid. în 
îndrumarea activității pionierești tre
buie să crească rolul școlii, al cadre
lor didactice, care poartă răspunde
rea principală pentru întregul pro
ces instructiv-educativ și posedă ex
periența, pregătirea pedagogică și 
metodică necesare.

Pe plan republican, se va consti
tui Consiliul Național al Organizației 
de Pionieri, iar la nivelul regiunilor, 
raioanelor, orașelor și școlilor — con-

silii ale organizației de pionieri, al
cătuite din învățători, profesori, oa
meni de știință, cultură și artă, spe
cialiști din diferite domenii de acti
vitate, reprezentanți ai organelor Mi
nisterului Învățămîntului, Uniunii 
Tineretului Comunist, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport. Se va 
elabora un nou regulament al orga
nizației de pionieri din țara noastră.

Măsurile de îmbunătățire a activi
tății organizației de pionieri vor fi 
supuse, în vederea definitivării, unei 
largi dezbateri, la care vor lua parte 
cadre didactice, activiști de partid și 
U.T.C., oameni de știință, artă și cul
tură, părinți.

4. — Analizînd modul de rezol
vare a propunerilor, cererilor și se
sizărilor, plenara a constatat că oa
menii muncii se adresează cu deplină 
încredere organelor de partid și de 
stat cu diferite probleme de interes 
general, obștesc și personal. în cursul 
anului 1965 s-au adresat organelor de 
partid și de stat din întreaga țară 
aproape un milion de cetățeni. Aceas
ta a constituit un sprijin prețios în 
activitatea organelor de partid și de 
stat pentru mai buna organizare a 
muncii, cunoașterea și înlăturarea 
unor încălcări ale legalității și disci
plinei de stat.

Subliniind necesitatea unei griji 
sporite pentru soluționarea proble
melor ridicate în scrisori și audiențe, 
plenara a stabilit măsuri menite să 
asigure o rezolvare mai operativă a 
cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și 
propunerilor, o mai bună organizare 
a audiențelor la organele de partid 
și de stat, centrale și locale. Este ne
cesar ca toți conducătorii organelor 
de partid, de stat, economice și obș
tești să stabilească zile și ore de pri
mire în audiență a cetățenilor.

Plenara a relevat obligațiile pre
sei centrale și locale de a acorda a- 
tenție sporită scrisorilor primite de 
la cetățeni, de a sesiza organele de 
partid și de stat asupra problemelor 
ridicate și de a analiza felul în care 
se rezolvă petițiile cetățenilor, luînd 
atitudine împotriva manifestărilor de 
birocratism, superficialitate și lipsă 
de răspundere.

Organele și organizațiile de partid 
au sarcina de a controla și îndruma 
sistematic activitatea care se desfă
șoară în legătură cu cererile, sesiză
rile și scrisorile oamenilor muncii.

5. •— Plenara a hotărît transfor
marea Institutului de istorie a parti
dului în Institut de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., care se va ocupa de urmă
toarele domenii de cercetare științi
fică: istoria partidului, a mișcării 
muncitorești și a luptelor de elibe
rare socială și națională din țara 
noastră, problemele privind făurirea 
și dezvoltarea orînduirii noastre so
cialiste, istoria mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a mișcă
rii de eliberare națională, problemele 
de istorie politică, social-economică, 
curentele de idei din epoca modernă 
și contemporană, precum și proble
mele teoretice și metodologice ale 
cercetării istorice în legătura lor cu 
celelalte științe sociale.

6. — Plenara a aprobat măsurile 
luate de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. pentru ridicarea unor sanc
țiuni de partid și a anulat unele hotă- 
rîri referitoare la sancționarea unor 
membri de partid.

în încheierea lucrărilor plenarei 
Comitetului Central a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., care a su
bliniat sarcinile fundamentale ale 
partidului în domeniile de activitate 
analizate, precum și măsurile ce ur
mează a fi luate de organele și or
ganizațiile de partid pentru aplicarea 
în viață a hotărîrilor adoptate.
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Consfătuirea pe țară

Intreprinderea textilă „Bucegi“ din Pucioasa a realizat în primul trimestru 
10 tone de fire peste plan și 8 000 de metri țesă turi. Printre filatoarele care 
și-au adus o contribuție însemnată la obținerea acestor succese se numără și 
tînăra Emilia Tănase fruntașă in întrecerea socialistă pe anul 1965 și pe rin

gul căreia stegulețul de evidențiat a rămas lună de lună în acest an

a lucrătorilor din comerț

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Joi 14 aprilie 1966
a
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De cîteva zile însămînțarea 
porumbului ocupă primul loc 
pe agenda lucrărilor agricole.

Punem în pămînt sămînța 
primei recolte de porumb a 
noului cincinal, recoltă ce se 
cere mai mare, superioară ce
lor de pînă acum. Depășirea 
rezultatelor anterioare este 
necesară și este posibilă, avînd 
Ia bază condițiile nou create: 
dotarea unităților cu un număr 
sporit de tractoare, semănă
tori de porumb, grape și discuri; 
asigurarea tuturor unităților cu 
sămînță selecționată din hi
brizi valoroși; pe mii de hec
tare un plus de fertilitate, dat 
ogoarelor de cetățile chimiei.

Valorificarea deplină a ace-
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DESCOPERIREA
UNUI NOU IZOMER
La ciclotronul In

stitutului de Fizică 
Atomică a fost des
coperit un nou izo- 
mer în izotopul 115 
al staulului. (Izotne- 
rii sînt nuclee ato
mice cu greutăți și 
sarcini electrice i- 
dentice, dar cu timp 
de viată diîerit).

Studiile detailate 
ale proprietăților nu
cleare ale noului i- 
zomer efectuate cu 
protoni accelerați la 
ciclotron au durat 
mai mulți ani, ele 
necesitînd construi
rea unei aparaturi e- 
lectronice de mare 
finețe. Punerea in 
evidență a Șomeru
lui și stabilirea ca
racteristicilor lui a- 
duc o contribuție 
prețioasă la cunoaș
terea structurii nu
cleului. Ele permit 
verificarea pe cale 
experimentală a va
labilității și gradului 
de precizie a uneia

din cele mai moder
ne teorii nucleare, 
cunoscută sub denu
mirea de „modelul 
suprafluid“.

Realizarea atomiști- 
lor români a susci
tat interes în rindul 
specialiștilor de pes
te hotare. Mari la
boratoare ca cele 
de la Oak Ridge 
(S.U.A.), Manchester 
U niversity, 
burgh 
(Anglia), 
(franța), 
de radium (Uniu
nea Sovietica) și al
tele și-au manifestat 
dorința de a primi 
informații amănunți
te.

UItimele cercetări 
asupra izotopului 
staniului 115 au con
dus la descoperirea a 
încă unui izomer nou 
cu un timp de via
ță de aproximativ 3 
milionimi de secun
dă.

Edin- 
University 

Saclay 
institutul

(Agerpres)
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Azi încep în Capitală lucră
rile Consfătuirii pe țară a lu
crătorilor din comerț. Consfă
tuirea reunește cadre din toa
te sectoarele comerțului și nu
meroși reprezentanți din acele 
ramuri ale economiei națio
nale cu care comerțul are le
gături directe. Ea constituie 
un prilej de trecere în revistă 
a principalelor succese obținu
te în dezvoltarea și perfecțio
narea activității de aprovizio
nare și deservire a populației 
cu bunuri de larg consum, de 
relevare a experienței înain
tate a unităților fruntașe, de

EXEMPLUL BUN
E LA DOI PAȘI

subliniere a măsurilor nece
sare pentru continua îmbună
tățire a muncii în acest sector, 

înfăptuirea consecventă a 
politicii partidului de indus
trializare socialistă a țării, 
sporirea într-un ritm accele
rat a producției industriale și 
agricole, creșterea veniturilor 
populației au creat condiții 
pentru lărgirea fondului de 
bunuri de larg consum, pen
tru îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării populației. Pe 
această bază, volumul desface
rilor de mărfuri în prețuri 
comparabile a fost în anul 
1965 de aproape 5 ori mai 
mare decît cel realizat în 1950. 
Se înregistrează o semnificati
vă evoluție a cererii popu
lației pentru produse de folo
sință îndelungată, cu caracte
ristici superioare, ca aparate 
de radio, televizoare, frigidere, 
mașini de spălat rufe, mobilă 
etc. Este în continuă creștere 
cererea pentru celelalte pro
duse de larg consum a căror 
gamă a fost mult lărgită și se

Constructorii, artiștii și gră- 
• dinarii litoralului sînt acum I 
Ipe schele sau printre alei, de- | 

săvîrșind cu migală lucrările 
începute la sf îrșitul sezonului I I trecut. Ce vor oferi ei în | 
plus față de anul trecut turiș- 
tilor români și străini, sau I I celor veniți să-și petreacă va- | 
canțele la mare ? (peste o lună 
și jumătate se va deschide se- I 

Isonul.
Iată, la Mamaia a răsărit ca . 

din... apă, în partea de nord I 
Ia stațiunii, încă un complex | 

hotelier cu 1 000 de locuri, cu . 
clădiri zvelte și linii pline de I 

I armonie încadrate în 8 hecta- I 
re de spații verzi și flori mul- ■ 
ticolore. Se fac acum ultime- I 

Ile lucrări de finisaj, care, deși 1 
nu-s gata, bănuiești după gri- I 
ja cu care se execută că |

I 
I 
I

îmbunătățește continuu cali
tatea lor.

S-au obținut succese im
portante în crearea bazei ma
teriale, în lărgirea rețelei co
merciale. Aceasta dispune a- 
cum de magazine frumoase, 
spațioase, de utilaje moderne 
care asigură o deservire civi
lizată a populației.

Subliniind importanța și ro
lul comerțului socialist în an
samblul vieții sociale, Congre
sul al IX-lea al P.C.R. a pus, I 
totodată, în fata lucrătorilor I 
din comerț sarcina perfecțio
nării continue a metodelor de 
deservire, îmbunătățirea apro
vizionării cu bunuri de larg 
consum în vederea satisfacerii 
cerințelor mereu crescînde ale 
populației.

Planul cincinal prevede în 
continuare o importantă creș
tere a desfacerii de mărfuri. 
Aceasta presupune îmbunătă-

stor condiții depinde acum nu
mai de priceperea mecanizato
rului, de atenția ajutorului de 
pe semănătoare, de modul în 
care inginerul, președintele sau 
brigadierul a ales ziua, ora și 
sola pe care să se însămînțeze.

Semnalul începerii s-a 
Primele rezultate promit,

★
La Priseaca, în raionul 

tina, începutul însămînțării po
rumbului a avut loc vineri — 
8 aprilie. Au fost prezenți pe 
cîmp inginerul Ion Ciorăscu, 
Andrei Radu, secretarul orga
nizației U.T.C., mecanizatorii 
Ion Petrescu, Manoilă Vlădes- 
cu, Ion Neacșu, tineri țărani 
cooperatori — ajutori ai me-

dat.

Sla-

se
diu 
óra 

se

canizatorilor pe semănători — 
Gheorghe Scarlat, Ion Bălan și 
alții.

în zori, inginerul mai verifi
case încă o dată solele pe care 
urma să înceapă semănatul.

Toate cele 10 mașini de 
mănat au început lucrul 
plin. A fost folosită fiecare 
prielnică. Pînă luni seara
însăraînțaseră aici 330 hectare 
cu porumb.

La Priseaca, această lucrare 
de prim ordin pe agenda cam
paniei de primăvară a fost pre
gătită cu multă atenție, ocupînd 
un loc important și în activita
tea organizației U.T.C. La adu
nările generale de la sfîrșitul 
lunii martie ale organizațiilor

U.T.C. din brigăzi au fost in
vitați inginerul, președintele și 
brigadierii, mecanizatorii din 
cele două brigăzi de tractoare 
ale S.M.T. Scornicești, care de
servesc
Invitații au explicat 
modul cum se vor 
practic lucrările, locul pe care-1 
ocupă cultura porumbului în 
economia cooperativei lor, în 
realizarea și sporirea valorii 
zilei-muncă. în adunări au fost 
stabiliți tinerii care vor lucra 
pe semănători. Cele două cri
terii de selecție au fost : hăr
nicia si bunele rezultate obți
nute la învățămîntul agrozoo
tehnic. Munca de pînă acum a 
tinerilor de pe semănători con-

firmă că adunările generale au 
făcut o bună alegere. Din vo
lumul mare de acțiuni între
prinse pentru semănatul po
rumbului am mai reținut: fo
losirea de către mecanizatori 
a ferestrelor bune de lucru

această cooperativă, 
tinerilor 

desfășura din săptămîna trecută pentru a 
pregăti pe aproape 500 de hec
tare patul germinativ. în fie
care zi, inginerul, președintele 
și brigadierii identifică solele 
pe care în zilele următoare se 
poate trece Ia grăpat sau

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a V-a)

ION ȘERBU 
ION BISTREANU GEORGE MIHĂESCU

i 
I
Ivor oferi un confort deplin 

și o ambianță plăcută. Un nou | 
I restaurant cu 800 de locuri | 
este de asmenea pe termina- ’ 
te. Gama noutăților distrac-I

Itive va fi foarte largă. Insula | 
Ovidiu din lacul Siutghiol a 1 
fost reamenajată, oferind deo- I 
I potrivă frumuseți rustice și I 
moderne. •

Noutăți oferă și 
stațiuni. în afară de 
numeroase vile și hoteluri 
construite în anii trecuți și-au 
schimbat toaleta (la 38 de clă
diri s-au făcut reparații capi
tale) și au fost dotate cu mo
bilier nou în valoare de 9 
milioane lei, la Eforie nord se 
dă în folosință un hotel nou 
cu 300 de locuri, iar la Te- 
chirghiol un complex comer
cial.

Iată acum surprizele pentru 
cei mai sirguincioși studenți 
și școlari care își vor petrece 

vacanța la mare: la Costi
șe dau în folosință mai

celelalte I 
faptul că I

I
I
I
I
I
I
I
I(Continuare tn pag. a V-a)



Raportul

posibilități

folosirea lor

Cum contribuie instituțiile de artă (teatru, mu
zeu, filarmonică f.a.) la educația estetică a tine
retului ?

Organizațiile V.T.C. au datoria să îndrume și să 
orienteze judicios activitatea de instruire artistică 
a tineretului. Acordă ele atenția cuvenită acestor 
îndatoriri f

Redactorii noștri au consemnat răspunsurile date acestor în
trebări cu prilejul unei mese rotunde organizate la Timișoara, 
la care au participat: Prof. dr. Alex. Cișman, membru cores
pondent al Academiei Republicii Socialiste România, artistul 
emerit Gh. leahu, directorul Teatrului de stat „Matei Millo“, 
Florica Teodoru, directoarea teatrului de păpuși, dirijorul Ion 
Românu, directorul Filarmonicii „Banatul“, lector universitar 
Marius Moga, directorul muzeului regional, Mihai Ianculescu, 
directorul Bibliotecii regionale, prof. Strat Nușa, directoarea 
liceului nr. 5, prof. Muțiu Maria, Popeți Corneliu, secretar al 
comitetului orășenesc U.T.C., Maria Cîmpeanu, responsabil 
cultural al Casei de cultură a studenților, Sadu Dragoș, res
ponsabilul cineclubului C.F.R., Pistrițu Vasile, student anul al 

III-lea filologie, Bolea Solomon, Indricău Vasile, Contescu Du
mitru, membri ai comitetelor U.T.C. din întreprinderile 
orașului.

Și

tre-Instituțiile de artă 
buie să țină seama că ceea 
ce oferă publicului este indi
solubil legat de procesul for
mării culturii artistice. Există 
în această direcție în orașul 
Timișoara experiențe bune.

— La teatrul nostru, spu
nea Gh. Leahu, au fost orga
nizate, la început, cu succes, 
cîteva cicluri tematice însoțite 
de exemplificări susținute de 
de actori. Astfel, s-au organi
zat ciclurile „Evoluția poe
ziei românești", „Din istoria 
teatrului universal“. Anul a- 
cesta au loc expuneri într-un 
alt ciclu: teatrul „furioșilor" 
englezi, teatrul absurdului. 
Din păcate, participarea tine
retului este foarte scăzută.

In stagiunea viitoare am 
contractat o sală de 200 de 
locuri folosită pentru un stu- 
diou experimental unde vom 
prezenta momente importante 
din istoria teatrului românesc.

Am încercat 
să organizăm 
și alte mani
festări artisti- 

co-educative, 
pentru a fixa 
și organiza cu
noștințele dis
parate ale ti
nerilor noștri 
spectatori („Me
dalion Alec- 
sandri").

Din discuțiile 
noastre cu ti
nerii a reieșit 
că aceste acti
vități ar trebui 

popularizate 
mai mult. Lip
sa populariză
rii și urmarea 
firească, pre
zența redusă a 
tinerilor, au fă
cut să fie a- 
bandonată ac
tivitatea „cabinetului muzi
cal“ inițiat de Filarmonică.

Ion Romdnu: „Așa cum 
concepuseră noi activitatea a- 
cestui cabinet era de mare 
utilitate tineretului, avînd ro
lul să-l informeze asupra nou
tăților muzicale, să-l familia
rizeze cu formele muzicale: 
ce este o simfonie, o sonată, 
un poem simfonic etc. Tota
lul dezinteres al comitetelor 
U.T.C., cărora ne-am adresai 
să facă cunoscută tinerilor ac- 
tivitaea acestui cabinet, a dus 
la o slabă participare.

Am încercat să mergem noi 
în întreprinderi cu activități 
educative. Experiențe nereu
șite : exemplul Fabricii „Tex
tila", unde instrumentiștii 
erau mai mulți decît ascultă
torii, ne-au făcut să renunțăm 
și la această formă.

Concertele educative de 
sîrnbătă și duminică diminea
ța sînt la ora actuală singu
rele forme de contact cu tine
retul“.

Cișman Alexandru : „Afară 
de acestea mai pot fi inițiate 
și altele, avînd în vedere ac
cesibilitatea operelor pe care 
le prezentați. Filarmonica, la 
concertele de duminică, pre
zintă totuși lucrări „ermetice" 
care nu țin cont de cultura 
muzicală a auditorilor. Inlo- 
cuiți forma ermetică cu una 
simplă care să fie de inițiere".

Ianculescu Mihai: „Și în 
activitatea bibliotecilor noas
tre își fac loc forme pe care 
le consider dăunătoare : înlo
cuirea lecturii prin microre- 
zumate. recenzii nu întotdeau
na competente. Comitetul re
gional pentru cultură și artă 
ar trebui să acorde mai multă 
atenție programelor cursurilor 
și seminariilor pentru biblio
tecari".

Vorbind despre lucrările 
orientative, necesare factori
lor chemați să contribuie la 
educația estetică a tineretului, 
în urma unui sondaj între
prins asupra unor publicații și 
edituri (perioada 1952—1965) 
reținem: Editura didactică 
1952 : Despre sarcinile educa
ției estetice ; 1961 : Educația
estetică ; 1964 : Manualul de 
pedagogie (pentru institutele 
pedagogice) cu un capitol des
tinat educației estetice; Ga
zeta învățămîntului publică în 
decurs de șase ani doar trei 
articole referitoare la proble
ma ce ne interesează ; Revista 
de pedagogie publică un sin
gur articol — 1958 : O proble
mă de educație estetică.

Nu avem pretenția ca sta
tistica prezentată să fie rigu
roasă. Se desprind din datele 
prezentate cîteva idei: număr 
redus de lucrări de speciali
tate ; materialele respective 
amintesc complexul de factori 
chemat să contribuie la edu
cația estetică a tineretului, 
dar se opresc, mai în toate ca
zurile, aici.

șMarius Moga : „După son-

dajele noastre, muzeul este 
vizitat de foarte puțini tineri 
din întreprinderi și instituții, 
de foarte puțini elevi. Ne-am 
gîndit să inițiem forme de 
atragere, de cunoaștere de că
tre tineret a valorilor artistice 
ale muzeului; am deschis la 
secția de arte mai multe ex
poziții cu lucrări ale unor ar
tiști considerați continuatorii 
tradiției noastre plastice.

Mijloace pentru a face edu
cație estetică sînt foarte 
multe.

Vreau să fac o mărturisire 
destul de tristă. In orașul Ti
mișoara sînt o mulțime de 
cluburi. In 1965 și în 1966 am 
fost solicitați de un singur 
club pentru a deschide o ex
poziție. N-am fost solicitați de 
nici un club, în afară de casa 
de cultură a studenților, ca să 
facem expuneri, în fața colec
tivelor de tineri, în legătură 
cu diverse probleme. Și, a- 
tunci, evident că vina acestei 
situații se împarte în două. Pe 
de o parte, datorii mai mari 
revin instituțiilor, care trebuie 
să dovedească mai multă ini
țiativă. Așteptăm însă și acți
unea mai hotărîtă a organiza
țiilor U.T.C. din întreprinderi, 
a comitetului orășenesc U.T.C.

instruc- 
dansuri 
respon- 
comite-

pregătire a viitorilor 
tori ai cercurilor de 
moderne. Competența 
sabililor culturali din 
tele U.T.C., fiindcă despre ea
este vorba, nu se poate forma 
fără colaborarea permanentă 
cu instituțiile de artă, fără 
prezența activiștilor în dome
niul culturii în mijlocul tine
rilor muncitori, al elevilor.

De ce, întrebăm noi, nu 
coordonează comitetul orășe
nesc U.T.C. această necesară 
colaborare cu instituțiile de 
artă din oraș ? Nesolicitarea 
unui specialist care să dea în
drumări, să participe la în
tocmirea programelor cultu
rale are ca rezultat slăbirea 
eficienței, a finalității mani
festărilor.

Bolea Solomon — responsa
bilul cultural al comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de încăl
țăminte „Banatul“". „Nu prea 
avem timp să organizăm în
totdeauna lucruri bune și apoi 
nici tinerii nu vin. De aceea 
am desființat cercul de foto, 
iar ideea înființării unui cine- 
club am abandonat-o“.

Sadu Dragoș — responsabi
lul cineclubului C.F.R. : „Aș 
vrea să sesizez un fapt 
nu se referă 
sul pe care-l

Ä UMIL DIMRE
COLABORATORI

absentează
Ce se face și ce nu se face pentru educația 

estetică 8 tineretului în orașul Timișoara

Muzeul regional al Banatului 
dă tot concursul atunci cînd 
este solicitat.

Ion Teslaru — directorul 
Universității populare : „Cînd 
s-a făcut înscrierea cursanți- 
lor la universitatea populară, 
noi ne-am adresat comitetelor 
sindicale și comitetelor U.T.C. 
Nici de la o organizație 
de la cealaltă 
vreun sprijin, 
rile: la cursul 
ce" sînt înscrjși 
„Oameni din istoria 
ției și culturii" 12 tineri, iar la 
cursul „Cultura muzicală“ din 
numărul de 6 înscriși doar 3 
sînt tineri...

— Important este, la ora ac
tuală, intervine prof. Cișman 
ca toate forurile care se ocupă 
de această muncă să creeze 
gustul pentru cultură, pentru 
artă, receptivitate, exigență. 
Dar cum ? Am participat la o 
acțiune organizată la un club 
din oraș. înainte de a începe 
manifestarea, cineva din par
tea Comitetului U.T.C. a cerut 
listele cu cei prezenți în sală. 
Mobilizarea se făcuse pe bază 
de tabel. Aparent toată lumea 
era mulțumită, noi am avut 
auditori, organizatorii aveau 
ce trece în rubrica de prezen
ță, iar comitetul U.T.C. pre
gătise o manifestare în spriji
nul educației estetice a tine
retului. Dar era o reușită de 
suprafață, pentru că astfel de 
practici îi îndepărtează pe ti
neri de artă.

nici 
n-am primit 
Și iată urmă- 

„Arte piasti- .
6 tineri, la 

civiliza-

Pasiune, dar mai

ales competență

De obicei colaborările insti
tuțiilor de artă cu organizațiile 
U.T.C. sînt sporadice, începu
tul unor acțiuni se face cu în
suflețire dar ele se sting cu- 
rînd.

Popeți Corneliu — secretar 
al comitetului orășenesc 
U.T.C. Desigur caracterul de 
campanie pe care uneori îl 
îmbracă educația estetică este 
generat și de activitatea noas
tră. In urmă cu doi ani s-a ți
nut o consfătuire organizată 
de Comitetul U.T.C. orășenesc 
axată tot pe activitatea ce 
trebuie dusă în direcția edu
cației estetice a tineretului.

Participînd și reprezentanții 
instituțiilor artistice din oraș, 
concluziile la care s-a ajuns 
atunci puteau constitui puncte 
solide de plecare în îmbunătă
țirea activității. Promițătorul 
început a avut însă slabe 
ecouri care în cele din urmă 
s-au stins cu totul: destrăma
rea cercurilor de prieteni al 
artei; colaborările dintre co
mitetele U.T.C. din întreprin
deri și școli cu cineclubul de 
la Casa studenților sînt spo
radice ; sistarea cursului de

la 
co
in- 
de

care 
numai la intere- 
acordă comitetul 

U.T.C. de 
„Banatul" 
laborării cu 
stituțiile
cultură și artă, 
el poate fi ge
neralizat și la 
celelalte orga
nizații de tine
ret din între
prinderile de la 
noi; am, reali
zat filme inte
resante, avem 
de acum o ex
periență care 
ne permite să 
sprijinim ini
țiativele, dar nu 
sîntern solici
tați. Nesolici
tarea ne 
imposibilă 
noașterea 
ferințelor, 
nivelului la ca
re se află cul

tura cinematografică a tinere
tului".

Neorientarea activităților, 
imposibilitatea de a ști precis 
și în același timp diferențiat, 
de la o categorie de tineri la 
alta, ce vor să cunoască, ce-i 
interesează, sînt cauzate și de 
ușurința cu care sînt numiți 
responsabilii culturali din co
mitetele U.T.C.

Admițînd că nu pot exista 
. în comitetele U.T.C. din 

oraș numai responsabili cul
turali cu posibilități și cunoș
tințe suficiente pentru a 
stimula, prin inițiativa și 
priceperea lor, manifestările 
menite să facă accesibile ope
rele de artă tineretului, ei pot 
fi însă pregătiți, îndrumați.

Seminariile de pregătire ' a 
activului U.T.C. din oraș acor
dă problemei în discuție pu
țină atenție. Formarea unui 
colectiv la nivelul orașului, în 
componența căruia să intre 
profesori, ingineri, medici, 
care să ajute secretarul cu 
propaganda din comitetul 
U.T.C. orășenesc, ar duce la 
găsirea de forme interesante, 
atractive și mereu noi. Cîți ti
neri intelectuali nu există în 
oraș care pot Sprijini această 
activitate ?

Florica Teodoru 
toarea Teatrului 
„Competența 
culturali din 
noastre poate 
se cont și de 
Nu trebuie să uităm însă 
de un alt aspect: punerea la 
îndemîna tinerilor a instru
mentelor cu ajutorul cărora ei 
să sesizeze 
arta nu este 
felul cum te 
Colaborarea 
vorbește aici o înțeleg și ca pe 
o atitudine profund recep
tivă față de profilul celor că
rora te adresezi.

Competența mai înseamnă 
însă și stabilirea proporțiilor: 
Cinematografele 
ventate cel mai 
trul mai puțin, 
Filarmonica din 
și mai puțin.
cut comitetul U.T.C. de la Fa
brica de încălțăminte „Bana
tul“ nu a oragnizat nici o au
diție în comun la operă sau la 
filarmonică. Aceeași situație 
la Uzina de utilaje „6 
Martie“ ; cu mici diferențe, 
și printre organizațiile de ti
neret din Universitate. Efectul 
imediat: respingerea de către 
unii tineri, bineînțeles în ne- 
cunoștință de cauză, a acestor 
forme de cultură.

Deficiențele discutate la a- 
ceastă masă rotundă, precum 
și cele semnalate nouă de tine
rii din întreprinderile orașului 
Timișoara, trebuie să stea în 
atenția comitetului orășenesc 
U.T.C., dator să urmărească în
deaproape modul desfășurării 
întregii activități menite să 
răspundă cerințelor educației 
tineretului. A colabora cu in
stituțiile de cultură din oraș 
înseamnă a folosi din plin mij
loacele cele mai autorizate, 
competente, pentru îmbogăți
rea continuă a pregătirii cul
turale a tineretului.

face 
cu- 

pre- 
a

— direc- 
de păpuși : 

responsabililor 
întreprinderile 

cîștiga ținîndu- 
ideea sugerată.

Și

și să înțeleagă 
indiferentă și de 
apropii de 
despre care se

ei.

Ritm primâvaratic...

INSECTAR DE BUZUNARFIȘE PENTRU UN NOU

BUCĂȚICA

CIOCOLATĂ

sînt frec- 
mult, tea- 
Muzeul și 

Timișoara 
Anul tre-

VIORICA GRIGORESCU 
VASILE ZAMFIRESCU

'.CUVEMMOGMFE
■ CORĂBIILE LUNGI — cine-

Mă bucuram de floarea merilor 
zilele trecute, într-un părculef. Ve
niseră la soarele de primăvară 
foarte tnulli copii însoțiți, bineîn
țeles, de mămicile lor. 
era, desigur, pentru ei un 
eveniment după un anotimp 
„grădiniță" petrecut în 
unde ascultaseră, cuminți, 
poveștile bunicii. Un băietei 
prins de lingă mama iui 
bucuros straturile de flori, 
le mai și rupea I Nu putea, proba
bil să descifreze înțelesul cuvin
telor de interdicție scrise pe tă
blița de lingă el. (Acest lucru îl 
dovedesc uneori și cei mari mult 
mai familiarizați cu buchea 
cărții și cu legulamentul de păs
trare a bunurilor publice), 
este că micul „contravenient“ 
luat 1n seamă nici repetatele 
monestări ale mamei. „Dănut 
frumos". „Dănut superi pe 
mica“.

Șl cine 
cu florile 
acolo un 
două fetite de mină. Fapt ce i-a 
oferit „mamei necăjite“ de copilul 
neascultător, o soluție salvatoare !

— Dănut vin’ la mine că te ia 
nenea militianu I Uite a mai luat 
două fetite care ■ nu au fost cu
minți I

— De ce vă speriat! copilul ?
Și omul cu fetitele de mină des

prinse dintr-un pachet o bucățică 
de ciocolată pe care 
bălaiului mlngllndu-i 
Reacția a fost cea. firească :

— Mămlco mă duc cu nenea să 
mă joc I Nu mai rup flori 11

...De ce unii părinți, pentru a-și 
educa copiii au absolută nevoie de 
autoritatea altora ?

Acesta 
mare 

de 
casa, 
toate 
des- 

admira 
dar

Cert 
n-a 
ad- 

nu-i 
mă-

știe ce s-ar fi intlmplat 
dacă n-ar ii trecut pe 
lucrător de miliție cu

i-o dădu 
fruntea.

I. MARCOVICI

DISCURI NOI

„Rigolctto“

N-are decit 17 ani 
și vrea să trăiască 
intens. Vrea să sim
tă viata prin toii po
rii A auzit el de la 
o mătușă — „ la cu
rent cu toate" — și 
de la o domnișoară 
zvăpăiată — la iei 
de „ia curent cu toa
te“ — că prin alte 
părfi. alți tineri de 
virsta lui trăiesc in
tens. Adică, de ce 
să trăiască alții fre
netic șl el să nu tră
iască frenetic ?

Bineînțeles, , nu In
tensitatea lUi Pita- 
gora in sublima cău
tare a adevăruhii, ci 
intensitatea 
fiilor 
baruri, 
aaluti, 
și din 
Iun.

Simțindu-se totuși, 
lipsit de originali
tate. nefericitul G. 
a început să co
pieze.

I-a adus mătușa 
„bine informată" o 
revistă, acolo a vă
zut ei un grup de ti
neri scandalagii, cu 
părul vîlvoi.

A copiat părul vîl
voi...

Dar copiatul e o 
manie blestemată. 
Dacă ai inceput să 
plagiezi o dată, r/u te 
mai oprește nimeni, 
începutul e greu.

senza- 
tari : alcool, 
cheiuri, scan- 
iarăși alcool 
nou scanda-

A văzut că alții 
fac scandaluri, a co
piat și scandalul a- 
cestora. Mătușa „bi
ne informată", nea- 
vind altă treabă, se 
topea de admirație.

— la mai spune tu 
o dată cum ai spart 
geamul restaurantu
lui ? Povestești ad
mirabil.

Tinărul G. a înce
put că copieze cu 
oarecare deprindere.

mai tirziu vocație. A 
devenit el la rindul 
lui un ideal pentru 
alții. Au început 
alții să-i copieze 
tunsoarea și princi
piile.

Și tinărul G. avea 
nevoie de bani. Mă
tușa îl admira, dar 
răminea în continua
re zgircilă.

Și tinărul G. a în
ceput să fure. Dacă 
i-a plagiat pe scan-

băiatul 
mătușa, 
băiatul 

mama.

PAPAGALUL
de Teodor Mozilu

Cîteodată în zilele 
bune iși depășea 
prin obrăznicie și 
vehemență origina
lul. Cu fiecare zi iși 
mărea raza de ac
țiune.

Artiștii care pla
giază zi de zi înceo 
să uite că plagiază 
și plnă la urmă sînt 
convinși că fac ope
re originale. Consec
vența în plagiat dă 
pină la urmă senti
mentul originalității. 
Cam așa ceva a pă
țit și tinărul G. Ceea 
ce la inceput era 
imitație a devenit

dalagii, de ce nu l-ar 
plagia și pe borfași ? 
Dacă-i bal. bal să 
fie. Și tinărul G. a 
auzit că alfl tineri 
iși terorizează pă
rinții. A copiat și a- 
cest procedeu. „De 
ce alții să-și terori
zeze părinții și el 
nu ?“

Ctnd tinărul G. 
copia moda părului 
vlivoi, mătușa „bi
ne informată“ copia 
în schimb moda 
„mătușii care înțele
ge tineretul".

— Așa e tineretul 
din ziua de azi.

Dincolo de zidurile vechii 
cetăți se ridică Suceava zi

lelor noastre.

în »mp rimai re
integrala

După „Bărbierul din Se
villa“, „Trubadurul“, „Oedip“, 
Casa de discuri „Electrecord“ 
oferă o nouă imprimare inte
grală a unei lucrări destinate 
teatrului liric : Rigoletto-ul lui 
Verdi.

Compusă dintr-o unică „ră
suflare“ (în 40 de zile întreaga 
partitură a fost încheiată), in
spirată din celebra piesă a lui 
Victor Hugo: „Regele petrece“, 
prima mare creație a geniului

viețuiește

românesc, 
o excelentă

verdian 
veacuri.

Discul 
du-se de 
ție în frunte cu Nicolae Her-
lea, Magda Ianculescu, Ion 
Buzea, de precizia dirijorală a 
maestrului Jean Bobescu, este 
menit să reprezinte pentru iu
bitorii de muzică din țară și 
străinătate demonstrația înal
tei măiestrii a artiștilor ro
mâni.

I. S.

Romanului — 
medieval 

începe pe 
îi leagă

construirea

Biografia 
vechi oraș 
Moldovei — 
1830. Istoria 
ginea de 
acest loc a unei cetăți de 
pămînt și lemn, de către 
domnitorul Roman Mușat. 
Orașul s-a format prin 
statornicirea negustorilor 
și a diferiților meșteșugari 
în preajma acestei fortifi
cații domnești pe care cti
torul ei o pomenește în- 
tr-un document dat — la 
30 martie 1392, „în cetatea 
noastră“. Orașul a cunoscut 
o dezvoltare intensă de-a 
lungul cîtorva secole, ceta
tea care i-a dat naștere 
însă, cetatea din pămînt și 
lemn a lui Roman Mușat, 
n-a împărtășit aceeași 
soartă. Istoricii stabilesc 
data dispariției ei la 1467 
cînd a fost distrusă de in
vazia lui Matei Corvin.

Ulterior, dată fiind im
portanța strategică a aces
tor locuri, lucru ce mai 
ales lui Ștefan cel Mare 
nu-i putea scăpa, energicul 
domn concepe refacerea 
fortificațiilor de la Roman, 
poruncind construirea unei 
noi cetăți. Cum și croni
cile și alte izvoare preci
zează doar că această ce
tate a fost construită la 
Roman, istoricii au consi
derat și au acceptat cu 
toții, că Ștefan cel Mare a 
ridicat edificiul său pe rui
nele vechii cetăți mușatine, 
fiind vorba în ultimă in
stanță de o reconstrucție. 
Și această cetate, din pia
tră, a dispărut sub scur
gerea secolelor.

Hotărînd să completeze 
documentele scrise și să 
facă o verificare materială 
a celor 
existau 
tiv de 
Muzeul 
la Muzeul regional Bacău 
și de la Muzeul de istorie 
din localitate au inceput 
in urmă cu patru ani stu-

al 
la 

ori- 
pe

asupra cărora mai 
îndoieli, un colec- 
cercetători de la 

militar central, de

tata.
așa copiau 
de la mic 
veseli și 

tiecare

Părinții în loc să 
se supere, au copiat 
și ei moda „părinți
lor înțelegători".

Și așa a ieșit un 
dans de o grație și 
inconștiență irezis
tibilă.

Copia 
copia și

Copia 
copia și

Copia băiatul 
copia și

Și uite 
cu toții, 
la mare,
inconștienți, 
pe specificul lui — 
tinărul copia obrăz
nicia, și ceilalți co
piau înțelegerea 
pentru obrăznicie.

Cînd tinărul o să 
sfirșească prost, pă
rinții vor trebui 
să-și facă rost, repe
de, repede de tot, de 
o remușcare moder
nă Căci la o groso
lănie modernă, mu
sai remușcare mo
dernă.

A plagia stupidi
tatea și mediocrita
tea nu cere nici un 
efort. Cu propria ta 
mediocritate se poa
te egala ușor orice 
mediocritate. A co
pia un asemenea 
ideal de viață nu 
cere nici o străda
nie. Cu puțin vid su
fletesc intreci 
originalul.

dierea arheologică a 
manului. Nu după multe 
încercări a fost găsit o- 
biectivul care justifica a- 
ceste lucrări: locul vechii 
cetăți a lui Roman Mușat. 
Dar în fața ruinelor cer
cetătorii au rămas sur
prinși. Aceasta nu oferea 
dovada vreunei recon
strucții. Deci, Ștefan n-a 
construit așa cum se con
sidera pe urmele vechii ce
tăți. Atunci unde e ctitoria 
lui ?

Cercetările 
aceste prime 
prinzătoare 
prin sondaje 
vatră a orașului. S-au ex
tins apoi în afară, spre 
împrejurimi. Așa au ajuns 
arheologii la 5 km de 
oraș, la Movila din Lunca 
Șiretului, la Cetatea Nouă
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mas cop
rulează la Patria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45;
21.15) ; București (orele 9,30;
12,15; 15,30; 18,15; 20,45) ; 
Melodia (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,45; 21,15) ;
Aurora (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30).

HAI, FRANȚA
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21.15) ; Grivita (orele 9,45; 
12; 14,15; 16.30; 18,45; 21).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA. CU ACUL ȘI AȚA 

rulează la Luceafărul (orele 
10; 12,30; 15,45; 13,15; 20,45); 
Flamura (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30).

FINALA BUCLUCAȘA
rulează Ia Capitol (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21); Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21).

DESENE SECRETE. ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ nr. 7/1965

rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30); 
Dacia (orele 9—14,30 in con
tinuare 16,30; 18,45; 21).

RĂSCOALA — cinemascop — 
rulează la Central (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45); 
Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,30; 20,30).

CHEILE CERULUI — SECRE
TUL TRECUTULUI

rulează la Lumina (orele 
9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANE?

rulează la Union (orele 15; 
17,45; 20.30).

PROGRAM PENTRU COPII 
dimineața ora 10.
WINNETOU — seria I

rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

I
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TRANZIT — cinemascop
rulează Ia Giulești (orele 
16; 18.15; 20,30).

DUPĂ MINE, CANALII! — 
cinemascop

rulează la Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21); Volga (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21); Fes- 
tival (orele 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21).

A FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop

bv-curln- 
distribu-

pesta

Tilt

tir ■■■■'-<

|MB
«till

stimulate de 
rezultate sur- 
au continuat 
pe întreaga

țial este reprezentată de un 
zid de încintă, gros de 
peste 3 metri, prevăzut cu 
turnuri circulare.

întregul complex a fost 
înconjurat cu un șanț de 
apărare lat de peste 30 
metri în care au fost abă
tute apele Șiretului. Este 
singura cetate moldove
nească înconjurată cu un 
asemenea șanț. Grosimea 
zidurilor noii incinte, bas
tioanele masive, care adă-

Apoi, spre deosebire 
alte fortificații ale Moldo
vei feudale construite pe 
locuri înalte, de astă dată, 
și tot pentru întîia oară, ne 
găsim în fața unei cetăți 
de piatră ridicate chiar în 
valea Sirelului, pe un te
ren jos, slab rezistent. Ilus
trare a faptului că Ștefan 
cel Mare subordona con
strucțiile intereselor stra
tegice ale apărării țării, a- 
ceasta face ca importanța

0 CETATE DESCOPERITĂ
DUPĂ 0 JUMĂTATE

DE MILENIU
a lui Ștefan cel Mare, pe 
care ne-o prezintă condu
cătorul colectivului care a 
întreprins aceste cercetări, 
tovarășul profesor Lucian 
Chitescu :

Concepută ca un bastion 
al apărării Moldovei îm
potriva atacatorilor străini, 
Cetatea Nouă se compune 
dintr-un fort inițial, căruia 
i s-a adăugat ulterior o 
curtină exterioară. Cetatea 
propriu-zisă, sau fortul ini-

posteau piesele de artilerie 
și șanțul cu apă au făcut 
din Cetatea Nouă o fortă
reață inexpugnabilă, unul 
din bastioanele apărării 
Moldovei pe toată durata 
secolelor XV—XVII.

Cercetarea Cetății 
prilejuiește istoricilor 
cluzii dintre cele mai 
nificative. 
dată avem 
fortificație 
struită în 
timpul lui Ștefan cel Mare.

Noi 
con- 
sem- 

Pentru prima
de-a face cu o 
de piatră con- 

întregime în

cercetărilor noastre să spo
rească. Cu atît mai mult cu 
cit datele obținute dove
desc că Cetatea Nouă a fost 
construită, nu în 1483 cum 
credea Grigore Ureche, ci 
în 1466, anul în care a în
ceput construcția altui ves
tit monument, Mînăstirea 
Putna.

La ridicarea Cetății Noi, 
constructorii moldoveni 
și-au dovedit încă o dată 
iscusința reputată, arătîn- 
du-se și pricepuți „hidro-

, rulează la Buzești (orele 10;
12,15; 15,30; 18; 20,30); Dru
mul Sării (orele 11; 15; 
17,30; 20).

I TOM JONES
rulează la Cosmoa (orele

I 15; 17,30; 20).
| GUSTUL MIERII

rulează la Crîngașl (orele 
I 15,45; 18; 20,15),

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
rulează la Excelsior (orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Miorița (orele 9,45; 
12; 14; 16,15; 18,30: 20,45).

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează la Gloria (orele 10;
12,30; 15,30; 18; 20,30), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PROCESUL ALB — cine-
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mascop
rulează Ia Bticegl (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Moșilor (orele 15.1-5» 18;
20,45).

LUMINA VERDE — cinema
scop

rulează la Unirea (orele 16» 
18.15; 20,30).

DIVORȚ ITALIAN
rulează la Flacăra (orele 
16; 18,15; 20,30).

BEATA
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; ■ 20,30).

PINGUINUL
rulează la Munca (orele 
15,30; 18; 20,30).

SAȘA
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Arta (orele 10; 12; 
14; 16: 18;15» 20,30), Flo- 
reasca (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

ANI CLOCOTITORI
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30)

OLD SHATERHAND — cine
mascop

rulează la Colentina (orele 
15,30; 18; 20,30).

ÎN PUSTIUL PAT AGONIEI
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15; 20,30).

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

FATA DIN JUNGLĂ
rulează la Ferentari (orele 
16; 18,15; 20.30).

VANINA VANINI
rulează la Cotroceni (orele
15.30; 18; 20,30).

tehnicieni". Pentru înălța
rea unor ziduri trainice pe 
terenurile joase, nisipoase, 
din preajma apei, ei au gă
sit soluții dintre cele mai 
ingenioase, surprinzătoare 
pentru epocă.

Cercetările sînt abia la 
început. Ele vor continua 
chiar în acest an pînă la 
dezvelirea completă a ce
tății. Volumul de muncă 
mare pe care-l presupun 
ca și cheltuielile sînt pe 
deplin justificate de impor
tanța acestei opere cu to
tul originale atît din punct 
de vedere al planului cit 
și al construcției și care 
oferă date dintre cele mai 
prețioase pentru cunoaște
rea bogatei istorii a po
porului nostru. De aici, 
din această cetate și-a 
condus Ștefan cel Mare 
oștile împotriva, lui Ion 
Albert în vestita bătă
lie din Codrii Cosminului; 
aici a făcut Petru Rareș să 
zboare capetele boierilor 
trădători, și tot aici și-a 
strîns oastea pentru a por
ni asediul Ciceiului. La Ce
tatea Nouă și-a instalat și 
Mihai Vitea.zu statul ma
jor al celor trei armate, în 
acțiunea sa de unire a ro
mânilor din Moldova, Țara 
Românească și Transilva
nia.

In Lunca Șiretului, spre 
Cetate, au început să se 
creeze poteci sub pașii pri
milor turiști care au înce
put deja să-și facă apariția 
la acest monument.

N. ARSENIE



PREMIATI AI ACADEMIEI 
NE PREZINTĂ

LUCRĂRILE LOR
Dr. docent EMILIA SAULEA

Cercetător principal la Institutul geologic

Interesul hărților Iitofa- 
ciale este dat de faptul că 
ele au fost alcătuite folo
sind pentru prima dată no
ile puncte de vedere asu
pra stratigrafiei neogenu- 
lui. Aplicînd aceste sche
me stratigrafice recente s-a 
stabilit o justă corelare în
tre formațiunile de la ex
teriorul și cele din interio
rul Carpațiior, adică cele 
două mari regiuni ou depo
zite tinere din țara noastră. 
S-au pus astfel în evidență 
în mod clar etapele reale 
ale dezvoltării acestor re
giuni și totodată s-a subli
niat măsura în care în a- 
cest timp, dezvoltarea regi
unilor respective este 
strîns legată de aceea a în
tregului lanț Carpatic. Ple- 
cînd de la puținele date 
cunoscute (fie de Ia supra-

Dr. ing. EUGEN COSTIN
Directorul Centrului de documentare tehnică pentru econo

mia forestieră

Nisipurile sub forme de 
dune mobile sau imobile, 
dețin suprafețe imense pe 
planeta noastră. Existența 
lor constituie o sustragere 
a unor suprafețe produc
tive și. în același timp, re
prezintă un- pericol perma
nent pentru terenurile din 
jurul lor.
kȚn țara noastră există 

mii de km de nisipuri mo
bile de natură maritimă 
sau continentală. Nisipu
rile maritime de pe lito
ralul Mării Negre, de natu
ră cochiliferă, prezintă cele 
mai dificile condiții pentru 
valorificarea lor din cauza 
sărăciei în substanțe nutri
tive a regimului de ape de
ficitar și a condițiilor cli
matice nefavorabile în se
zonul de vară.

Punerea în cultură a

DUMITRU MICU
Dr. în științe medicale, șeful sectorului de citologie al. Insti

tutului de medicină al Academiei

Monogratia este rezulta
tul unor experiențe de a- 
proape 20 de ani într-un do
meniu dificil: bolile gangli- 
onare, încă destul de puțin 
cunoscute. Am folosit In 
cursul anilor, în afara me
todelor clasice de morfologie 
și o serie de metode moder
ne de investigație cum sînt 
cele de citochimie și citoen- 
zimologie. Am folosit, de a- 
semenea, în tratarea diferi
telor subiecte de patologie 
și o serie de rezultate obți
nute prin microscopie fluo
rescentă șl microscopie e- 
leclronică.

Rezultatele cercetărilor

Dr. ing. MIHAI SOROIU
Cercetător la Institutul de Fizică Atomică

Obiectivul important al 
cercetărilor colectivului no
stru (M. Soroiu, M. Ce- 
rei, M. Oncescu, A. Da- 
niuș, C. Măntescu), este 
punerea la punct a lucrări
lor de stabilire a vîrstelor 
geologice absolute folosind 
în acest scop analiza prin 
acționare cu neutroni, o- 
perație care se execută la 
reactorul Institutului de 
Fizică Atomică.

Metoda permite stabili
rea cu o înaltă precizie a 
timpului geologic absolut, 
adică a timpului de la pro
ducerea anumitor feno
mene geologice pînă în 
prezent, intervale care a- 
jung de la 1 milion la cîte ■ 
va miliarde de ani. Metoda 
este foarte eficientă mal 
ales în studierea rocilor 
eruptive și metamorfice 
care nu conțin fosile ca ro
cile sedimentare șl deci nu 
permit stabilirea vîrstelor 
lor cu ajutorul paleontolo
giei. Lucrarea noastră va 
permite determinări de se-

Premiul „Gr. Cobălcescu" 
acordat unui colectiv 
pentru lucrarea ,,Hăr
țile litotaciale ale neo- 
genului superior din 

Republica Socialistă 
România“

față fie prin foraje), 
s-au arătat regiunile care 
pot întruni condițiile nece
sare pentru acumulări de 
cărbuni, petrol și gaze na
turale.

în acest fel, hărțile lito
faciale constituie un în
dreptar prețios pentru a 
cunoaște direcțiile în care 
trebuie îndreptate exploră
rile în vederea găsirii de

Premiul „Tr. Săvulescu“ 
pentru lucrarea ,,Con
diții ecologice ale cul
turilor forestiere de pe 
nisipurile litorale din 

Delta Dunării“

acestor nisipuri prin dife
rite folosințe vegetale, ne
cesită cercetări de detaliu 
pe spații microstaționale, 
cu luarea în considerare a 
tuturor factorilor naturali 
în corelație cu cerințele di
feritelor specii vegetale, 
deci cercetări asupra me
diului ambiant în corelație 
cu vegetația..

In lucrarea prșmiată am 
făcut cercetări privind ni-

Premiul „Victor Babeș“ 
pentru lucrarea „Func
ția ganglionară în cli

nică“

noastre permit stabilirea 
unui diagnostic. prin facila 
metodă a puncționăril gan
glionilor. In cele mai multé 
cazuri, această metodă scu
tește bolnavul de o inter
venție chirurgicală prin 
care se putea de obicei, 
pinti in prezent, stabili diag
nosticul.

Premiul „Gh. Murgoci“ 
unui colectiv pentru 
lucrarea „Determina
rea vîrstelor geologice 
absolute prin metoda 
potasiului argon folo
sind analiza prin acti
vare cu neutroni Ia do
zarea argonului radio- 

genic“

rie, iar primele rezultate 
s-au și obținut (aproximativ 
40 de determinări), aplica
rea ei în practică aruneînd 
o lumină nouă asupra tim
pului în care s-au produs 
diverse fenomene geologice 
pe teritoriul țării noastre. 
S-au stabilit vîrstele șistu- 
‘rilor cristaline, ale funda
mentului podișului moldo
venesc de un miliard 400 
milioane de ani șl al fun
damentului Dobrogei de 
nord de 1 miliard 700 mi
lioane ani. Importanța 

noi rezerve de substanțe 
minerale necesare dezvol
tării economiei țării.

Aceasta este importanța 
fundamentală practică a 
lucrărilor colectivului pre
miat (Em. Saulea, I. Po- 
pescu, I. Săndulescu).

Intr-o primă ediție depă
șită desigur mult de noile 
cercetări, lucrările au fost 
înglobate într-o hartă ge
nerală care a fost prezen
tată la Congresul Interna
țional de Geologie de Ia 
Copenhaga din 1960. Pe a- 
tunci am avut în vedere e- 
voiuția întregului teritoriu 
al țării și pentru tot timpul 
geologic. De data aceasta 
am reluat problema pentru 
neogen.

In planul nostru de mun
că am trecut acum proble
mele studierii ample a în
tregii succesiuni a forma
țiilor geologice și realiza
rea unui atlas complet pri
vind evoluția întregului te
ritoriu al țării noastre.

velul apelor freatice, umi
ditatea solului, a microcli
mei din sol și deasupra so
lului, în spații fără vegeta
ție și în cele acoperite cu 
diferite asociații forestiere 
— fertilitatea, precum și 
asupra dezvoltării a nume
roase specii forestiere în 
condiții microstaționale. De 
asemenea, am instalat lu
crări experimentale cu ca
racter forestier.

Ca urmare a acestor cer
cetări. s-a precizat variația 
diferiților factori, dinamica 
lor zilnică, lunară și sezo
nieră, intercondlționarea 
lor și efectul acestora asu
pra vegetației forestiere. 
Pe această bază, s-au stabi
lit speciile forestiere potri
vite utilizării, modul de aso
ciere și metodele diferenția
le de plantare.

Rezultatele acestor cer
cetări vor permite valori
ficarea pe cale forestieră a 
unor terenuri astăzi încă 
neutilizate, terenuri de 
mare importanță economi
că, turistică, peisagistică.

Aș vrea să mai subliniat 
faptul că rezultatele cerce
tărilor noastre se adresează 
nu numai medicilor Jiemato- 
logi ci și altor specialiști 
care in cadrul specialității 
lor intilnesc probleme de 
patologie ganglionară.

Cunoașterea acestei me
tode de diagnostic și prac
ticarea ei pe o scară mai lar
gă, ăr permite depistarea a 
numeroase stări patologice 
care de multe ori încep 
să-și. arate existența prin 
mărirea ganglionilor limfa
tici.

Ecoul trezit de lucrările 
noastre în rindul specialiș
tilor din tară și străinătate 
(Franța, U.R.S.S., Polonia, 
R. F. Germană, Italia ele} 
reprezintă ttn îndemn de a 
continua cu perseverență 
cercetările întreprinse.

științifică a metodei, și deci 
și a lucrării noastre, va 
consta în faptul că ea va 
deveni un criteriu de veri
ficare a unor teorii geolo
gice. Pe de altă parte pen
tru că existența anumitor 
zăcăminte de substanțe mi
nerale utile este direct le
gată de existența unor roci 
de o anumită vîrstă, me
toda va permite și veri
ficarea criteriilor lor de 
prospectare, ceea ce va 
avea o mare importanță 
economică.

Avînd în vedere origina
litatea și în esență simpli
tatea metodei găsite, lu
crarea no.astră a fost deja 
solicitată în străinătate, a 
stârnit interesul laboratoa
relor de specialitate, cum 
ar fi Biroul Național de 
Standarde din S.U.A., In
stitutul politehnic din Ma- 
ssachuttes, Universitatea 
din California, Laboratorul 
de „vîrste absolute“ din 
Canada, Laboratorul de 
chimie cosmică al Institu
tului Vernadsky din Mos
cova.

Colectivul nostru este ho- 
tărît să lucreze în conti
nuare la perfecționarea 
metodei și la determinările 
ei practice.

Z
ilele acestea, viața științifică a țării a înregistrat 
un eveniment deosebit: la încheierea lucrărilor 
Sesiunii Generale a Academiei Republicii Socia
liste România au fost decernate Premiile Acade
miei pe anul 1964.

Aproape 100 de cercetători din cele mai di
verse domenii ale cercetării științifice, de la matematică și 
fizică, la biologie și medicină, au dobîndit laurii unui pres
tigios premiu academic

Conținutul lucrărilor premiate, valoarea lor teoretică și 
practică sînt încă o expresie a condițiilor create de partid 
pentru dezvoltarea cercetării științifice românești pusă în 
slujba înfloririi patriei socialiste.

Ne-am adresat unora dintre premiați cu rugămintea de 
a informa cititorii asupra cercetărilor efectuate, precum și 
a perspectivelor pe care le deschid ele într-un domeniu sau 
altul al creației științifice.

Intr-unui din laboratoarele Institutului de iniramicrobiologie 
al Academiei
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Dr. ing. VICTOR GHIA
Șef de sector — Institutul de energetică al Academiei

NICOLAE DINCULEANU
Dr. în matematică

După lungi cercetări teo
retice și verificări experi
mentale în laborator, lucră
rile privind recirculația 
gazelor la cuptoare și re
cuperatoare au căpătat în 
anul 1964 o deosebită va
loare teoretică și practică. 
Dintre contribuțiile teore
tice menționăm :

—- Elaborarea unei me
tode complexe pentru cal
culul termodinamic al ar
derii cu recirculație.

— Determinarea efectu
lui aerului preîncălzit în 
recuperatoare asupra ar
derii în recirculație.

— Elaborarea metodei 
de calcul a arzătoarelor 
cu amestecul prealabil al 
aerului de combustie, com
bustibilului gazos natural 
și al gazelor recirculate.

Premiul „Aurel Vlaicu“
pentru lucrarea „Re
circulația gazelor la 
cuptoare și recupera

toare“

— Elaborarea metodei de 
calcul al variantei optime 
de funcționare a cuptoare
lor cu recirculație astfel ca 
intensificarea schimbului 
de căldură să se realizeze 
economic iar procesul teh
nologic să se desfășoare 
optim.

Tot în cursul anului 1964, 
am elaborat cartea „Recu
peratoare și regeneratoare 
de căldură“ Care sintetizea

CALIN POPOVICI
Profesor, doctor docent

Șeful secției astrofizica a Observatorului București

Lucrarea se referă la me
tode noi pentru folosirea 
observațiilor optice ale sa
teliților în geodezie și geo
fizică. în principiu este vor
ba de determinarea poziții
lor față de centrul Pămîntu- 
lui a sateliților și a stațiilor 
prin observații aproape si
multane a sateliților.

Metoda noastră a fost pre
zentată de acum la confe
rințele de cercetare a spa
țiului cosmic (C.O.S.P.A.R.)

GEORGETA FABIAN GALAN
Dr. în științe biologice de la laboratorul de fotosinteză al 

Institutului de biologie „Tr. Săvulescu“

Lucrarea studiază com
plexul de factori externi și 
interni care determină ma
ximele și minimele inten
sității fotosintezei în de
cursul zilei. Studiile noas
tre cuprind totodată date 
referitoare la produșii sin
tetizați în decurs de. o zi, 
atît cei solubili (ca glucide, 
acizi organici și aminoacizi) 
cît șl insolubili (ca ami- 
doni și proteine).

Alături de contribuția ei

ILEANA
Fizician, cercetător stagiar la

în ultimii ani, cercetă
rile experimentale au ară
tat că în procesul de îm- 
prăștiere la energii mari și. 
medii, formarea nucleului 
compus poate fi neglijată, 
fiind predominată de inter
acțiunea directă atît în fe
nomenele elastice cît și în 
cele inelastice.

Din studiul unui proces 
de împrăștiere înelastică 
directă de nucleoni pe nu-

GRUIA MIGNON
Șef de laborator la Institutul de inframicrobiologie 

al Academiei

Monografia care a do
bîndit înaltul premiu al 
Academiei este rezultatul 
unor îndelungate studii 
asupra Parotiditei epide
mice, prezentând epidemio- 
logia și clinica bolii, infec
ția experimentală, imuni
tatea, metodele de diag
nostic.

ză experiența dobîndită în 
această problemă de-a lun
gul a 12 ani de activitate.

Cercetările teoretice s-au 
concretizat în realizarea a 
două invenții care s-au a- 
plicat Ia Uzinele „Tracto- 
rul“-Brașov și Rafinăria 
Nr. 1 Ploiești, cu eficiență 
economică deosebită.

Astfel, aplicarea arderii 
cu recirculație la un cuptor 
de tratament termic a se
mifabricatelor de oțel a 
condus la :

— O importantă reducere 
a consumului specific de 
combustibil și duratei pro
cesului tehnologic.

— Ameliorarea calității 
procesului și produsului 
tehnologic.

— Eliminarea variațiilor 
și vîrfurilor de temperatu
ră ambele dăunătoare con
strucției interioare a zidă
riei cuptoarelor.

— îmbunătățirea condi
țiilor de muncă ale munci
torilor etc.

Premiul „Gh. Lazăr“ 
pentru „Lucrări cu pri
vire la prelucrarea ob
servațiilor sateliților în 
vederea obținerii de 
date geofizice și geo

dezice“

de la Florența, Mar del Pla
ta, la Congresele Federației

Premiul „Em. Teodorescu“ 
pentru lucrarea „Des
fășurarea intensității 
fotosintezei și ponde
rea unor substanțe din 
frunze în timpul zilei“

teoretică, lucrarea are și un 
larg interes practic în sen
sul cunoașterii substanțelor

GUIAȘU
Institutul de fizică atomică

Premiul „0. Hurmuzescu“
pentru lucrarea : „Efec
tele colective ale cla
sificării Iui Su 3 în di

fuzia neelastică“

cleu se pot trage concluzii 
importante asupra nucleu
lui respectiv.

Astfel, comparînd secțiu-

Premiul „Victor Babeș“
pentru lucrarea „Paro- 

tidita epidemică“

Interesant este desigur 
capitolul final despre pro-

Lucrarea premiată este o 
monografie consacrată unuia 
din domeniile moderne ale 
matematicilor: Teoria mă
surii și integralei, domeniu 
al cărui studiu a fost inițiat 
si răspînait în 
tara noastră de 

academicianul
M. Nicolescu.

Cartea este 
consacrată în 
special studiu
lui sistematic al 
măsurilor vec
toriale și con
ține rezultatele obținute în 
ultimii ani și publicate în 
diverse reviste de speciali
tate din țară și străinătate. 
(S.U.A., U.R.S.S., Canada, 

Premiul „Simion Stoilov"
pentru lucrarea „Teo
ria măsurii și funcții 

reale“.

Internaționale de Astronau- 
tică de la Vama și Varșovia, 
la conferințele de geodezie 
de la Paris și Atena, precum 
și la conferințele de cola
borare regională în proble
ma sateliților de la Pulkovo, 
Moscova, Rodevisch, Riga, 
Budapesta.

Am publicat, de asemenea, 
în ultimul timp 10 lucrări în 
străinătate privind această 
metodă și aplicațiile ei.

Aș vrea să subliniez Iii 
sîîrșit faptul că tinerii mei 
colaboratorii, doctorii Di- 
nescu și Crismaru au con
tinuat studiile asupra apli
cațiilor acestei metode iar 
cercetătorii de la Cluj au 
aplicat-o în probleme de 
geofizică.

care se găsesc în frunze 
într-o cantitate mai mare 
la o anumită oră din zi (un 
specialist de la Institutul 
de cercetări alimentare 
mi-a vorbit de altfel de 
importanța acestui studiu 
în cercetările lor).

Lucrarea tipărită în „Re- 
vue roumaine de biologie“ 
a trezit un larg interes în 
rindul unor specialiști de 
peste hotare (Anglia, Spa
nia, S.U.A. Cehoslovacia) 
care au subliniat faptul că 
este unicul studiu care 
privește fenomenul foto
sintezei în întreaga sa com- 
plexitate de factori.

nea eficace a procesului de 
împrăștiere măsurată ex
perimental cu cea calculată 
teoretic, folosind un anu
mit model nuclear pentru 
nucleul țintă, se poate sta
bili dacă modelul respectiv 
este corespunzător sau nu.

Lucrarea noastră (elabo
rată în colaborare cu Mir
cea Micu) se încadrează în 
acest gen de lucrări teore
tice, introduce caracteris
ticile unui model nuclear 
particular în expresia sec
țiunii eficace de înelastică 
prin mecanism de interac- 
ție directă.

Calculul numeric este e- 
fectuat pentru cazul cioc
nirii de nucleoni Neon 20.

filaxia și tratamentul bo
lii, în care sînt prezentate 
rezultatele obținute în mod 
experimental cu vaccinul 
anti-urlian — mijloc de 
mare eficiență împotriva 
acestei boli — REALIZAT 
PENTRU PRIMA OARĂ 
IN ȚARA NOASTRĂ.

înaltul premiu al Acade
miei, reprezintă pentru mi
ne un nou imbold pentru 
continuarea cercetărilor 
care să vină în slujba dez
voltării necontenite a ști
inței românești.

Franța, Italia, Olanda, Po
lonia etc.)

Printre aceste rezultate 
menționez reprezentarea ca 
integrală a măsurilor vecto
riale și a unor operatori pe 

anumite spații 
de funcții in
tegrabile sau 
continue Care 
extind într-un 
cadru nou, mal 
qeneral, re
zultate clasice 

«■usavi ale unor mate
maticieni ca — 

Lesbeskue, Radon, Nikodym, 
Riesz, Kakutani.

Lucrarea se află în pre
zent sub tipar într-o ediție 
în limba engleză într-o edi
tură berlineză.



plecați asupra lumii cărților 
și mașinilor zeci și zeci de 
mii de tineri — elevi ai șco
lilor profesionale — desci
frează zilnic cu pasiune și 
sîrguință tainele viitoarei 
lor îndeletniciri. Sînt o par
te din detașamentul celor 
peste 310 000 de viitori 

muncitori ce se vor califica în decursul 
actualului cincinal și despre care, în 
lucrările celui de al IX-lea Congres al 
partidului, s-a spus că vor trebui să mî- 
nuiască cu pricepere instalațiile, mași
nile și utilajele perfecționate de care 
dispun întreprinderile patriei noastre 
socialiste.

în îndeplinirea sarcinii trasate lor de 
către partid, un mare rol au manualele 
din care elevii de azi sorb ca nesaț cu
noștințe ce le vor aplica mîine în pro
ducție. Așadar, pentru a cunoaște cum 
ajută manualele Ia buna pregătire pro
fesională a viitorilor muncitori, ziarul 
„Scînteia tineretului“ a reunit în jurul 
mesei rotunde cadre didactice, autori 
de manuale, specialiști din producție și 
din ministere, reprezentanți ai Editurii 
didactice și pedagogice.

Discuția organizată de noi vine în 
același timp ca încheiere a unor dezba
teri mai largi ce s-au purtat pînă acum 
în coloanele ziarului în legătură cu ma
nualele de tehnologia meseriei.

Abecedarul neserie
Cîțivd dintre participanta 

la discuția noastră (de la 

stingă la dreapta): ing. Cla

udiu Beiu. ing. llie Șoit, ing. 

I. Popovici și N. Deaconescu

jagini albe
Dezbaterea noastră s-a 

desfășurat îndeosebi în jurul 
manualelor de tehnologia 
meseriei pentru școlile pro
fesionale, întrucît aceste ma
nuale se adresează direct și 
nemijlocit muncitorului în 
formare și afectează, am 
spune, în principal, gradul 
viitoarei lui calificări. Toți 
cei care au luat cuvîntul au 
subliniat astfel importanța 
deosebită pe care o au ma
nualele sus amintite, faptul 
că prin modul în care sînt 
concepute și redactate, prin 
stilul și chiar exemplele folo
site, ele pot conlucra în chip 
fericit, alături, bineînțeles, de 
multiple alte mijloace, la 
cultivarea dragostei tinerilor 
pentru profesiunea aleasă.

Este un fapt că în ultima 
vreme a crescut vizibil pre
ocuparea pentru editarea 
unor manuale de tehnologia 
meseriei îmbunătățite calita
tiv, cu un conținut științific 
și tehnic mai bogat. Acest 
lucru a fost remarcat ca un 
fapt pozitiv de către toți par- 
ticipanții la consfătuire care 
au reliefat, în cuvîntul lor, că 
viitorii muncitori, actualii e- 
levi ai școlilor profesionale își 
însușesc bazele teoretice ale 
meseriei din studiul unor ma
nuale judicios întocmite. S-a 
subliniat, de asemenea, că 
paralel cu îmbunătățirea con
ținutului, s-au depus stră
danii spre a se edita manua
le de tehnologie pentru aproa
pe toate meseriile. La ridica
rea calității lor și-au adus o 
contribuție toți cei ce se ocupă 
cu asigurarea de manuale din 
Ministerul învățămîntului, mi
nisterele de resort ș.a.

Participanții la consfătuirea 
noastră au arătat însă că, în 
pofida acestor rezultate, se 
face simțită nevoia unor și 
mai mari eforturi din partea 
tuturor factorilor răspunzători

(Editura didactică, Ministerul 
învățămîntului și celelalte mi
nistere, din partea autorilor 
îndeosebi) pentru îmbunătăți
rea substanțială a manualelor. 
Ceea ce s-a întreprins "pî- 
nă acum nu este pe mă
sura cerințelor și sarcinilor 
puse de partid în fața învă
țămîntului profesional și teh
nic. Spiritul unei maxime exi
gențe a caracterizat pe toți

Intervențiile participanților 
au abordat interesant și inedit 
aceste probleme. S-a arătat că 
în preocuparea unor ministere 
a stat ridicarea calității ma
nualelor, că ele însele au sesi
zat deficiențele în acest sens. 
Cităm, de pildă, dintr-un re
ferat în legătură cu manualele 
editate pentru sectorul petrol 
și chimie.

„Cu toate realizările obți-

foarte repede tocmai pentru 
că — pare un paradox — nu 
sînt manuale.

— Șe fac uneori „cărți din 
cărți“ — își spunea părerea 
tovarășul TOMA BUTARU de 
la Școala profesională „Semă
nătoarea“ — unii autori „ghi- 
dîndu-se" prea mult după 
manuale vechi, preluînd sche
me și chiar capitole întregi.

Cum se răspunde
mei cerințe majore

cei care și-au exprimat punc
tul de vedere.

Luînd cuvîntul, prof. CON
STANTIN NICULESCU de la 
Grupul școlar Galvani-Tei s-a 
referit pe larg la faptul că 
pentru unele meserii nu s-au 
editat încă manuale de spe
cialitate, iar pentru altele 
asemenea manuale au fost 
trase într-un tiraj insuficient.

Dar, evident, nu numai de 
acest lucru e vorba. Pe dea
supra tuturor criteriilor care 
stau la baza elaborării unui 
manual — cel care privește 
reflectarea în paginile sale a 
nivelului atins de tehnica ac
tuală și cu care este înzestrată 
industria țării — trebuie, fi
rește, să primele.

Așadar, din acest punct de ■ 
vedere, al conținutului lor, 
cum stau lucrurile ? în ce 
măsură răspund manualele 
unei astfel de cerințe majore ?

nute — se scria în referat — 
unii dintre autori prezintă 
slab în paginile manualelor 
tehnica modernă, noile reali
zări dintr-un anumit domeniu 
ceea ce crează o serioasă dis
cordanță între ceea ce află 
elevii în teorie și ceea ce văd 
în practică, în producție... în 
paginile unor manuale se vă
dește o pronunțată lipsă de 
discernămînt în ceea ce pri
vește tratarea tehnologiilor ce 
țin de domeniul istoricului în 
comparație cu cele actuale 
(care de fapt interesează), se 
tratează pe larg probleme 
de importanță redusă, în timp 
ce tehnologiilor moderne li se 
acordă un spațiu restrîns“.

Pe această linie s-au situat 
multe din luările de cuvînt ale 
invitaților noștri. Unele ma
nuale, au spus ei, se învechesc

Unele din ele, au arătat și 
alți vorbitori, aduc a adevă
rate cărți tehnice în care sînt 
descrise mai mult sau mai 
puțin luxuriant o sumă de 
procese tehnologice — ceea 
ce nu răspunde întocmai ce
rinței ca un manual să cu
prindă noțiunile de bază, im
portante ale unei meserii. în 
același timp (în afară de spo
rirea artificială a numărului 
de pagini) niciodată o astfel 
de carte nu va putea cuprinde 
multitudinea proceselor teh
nologice dintr-o ramură indus
trială. Dacă prin absurd acest 
lucru s-ar putea realiza ar fi 
totuși inutil de prins în ma- 
naualul pe care-1 folosești 3—5 
ani în timp ce procesele teh
nologice se află într-o conti

nuă și extrem de rapidă schim
bare, perfecționare.

— Unele din manualele 
noastre îmbătrînesc prematur, 
se învechesc foarte repede 
fiind depășite de graficul tot 
mai ascendent al tehnicii. De 
ce ?, se întreba inginera LA- 
VINIA IONESCU — MUSCEL 
de la Școala profesională 
F.R.B. Și tot dînsa găsea una 
din explicații. Pentru că se 
descriu procese tehnologice 
actuale dar particulare, nu se 
extrag generalizări din aceste 
procese. S-ar părea că dacă 
autorul nu descrie cutare sau 
cutare proces tehnologic în 
vogă, manualul se îndepărtea
ză de necesitățile producției. 
Este, mi se pare, o impresie fal
să. A scrie un manual al cărui 
conținut să fie in concordanță 
cu nivelul tehnicii actuale nu 
înseamnă umplerea paginilor 
lui cu metode sau procese teh
nologice care nu se aplică 
deeît în cîteva locuri, ci a 
extrage esența din toate aces
tea, a-ți manifesta capacitatea 
de a desprinde direcțiile de 
dezvoltare într-un domeniu 
sau altul. Asta presupune ca 
scrierea unui manual să devi
nă o muncă de creație și nu 
de compilație cum din păcate 
se mai întîmplă.

O părere ■ la care subscriem 
întrutotul. Elevul trebuie să 
fie totuși la curent cu proce
sele tehnologice noi, să le cu
noască bine pentru ca atunci 
cînd va intra în producție să 
știe a le stăpîni și dirija cu 
competență. Evident, dacă 
manualul nu poate și nici nu 
trebuie să meargă la micul 
amănunt (există pentru asta 
instrucțiuni tehnologice, cartea 
tehnică a mașinii), sarcina de 
a-1 suplini, de a-1 completa în 
permanență cu tot ce e nou re
vine cadrelor didactice, este 
rezervată lecțiilor pe care a- 
cestea le țin în fața elevilor.

Așadar.,.

Există 
o pedagogie!

Nu este vorba numai des
pre ilustrația manualelor ds 
tehnologia meseriei, deși și a- 
ceasta are rostul ei bine pre
cizat, ci de un întreg com
plex ce însoțește cartea, cu
noscut îndeobște sub denumi
rea de „prezentare grafică“. 
Adeseori aceasta este înțelea
să ca o parte de sine stătă
toare în manual, o anexă a 
acestuia cu rol de „cenușă
reasă“. Altfel nu se poate ex
plica apariția unor scheme și 
fotografii în neconcordanță cu 
modul de prezentare a textu
lui, fotografii plate, cenușii (la 
propriu și la. figurat). Prezen
tarea grafică trebuie să 
servească armonios conținu
tului, înțelegerii cît mai pro
funde a acestuia de către e- 
levi. Schemele, schițele și fo
tografiile nu sînt atît o ches
tiune de formă cît de conți
nut. Iată de ce mulți vorbi-

Cineva făcea ur
mătoarea remarcă : 
„Este cunoscut 
cursul de chimie al 
lui Longinescu. In- 
Ir-o singură pagină 
scrie acolo despre 
oxigen tot ce este 
important și util. 
Dacă deschizi astăzi 
un manual din cele 
pe care le discu
tăm, oxigenul este 
tratat pe pagini în
tregi, departe de a 
fi încă... epuizat“. 
Remarca ni s-a pă
rut interesantă vi- 
zînd îndeosebi pe 
acei autori care so
licită multe pagini. 
Dincolo de faptul 
real că proble
mele respective 
(despre oxigen în 
cazul nostru) evp- 
luînd s-au înmulțit 
— remarca conține 
în subtext o suges
tie foarte importan
tă : cum sînt trata
te noțiunile în ma
nual ? Este vorba, 
așadar, de o anu
mită pedagogie a 
elaborării manua
lului, problemă pe 
care n-a ocolit-o a- 
proape nici unul

dintre interlocutorii 
noștri.

— în ce privește 
structura manua
lelor, cum sînt în
serate cunoștințele 
— spunea tov. ing. 
ILIE ȘOIT, din 
partea Ministerului 
Învățămîntului —■ 
mai avem încă mul
te de făcut. S-a 
arătat aici că unele 
manuale seamănă a 
cărți tehnice, să sînt 
scrise rigid, tehni
cist, sărace în idei 
și sărace în noțiuni 
fundamentale. Nu
mărul unor aseme
nea manuale este, 
firește, din ce în ce 
mai mic. Dar noi 
trebuie să avem 
în permanență în 
atenție această pro
blemă.

Ideea a fost re
luată și de tov. N. 
DEACONESCU:

— Intr-adevăr, 
mai sînt manuale 
care au un carac
ter arid, greu acce
sibile pentru vîrsta 
și nivelul de pregă
tire al elevilor. O 
caracteristică pen
tru multe din ma

nualele noastre este 
aceea că ele au mai 
mult un caracter 
descriptiv, informa
tiv, deeît forma
tiv. Nu există tot 
deauna preocupare 
pentru o selecție ri
guroasă a materia
lului, un mod clar 
și limpede de a 
prezenta faptele 
concis, pe înțelesul 
elevilor. Nu toți 
autorii cunosc prin
cipiile de bază, ele
mentare ale peda
gogiei în alcătuirea 
unui manual, felul 
în care prin el poți 
să te faci înțeles și 
îndrăgit de elevi.

Că există o pe
dagogie a elaboră
rii manualului — 
acest lucru credem 
că nu mai trebuie 
demonstrat. Am 
reținut din cele 
spuse de cei ca
re au luat cuvîn- 
tul că trebuie res
pectate normele pe
dagogice, trebuie 
ținut seama de ac
cesibilitate, făcută 
o selecție, sistema
tizare și generaliza
re a noțiunilor.

„Cenușăreasa“ 

manualului
tori au ținut să sublinieze — 
după reliefarea acestei lacune 
— importanța graficii manua
lului. Transcriem spre edifi
care cîteva păreri:

Ing. ELIAD IACOBEANU 
din partea Ministerului Indus
triei Ușoare : „Părerea mea 
este că trebuie să se meargă 
mai mult pe linia folosirii fo
tografiei mașinilor, dar nu a 
întregii mașinj, ci numai a de
taliilor importante. Alături de 
ele să redăm schema tehnolo
gică sau cinematică“.

Ing. MICROPOL DRAGO- 
MIR — profesor la Școala 
Galvani Tei : în unele manuale 
se înserează unele desene de 
ansamblu, complicate pe care 
și noi profesorii le descifrăm 
cu dificultate, dar elevii. Aș 
propune prezentarea unor 
scheme cît mai sugestive, poa
te în culori“.

V

Profesorul

are un rol.

Care?

i:i\i si \ i mii t 
CITE CEVA DESPRE EDITORI

înainte de a re
lata părerile invi
taților noștri în a- 
ceastă privință e, 
credem, necesar să 
ne oprim și asupra 
unui alt aspect. Re- 
ferindu-se la cauze
le „îmbătrînirii“ u- 
nor manuale toți 
vorbitorii au repro
șat instabilitatea 
programelor școla
re, programe care 
constituie un fel de 
călăuză infailibilă a 
autorului care-și 
propune să scrie 
un manual. Mai 
plastic spus, „trece 
anul, trebuie să se 
schimbe și progra
ma“, iar manualul 
„se învechește“ în
trucît nu mai co
respunde, nu este 
corelat cu progra
ma școlară în vi
goare. Tovarășul 
ing. CLAUDIU BE
IU, din partea Mi
nisterului Industriei 
Construcțiilor de 
Mașini, criticînd a- 
cest sistem, ar
gumenta că pro
gramele școlare 
pot și trebuie să 
aibă o longevita
te mai mare cu o 
singură condiție: 
maximă exigență 
pe tot parcursul e- 
laborării și, în spe
cial, al aprobării 
lor.

Exigență, mai 
multă grijă pe 
întreaga filieră a 
întocmirii progra
melor și a editării 
manualelor — iată 
ce au pretins toți 
participanții la con
sfătuire.

Am făcut această 
paranteză deoarece 
considerăm că rolul 
omului de la cate
dră capătă în pro-

cesul instructiv-e- 
ducativ de formare 
a viitoarelor cadre 
de muncitori noi 
rezonanțe.

— Manualul de 
tehnologia meseriei 
pentru țesători nu 
este unul din cele 
editate recent. Cu 
toate acestea eu mă 
folosesc bine de el,, 
îi ajută și pe elevi. 
Cuvintele aparțin 
inginerei ADRIA
NA IONESCU, de 
la Școala profesio
nală de pe lîngă 
Fabrica „Dîmbovi
ța“.

— Profesorului îi 
revine un mare rol, 
continuă dînsa. El 
nu-i poate lipsi pe 
elevi de aflarea u- 
nor cunoștințe im
portante care nu se 
găsesc în manual fie 
dintr-o scăpare, fie 
că nu existau la 
data apariției, fie 
pur și simplu pen
tru că nu era 
nevoie să fie cu
prinse. Cum pro
cedez eu ? Predau 
elevilor după o 
schemă pe care de 
cele mai multe ori 
o desenez și pe ta
blă. După aceasta, 
împreună cu ei, 
consult și manua
lul arătîndu-le ce 
și cum trebuie să 
citească. Nu uit 
niciodată să le îm
părtășesc lucruri 
noi, din literatu
ra de specialita
te din care une
ori le și recomand 
ca studiu bibliogra
fic. Profesorul poa
te fi astfel părtaș la 
meritele ca și la de
fectele manualului.

O opinie la care, 
de asemenea, sub
scriem fără rezerve.

„.A fost o întrebare care a re
venit deseori. Intr-adevăr, discu
țiile participanților la masa ro
tundă, observațiile lor în legă
tură cu conținutul, grafica, peda
gogia elaborării manualelor au 
„țintit“ în final 2 factori : autori 
și editori. Importanța acestor 
factori la buna reușită a manua
lului credem că nu mai trebuie 
demonstrată. Necesar este să a- 

■flăm cum sînt recrutați, cine sînt 
acești autori. în majoritatea ca
zurilor ei sînt oameni competenti, 
cu un înalt nivel de pregătire, 
specialiști din producție sau din
tre cei mai buni profesori. Ma
nualele redactate de asemenea 
autori au trecut întotdeauna con
trolul exigenței.

Amintind faptul că Minis
terul Industriei Chimice se 
străduiește să antreneze cît mai 
mulți profesori la redactarea ma
nualelor — ei fiind în contact 
nemijlocit cu elevii și buni cu
noscători ai principiilor didactice 
și pedagogice, — tov. N. DEA
CONESCU spunea, pe drept cu
vînt, că alegerea autorilor consti

tuie încă o chestiune destul de 
spinoasă și dificilă.

Tov. ing. ILIE ȘOIT a spus și 
mai pe nume lucrurilor...

— E drept că munca de selec
ționare a autorilor și referenților 
s-a îmbunătățit în ultimul timp. 
Mai avem însă și autori care nu 
lucrează în școală, nu cunosc ce
rințele pedagogice, sînt lucrători 
în instituții centrale, cu multiple 
sarcini profesionale și calitatea 
manualelor lor suferă cu toate 
că din punct de vedere tehnic 
sînt corect redactate. Firește, au
tor de manuale poate fi orice spe
cialist dar, în primul rînd, cei 
care lucrează efectiv de mulți 
ani în școală, care stăpînesc, pe 
lîngă cunoștințele de specialitate 
și cerințele pedagogice ale pre
zentării acestor cunoștințe.

Completări la ideea expusă mai 
sus au fost aduse de mulți părti- 
cipanți (ELIAD IACOBEANU, 
ION BĂNĂȚEANU, C. CUMPĂ
TĂ).

In rezumat s-a spus:

• Colaborarea între editură și 
ministere în privința alegerii și 
stabilirii autorilor e încă defec
tuoasă. Sînt cazuri cînd, la un sin
gur manual, autorii se schimbă 
de 3—1 ori.

• Deși există planuri editoria
le fixate cu mult timp înainte și 
cunoscute de către ministerele 
de resort, de multe ori autorii 
află că sînt propuși... autori, la 
chemarea telefonică a editurii de 
a se prezenta pentru încheierea 
formelor de contractare.

• Procedeul cel mai bun este 
ca la realizarea unui manual să 
participe cercetători, oameni de 
știință și ingineri de înaltă com
petență, alături de care să exis
te întotdeauna și un cadru di
dactic cu experiență și vechime 
în muncă, profund cunoscător al 
problemelor specifice școlii. A- 
cest colectiv ar trebui să între
prindă — în perioada prelimina
ră redactării manualului — o 
largă consultare cu mai multe 
cadre de specialitate, folosind ju
dicios sugestiile acestora.

• Să se dea o mai mare ex
tindere apariției manualelor pe 
bază de concurs.' Este foarte ne
cesară o mai intensă popularizare 
a condițiilor acestuia, în special 
în școli și uzine, în rîndul cadre
lor didactice.

Toți vorbitorii au formulat 
pretenții justificate la adresa E- 
diturii didactice și pedagogi
ce, mai ales pe linia întăririi 
exigenței față de autori și față de 
ceea ce scriu aceștia. Dacă, de 
pildă, unii reprezentanți ai mi
nisterelor au ocolit răspunderea 
ce le revine, pretextînd că „nu au 
organe specializate pentru elabo
rarea de manuale“, trebuie să 
spunem fără înconjur că editura 
nu poate prezenta un astfel de 
argument. Tocmai de aceea, dăm 
dreptate tovarășilor care au spus 
că ei îi revine „o mare răspun
dere în asigurarea calității ma
nualelor“.

Tovarășul ION BĂNĂȚEANU, 
reprezentant al editurii la dis
cuția noastră spunea :

— Sîntem convinși că nu am 
făcut totul în această privință. 
Mijlocul principal prin care tre
buie acționat pentru îmbunătăți
rea calității manualelor este în
tocmirea unor programe școlare 
mai bune, cu o stabilitate mai 
mare, selectarea riguroasă pe 
viitor a autorilor și referenților.

Etichetarea unor manuale ale 
noastre ca necorespunzătoare ar 
trebui să nu mai existe și noi 
ne vom strădui să îndepărtăm cît 
mai curînd deficiențele care s-au 
manifestat, să întărim pe această 
linie colaborarea cu ministerele.

In timpul discuțiilor la „ma

sa rotundă''

Foto: N. ST FLORI AN

„AWIX PROBI“ 

SAU MIC DICȚIONAR MIC
Dincolo de disputa grafică- 

conținut, toți participanții la 
discuție au căutat și au venit 
cu soluții noi menite să con
tribuie la ridicarea calității 
manualelor, să faciliteze con
tactul elevului cu cartea, aju- 
tîndu-1 să înțeleagă și să-și 
însușească tot mai bine ceea 
ce alții au scris pentru el.

— Se simte la elevi lipsa 
unui vocabular tehnic — spu
nea tovarășul DRAGOMIR 
MICROPOL. Chiar și cei din 
anii mari nu au întotdeauna 
o idee precisă asupra termeni
lor tehnici de uzanță curentă, 
deși îi întîlnesc deseori atît 
în manual cît și în alte cărți 
de profil. De multe ori le este 
poate jenă să ne întrebe pe 
noi, profesorii, deși sfatul nos
tru nu-l pot avea chiar la tot 
pasul. Ce-am putea face ? 
Cred că cel mai bine ar fi ca, 
la sfîrșitul fiecărui manual să 
se publice o listă alfabetică — 
un „mic dicționar tehnic", 
i-aș zice, cu terminologia spe
cifică meseriei, folosită în ma

Iată, în linii mari, problemele ridicate în cadrul 
consfătuirii noastre. Evident, nu s-a reușit (și ni
meni nu și-a propus) să se rezolve, sau măcar să se 
treacă în revistă tot ce trebuie făcut, pentru ca ac
tivitatea de îmbunătățire a manualelor de tehnolo
gia meseriei să cîștige în profunzime, să țină pasul 
cu cerințele formulate de ritmul impetuos al tehni
cii. Nu ne îndoim însă că punctele de vedere expri
mate cu acest prilej vor fi de o netăgăduită utili
tate autorilor, editurii de specialitate, Ministerului 
învățămîntului și altor factori pe care-i invităm, tot
odată, să țină seama de ele.

Din discuții s-a desprins, de asemenea, cu clari
tate necesitatea ca, paralei cu îmbunătățirea con
ținutului manualelor, organizațiile U.T.C. din șco
lile profesionale, cadrele didactice să-și întețească 
strădaniile pentru folosirea, într-o mai mare măsu
ră, de către elevi a acestor manuale — ghid pre
țios in însușirea meseriei. Este o problemă asupra 
căreia vom mai reveni.

Pagină redactată de IORDACHE BODEA și ION ANDREIȚA

Ing. IONESCU ADRIANA : 
„Prezentarea grafică este de 
foarte mare importanță mai 
ales la anul I. Ea poate stîrni 
la elevi interesul pentru ma
nual și meserie, contribuind, 
totodată, Ia educația lor este
tică“.

nualul respectiv. Acest lucru 
ar evita numeroasele confuzii 
pe care elevii le fac în prac
tica de producție unde, pentru 
aceleași noțiuni, întîlnesc ade
seori o terminologie diferită, 
specifică limbajului de uzină.

Părerii tovarășului MICRO
POL i s-au alăturat apoi alte
le. Așa, de pildă, s-a propus 
(ing. MĂRGĂRIT ION de la 
Uzina „Semănătoarea“) ca, tot 
la sfîrșitul fiecărui manual să 
se publice și o culegere de 
probleme legate de disciplina 
respectivă, menite să înles
nească elevilor o asimilare 
profundă a cunoștințelor. Tot
odată. s-au făcut referiri la 
întrebările de la sfîrșitul ca
pitolelor (acolo unde nu exis
tă, să apară) în sensul ca ele 
să fie mai judicios formulate. 
Ele trebuie să constituie cu a- 
devărat „tema pentru acasă“ 
a elevilor, să fie concentra
rea maximă a capitolului de 
deasupra lor, și nu puse nu
mai dintr-o abstractă „dato
rie“ pedagogică.



înaintea primului gong

In laboratorul de chimie al Liceului nr. 4 din Tg. Mureș

VIZITA IN REGIUNEA CLUJ
A DELEGAȚIEI PARTIDULUI

COMUNIST DIN SPANIA

A seară s-a dispu
tat în sala FIo- 
reasca prima reu
niune pugilistică 
din cadrul turne
ului fînal al cam
pionatului Repu
blican de juniori.

Despre finalele acestei compe
tiții am avut o convorbire, zi
lele trecute, cu secretarul ge
neral al federației de speciali
tate, tovarășul MIHAI TRAN- 
CĂ.

— Cum apreciați disputele 
juniorilor în acest an ?

— Anul acesta, după părerea 
mea, interesul tinerilor față de box 
este mult mai mare. Dovadă că la 
întreceri s-au înscris aproape 700 
de boxeri din întreaga tară, cifră 
mult superioară anilor trecuți. 
Consider că afluxul tinerilor spre 
această ramură sportivă s-a dato
rat în primul rind faptului că în 
actualul campionat, spre deosebire 
de cele precedente, juniorii „mici" 
n-au mai încrucișat mînușile cu 
cei „mari". Prin juniori „mici" în
țeleg tineri in vîrstă de 16—17 
ani, juniorii „mari" corespund vir
atei de 18—19 ani. Separarea ju
niorilor pe categorii de virstă a a- 
sigurat majorității întâlnirilor din 
campionat un echilibru de forte.

— Putefi face un pronostic cu 
privire la tinerii care vor lupta 
pentru tillurile de campion 7

— Imposibil. Cei mai mv.lti din
tre participantii la finale sînt 
boxeri deosebit de talentati, fieca
re are o valoare sportivă bine con
turată, așa incit este dificil să fac 
pronosticuri. Să nu uităm — pe 
de altă parte — că la turneul final 
din acest an participă și 7 cam
pioni de ’ anul trecut, care ori
cum au o experiență ceva mai bo
gată. Cred că tinerii D. Popescu 
(Oltenia), Gh. Ene (București). C 
Cocîrlea (București), M. Deheleanu

(Arad), Al, Popa (Cluj), D. Mihal- 
cea (București), I. Săliște (Mara
mureș) au perspective reale, ime
diate, de progres.

— Pregătirea acestor tineri, 
ca și a altora, dovedește că în 
unele centre din țară antreno
rii pun mare accent pe selecția 
șl promovarea judicioasă a 
„schimbului de mîine" în box. 
Ce ne puteți spune în această 
privință 7

— Este foarte adevărat că antre
norii noștri acordă în ultimul timp 
o atenție sporită juniorilor. Era și 
timpul. Valoarea medie a boxului 
românesc este oarecum bună, dar 
noi tindem să creștem, să pregătim 
vedete, în înțelesul bun al cuvin- 
tului. In această privință apreciez 
munca antrenorilor din regiunea 
Galați (Petre Mihai, Zlătaru, Bo- 
binaru, Dobre, Baltă), care se 
prezintă la finale cu 19 sportivi ; 
antrenorii din Banat (Stănescu, 
Gheorghina, Pop), urcă în ring 
13 boxeri, cei din Cluj (Doda, 
Chendreanu, Ambruș) tot 13. In 
sfîrșit, aprecieri pentru activitatea 
laborioasă a antrenorilor bucureș- 
teni.

— După desemnarea noilor 
campioni ai țării, care este pro
gramul competițional al junio
rilor 7

— Boxerii care se vor evidenția 
la turneul final vor fi chemați, in 
vacanta școlară, Ia diferite tabere 
de pregătire, în vederea întîlnirilor 
internaționale cu șchipele Bulgariei 
și Ungariei. De asemenea, selecțio
nata tării noastre, care va partici
pa la „Turneul speranțelor olimpi
ce” de la Berlin, va avea în com
ponentă și cîtiva dintre juniorii cei 
mai talentati. Selecționarea acesto
ra este în funcție, desigur, de evo
luția lor în cele 3 reuniuni finale 
ele campionatului individual. Ulti
ma reuniune va avea Ioc in sala 
Expoziției 
sîmbătă, 16

• în sala de la stadionul Wem- 
btey din Londra au început campi
onatele europene de tenis de masă 
la care participă 24 de formații 
feminine si 30 masculine. în prime
le meciuri ale competițiilor pe e- 
chipe, selecționata feminină a Ro
mâniei a învins cu 3—0 echipa 
Luxemburgului : Maria Alexandru— 
Wivines, 2—0 ; EUa Constantines- 
cu — Reinert 2—0, Alexandru, 
Mihalca—Wivines, Reinert 2—0. 
La masculin, reprezentativa româ
nă (Giurgiucă, Negulescu, Reti) a 
Întrecut cu 5—0 echipa Spaniei.

• Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit ieri la Belgrad primul meci 
dintre echipele Partizan Belgrad și 
Manchester United (Anglia) con
țină pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni” la fotbal, 
întilnirea s-a încheiat cu rezul
tatul de 2—0 (0—0) în favoarea 
fotbaliștilor iugoslavi.

în cursul zilei de miercuri, 
membrii delegației Partidului 
Comunist din Spania, în frun
te cu tovarășul Santiago Ca- 
rrillo, secretar general al P. C. 
din Spania, împreună cu to
varășii Mihai Dalea, secretar 
al C. ~ 
Vass,
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., însoțiți de Aurel Duca, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.C.R., au con
tinuat să viziteze regiunea 
Cluj.

Dimineața, membrii delega
ției au avut o intilnire cu ca
dre de conducere ale Uniunii 
regionale a cooperativelor a- 
gricole de producție. Președin
tele Uniunii, Alexandru Penea, 
a vorbit oaspeților despre dez
voltarea agriculturii în regiu
nea Cluj și despre preocupări
le actuale ale țăranilor coo
peratori din această parte a 
țării, pentru sporirea continuă 
a producției la cereale și plan
te tehnice, precum și în zoo
tehnie.

Membrii delegației s-au in
teresat îndeaproape de expe
riența acumulată în regiune, 
în organizarea și dezvoltarea 
agriculturii cooperatiste. Ex
plicațiile au fost date de Ion 
Mureșan, președintele Consi
liului agricol regional, Vasile 
Sărmășan, președintele C.A.P. 
Frata, raionul Turda, și prof. 
univ. Emil Negruțiu, rectorul 
Institutului agronomic din 
Cluj.

în continuare, oaspeții spa
nioli au vizitat Uzinele „Indus
tria Sîrmii“ din Cîmpia Turzii, 
unde un mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri le-au făcut o caldă mani
festație de prietenie. Au fost 
vizitate secțiile oțelărie și ca
bluri electrice, laminorul de 
profile, fabrica de electrozi și 
alte secții ale uzinei.

Membrii delegației au pri-

C. al P.C.R., Ghizela 
membru al C.C. al

mit explicații amănunțite 
la Ion Stanatiev, directorul 
general al uzinelor, Carol 
Hertl, directorul tehnic, Iuliu 
Racz, secretarul comitetului 
de partid, și inginerii șefi Ser- 
giu Stoleru și Ion Fărcășan. 
Delegația Partidului Comunist 
din Spania s-a interesat de 
profilul actual și perspectivele 
de dezvoltare ale î 
rii, organizarea producției 
raport cu cerințele progresu
lui tehnic, modul de retribu
ție a lucrătorilor și de stimur 
lare a spiritului lor de iniția
tivă, precum și de activitatea 
desfășurată de organizația de 
partid a întreprinderii.

L,a amiază, conducerea uzi
nei a oferit o masă în cinstea 
delegației Partidului Comunist 
din Spania.

In cursul după-amiezii oas
peții spanioli au vizitat coope
rativa agricolă de producție 
„Arieșul“ din comuna Mihai 
Viteazu, raionul Turda, unde 
au fost întîmpinați cu tradi
ționala pîine și sare și încon
jurați cu căldură de țăranii 
cooperatori. La sediul coope
rativei agricole. Paul Kereki, 
președintele cooperativei, a 
făcut o expunere despre re
zultatele obținute în munca 
de întărire economico-organi- 
zatorică a cooperativei, de 
sporire a producției vegetale 
și animale. Membrii delegați
ei au vizitat apoi fermele coo
perativei, interesîndu-se de 
problemele dezvoltării zooteh
niei în cooperativă.

In cursul celor două zile 
petrecute în regiune, oamenii 
muncii și-au exprimat senti
mente de frățească solidaritate 
cu lupta dreaptă a poporului 
spaniol pentru libertate, de
mocrație și progres social.

Seara, delegația Partidului 
Comunist din Spania a pără
sit regiunea Cluj, înapoindu- 
se în Capitală.

(Agerpres)

Economiei Naționale 
aprilie.

C. RAICU

O Sîmbătă, la Timișoara va în
cepe un turneu internațional de 
lupte greco-romane la care partici
pă selecționatele orașelor Sala 
(Suedia), Varșovia, Timișoara și 
București.
• Exceptind meciul Universita

tea Cluj — Dinamo București, ce
lelalte jocuri ale etapei a 5-a a 
returului campionatului categoriei 
A de fotbal se vor desfășura du
minică 17 aprilie.

în Capitală, pa stadionul „23 Au
gust” în program cuplat au loc 
meciurile : Steaua — Politehnica 
Timișoara (ora 14,30), Rapid — 
C.S.M.S. Iași (ora 16,30). în țară se 
dispută partidele : Știința Craiova 
— Petrolul Ploiești ; Dinamo Pi
tești — Siderurgistul Galați i Cri- 
șul Oradea — Farul Constanta ; 
U. T. Arad — Steagul Roșu Bra
șov.

Meciul Universitatea Cluj — Di
namo București va 
tă la Cluj.

OASPETELE ELEVILOR
DIN BRĂNEȘTI

La simpozionul sportiv de 
la Liceul din comuna Bră- 
nești, pregătit de organiza
ția U.T.C. și conducerea 
școlii, au participat peste 
300 de elevi, fete și băieți 
din clasele mari. In curtea 
școlii, conform tradiției, li
ceenii s-au orînduit în ca
reu, iar pentru oaspetele 
așteptat, handbalistul Ion 
Mozer, maestru emerit al 
sportului, de două ori cam
pion mondial, au improvizat 
o mică „tribună" de pe 
care, firește, nu lipseau 
glastrele cu mușcate. Cu
noscutul nostru handbalist 
a răspuns cu plăcere invita-

(iei elevilor de a le vorbi 
despre disciplina sportivă 
în care noi deținem titlul 
suprem, despre evoluția sa 
sportivă. Istorisirile închea
gă nu numai biogralia a- 
cestui cunoscut sportiv, ci 
îritr-un tel, însăși istoria 
dezvoltării handbalului ro
mânesc. Se perindă, ca in 
niște secvențe cinematogra
fice, crîmpeie dintr-o viată 
sportivă și muncă pasionan
tă : iată-l pe Ion Mozer 
elev, jucînd fotbal și volei, 
executlnd exerciții de gim
nastică, apoi trăgînd prima 
minge la poarta de handbal. 
Component al echipei de

handbal a liceului, jucător 
intr-o echipă divizionară, 
urmează confruntările inter
naționale cind își confirmă 
valoarea și se consacră a- 
cestui sport. Vin pe urmă 
cele două ediții ale campio
natului mondial, cînd i se 
înmînează, ca și celorlalți 
medaliile de

...Această 
elevilor cu 
constituit un 
Imbogăfire
despre un sport în care de
ținem titlul suprem.

aur.
Intilnire a 
Ion Mozer a 
bun prilej de 

a cunoștințelor

VASILE CÄBULEA

• CONTINUĂRI

Exemplul bun
c la doi pași

semănat. Și ceea ce este foarte 
important, lucrările executate 
pînă acum de mecanizatori au 
primit calificative numai de 
foarte bine. Rîndurile sînt 
drepte, se seamănă la adînci- 
mea indicată, uniform.

Tot așa a fost pregătită 
și se desfășoară însămîntarea 
porumbului la cooperativele a- 
gricole de producție din Brîn- 
coveni, Cotmeana, Comănița, 
Brebeni, 
mari însămînțate pînă 
se situează 
din raionul

care, cu suprafețele 
acum, 

în fruntea unităților 
Slatina.

★
două ceasuri dupăLunî, la 

prînz, curtea brigăzii de trac
toare din Valea Mare era pli
nă de mașini. Staționau aci 
încă nefolosite trei semănători 
S.P.C. 6, 4 tractoare și mai
multe polîdiscuri și grape. Am 
întîlnit și un mecanizator. Cei
lalți colegi ai săi, ale căror 
mașini se aflau în curte, erau 
„pe-acasă". ~ 
și nu putem încă lucra" 
spus tînărul mecanizator 
Mănescu, cu care am stat 
vorbă.

— Vecinii dumneavoastră din 
Priseaca însămânțează de 
teva zile I

— De semănat și noi am 
tea semăna, dar nu avem 
ren pregătit, iar cu polidiscu- 
rile nu putem intra acum, este 
prea moale.

— Dece n-ati pregătit, tere
nul mai înainte, cînd tempera-

„Terenul e moale 
ne-a 

Ion 
de

cî-

pu
te-

NOTE DE CĂLĂTORIE

oferă 
naturale 
costume 
timpuri, 
de artă.

Ir Istria și pînă-n 
sud la Herceg 
Novl, după Du
brovnic, Alpii Di- 
narici se împreună 
intr-o imbrățișare 
de 2 000 de kilo
metri cu marea de 
culoarea cerului.

Muntele Dalmal, aspru, colțos 
coboară' repede și sprinten din 
culmile sale amețitoare ca să 
se încline adine, cale de 2 000 
de kilometri, in fața prințesei 
cu ochi albaștri.

Am străbătut întregul basm 
al dragostei dintre munte și 
mare, pe magistrala de asfalt 
tăiată și zidită de îndrăznelii 
constructori iugoslavi printre 
slinci, chiar pe malul Adriaticii. 
Mașina noastră se lua de piept 
cu pantele și serpentinele la o 
înălțime amețitoare, in timp ce 
in dreapta se căsca în perma
nență hăul și prăpastia albas
tră : ladranul I

Ne-au impresionat insulele 
Adriaticii. Dacă privești Marea 
Neagră, vezi in depărtare, la 
orizont, cum cerul sărută ma
rea. Panorama Adriaticii este 
cu totul alta. Nu poți să vezi 
la orizont întilnirea dintre cer 
și mare din cauza puzderiei de 
insule plantate șirag în apro
piere de țărm. Presărate de-a 
lungul unei distante de aproa
pe 2 000 de kilometri, insulele 
de pe coasta Adriaticii 
călătorului frumuseți 
unice: fermecătoare 
din cele mai vechi 
monumente istorice și

Fiecare insu
lă are un speci
fic propriu, ca
re o deosebește 
de celelalte. 
Unele insule se . 
disting prin- 
tr-un climat ex
trem de dulce 
și printr-o ve
getație luxuri
antă.

Dar adevăra
ta frumusețe a 
litoralului dai- 
matic o formea
ză nenumăratele așezări: porturi 
mari și mici, stațiuni balneare 
și sate pescărești. Marile vase 
de transport transoceanice ca 
și ambarcațiunile pescărești, se 
poate spune, trag in centru/ o- 
rașelor și al micilor așezări. 
Pitorești străduțe înguste, su
ind pe trepte întortochiate și 
străjuite de case din piatră, le 
poți intilni în fiecare localitate 
de pe coasta Adriaticii.

Coper, Vechiul Capri din Is
tria de pe vremea romanilor, 
Portoroz, Rovinj, Pola — sint 
așezări ale căror case și ziduri 
seculare încep la 50 de centi
metri de mare și sfirșesc in 
virful muntelui.

Iată și Rijeka, cel mai mare 
port iugoslav. Vase de mare to
naj vin și pleacă de aici spre 
toate mările și porturile lumii. 
In anul 1963, „Iugolinia" a inau
gurat aici o linie directă, Iugo
slavia — Australia. Orașul fi
ind tăiat în două de un canal 
existînd de secole, portul îna
intează pînă-n centrul Rijekăi. 
Aici totul e subordonat mării și 
portului. La șantierele navale 
„3 Mai" am văzut și vase cu 
un deplasament de 36 000 tone 
construite pentru Suedia. La 
întreprinderea „Torpedo" se 
construiesc motoare Diesel și 
alte echipamente complexe pen- 

. tru vase.
Pornim mai departe. Lăsăm 

în urmă Zadar, Sibenik, Trogir 
și iată-ne intr-un alt mare oraș- 
port iugoslav : Split.

Splitul este o uluitoare con
glomerate de epoci, de vestigii 
a două milenii, th timp ce ma
rele șantier naval al orașului a 
lansat in ultimii ani prima 
navă iugoslavă oceanică, iar de 
curînd cel mai modern vas de 

i al țării (1 200 de per
soane), apa vine în locuințele 
cetățenilor pe milenarul ape
duct al împăratului Dioclețian.

Timp de un deceniu, între 
anii 295—305, treizeci de mii

i au ridicat minunea 
care se cheamă palatul Diocle- 

i care pînă în zilele noa
stre a rămas centrul Splitului.

I
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FRUMUSEȚILE
ADRIATICII

Sosirea unei delegații de activiști

ai C. C. al P. C. Bulgar
La invitația C.C. al P.C.R., 

miercuri a sosit în Capitală în 
schimb de experiență o dele
gație de activiști ai C.C. al 
P. C. Bulgar condusă de tov. 
Anghel Todorov, membru su
pleant al C.C. al P. C. Bulgar, 
șeful Secției Organizatorice a 
C.C. al P.C.B.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost salutată de to
varășii Dumitru Ivanovici, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., An
drei Cervencovici, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Au fost de față Ivan Man-

gov, consilier al Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București, și 
alți membri ai ambasauei.

9

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al Danemarcei

(Aqerpres)

■>.

avea loc sîmbă-

Miercuri dimineața, minis
trul afacerilor externe al Da
nemarcei, Per Haekkerup, îm
preună cu persoanele care-l 
însoțesc, a plecat spre Brașov.

In drum oaspeții danezi au 
vizitat Rafinăria Brazi, unde 
s-au interesat de procesele de 
producție, precum și de gama 
produselor realizate aici.

La Brașov, în cursul după- 
amiezii, au fost vizitate princi
palele sectoare de fabricație 
ale Uzinelor de tractoare. A- 
sistînd la o demonstrație a 
calităților ultimelor modele de 
tractoare, oaspeții au apreciat 
caracteristicile tehnico-econo- 
mice ale acestora.

Numirea noului amhasfldor
al Republicii socialiste

România In Italia
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Cornel Burtică 
a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Italia, 
în locul tovarășului Marin 
Mihai, care a primit o altă în
sărcinare.

I___
I,pasageri 

soane),

I
Iann 29ț>- 

de sclavi

rare se c

Ițian și 
st re a

Intrarea in palat se face prin 
patru porți impresionante ca 
mărime și execuție artistică. 
Poarta de Aur, care se deschi
de 
de 
te 
de
Nu știm ce să admirăm mai iu
tii.

tn palatul lui Dioclețian se 
locuiește și astăzi. Dar curtenii 
și nobilii de azi ai lui Dioclețian 
sini niște ființe ciudate : au lu
mină electrică, vorbesc la tele
fon din apartamente și privesc 
la televizoare.

Dacă la acestea mai adăugăm 
vacarmul portului, vegetația 
mediteraniană, blocurile noi de 
10—15 etaje, care se . înalță 
printre vechile ziduri diocleție- 
ne și dintre palmieri — putem 
reconstitui imaginea tulburătoa
re și fascinantă a Splitului.

Urmind drumul sudului ajun
gem și la Dubrovnic, perla cea 
mai strălucitoare a Adriaticii, 
care în veacurile 10—12 era 
cel mai temut concurent al Ve
neției.

Intrăm in „Strada", centrul 
Raguzei, pășind pe un pod mo
bil și trecînd pe sub bolta unei 
porți uriașe. Avem impresia că 
o fantastică mașină a întors 
timpul cu 5—6 secole în urmă, 
în fața noastră 0 „piazza" par
dosită cu vechi lespezi de mar
mură, în dreapta și în stingă 
palate vechi cu ogive și bal
coane, cu creneluri și turnuri 
patinate. O fîntînă octogonală 
napolitană, o monumentală bi
serică franciscană. care deține 
una din inestimabilele capodo
pere ale lui Tizian. La ieșirea 
din biserică aflăm cea mai ve
che farmacie din Europa, înfi
ințată în 1317.

In fiecare an, timp de două 
luni (iulie și august) „Raguza"

in centrul orașului, Poarta 
Bronz, in partea opusă, care 
conduce către mare, Poarta 

Argint și Poarta de Fier.

tatălui său. 
fi ?" — se 
Sintern la 

Elsenăr ?

toate aceste 
și din altele

devine scena unui festival tea
tral. Actorii joacă pe o scenă 
al cărui decor nu poale li rea
lizat de nici un pictor sceno
graf. Dintr-un balcon din piața 
„Strada" apare Julieta aștep- 
tînd înfiorată pașii lui Romeo 
răsunînd pe lespezile de carara. 
Othello străbate in neștire co
loanele și bolțile căulind-o ine- 
bunit de gelozie pe Desdemona. 
In cetatea Lovrinaț s-a oprit 
sus, pe stinca sub care vuiesc 
apele Adriaticii, prințul Dane
marcei și in bătaia reflectoa
relor așteaptă înfrigurat întil- 
nirea cu spiritul

„A fi, sau a nu 
zbuciumă Hamlet. 
Dubrovnic sau la

★
Șl totuși din 

frumuseți, precum
care n-au mai încăput in rela
tarea noastră, cel mai mult m-a 
impresionat un mic promonto
riu. E vorba de promontoriul 
micului port Podgora. Un mic 
port, ca atitea altele, risipite pe 
coasta Adriaticii, care ne-a a- 
părut pe drumul intorlochiat 
dintre stînci de la Split la Du
brovnic, în mijlocul măslinilor 
și rodiilor. Micul promontoriu 
nu spune nimic. Dar cu aproape 
un sfert de veac în urmă de 
aici au pornit la atac primele 
vase ale partizanilor. Erau 
niște mici ambarcațiuni fără 
catarge.

Si, dacă la Rijeka s-a inaugu
rat o linie directă de naviga
ție, Iugoslavia — Australia, 
dacă la Split se construiesc 
vase de 36 000 tone, dacă in 
Dubrovnic turiștii admiră moș
tenirea secolelor, înseamnă că 
vasele fără catarge s-au întors 
biruitoare la țărmul cu măslini 
și rodii.

ȘTEFAN HARALAMB

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
■r

mării, prin firele de nisip, a unor 
mici capsule prevăzute cu izotopi 
radioactivi.

• CONTINUĂRI
tura era mai scăzută dar pă- 
mîntul era mai uscat ?

— Nu știu I Așa s-a planifi
cat, așa am lucrat. Noi avem 
mașinile gata și putem lucra 
în orice moment.

Planificarea de la cooperati
va din Valea Mare ridică și 
alte semne de întrebare. Luni 
dimineață începuse aci însă- 
mînțatul porumbului pe lotu
rile date în folosință personală 
cooperatorilor. Discuțiile pe 
care le-am purtat cu brigadie
rul Nițu Savu și cu alți țărani 
cooperatori ne-au arătat că 
aceste terenuri nu au condiții 
deloc deosebite față de cele
lalte.

Cum au participat tinerii din 
Valea Mare la pregătirile pen
tru însămîntarea porumbului, 
ce contribuție vor aduce ei la 
efectuarea acestei lucrări ?

— Noi — ne răspunde to
varășa Elena Drugă, secretara 
comitetului U.T.C. — am dis
cutat cu tinerii aceste proble
me în adunările generale U.T.C. 
și i-am îndrumat să ia parte 
activă.

Și cam, la atît se rezumă 
pînă acum activitatea organi
zației U.T.C. pentru mobiliza
rea tineretului la efectuarea la 
timp și de bună calitate a lu
crărilor din actuala campanie 
agricolă. Organizațiile U.T.C. 
de brigăzi n-au încă planuri 
de muncă pentru această pe
rioadă. Tovarășul Ilie Abagiu, 
instructorul comitetului raio
nal U.T.C., a trecut pe la ei 
și le-a „indicat" șă facă pla
nurile de muncă, dar a plecat 
grăbit.

Tovarășa secretară, care are 
putină experiență, continuă să 
aștepte ajutorul, comitetului 
raional U.TC.. Și, cu toate că

se află doar la 5 kilometri 
Priseaca, la Valea Mare 
este cunoscută experiența 
ganizatiei vecine. Aici nu 
obișnuiește invitarea la

cunoscută de comitetul raional
U.T.C. și mai mult generali
zată.

de 
nu 
or- 
se 

adu
nările generale U.T.C. dinaintea 
principalelor campanii agricole 
a președintelui, inginerului, a 
brigadierilor pentru a le expli
ca tinerilor sarcinile ce le re
vin, obiectivele economice 
care stau în fața cooperativei. 
$i cam aceeași situație am în
tîlnit la Mărgineni, o altă uni
tate vecină, care încă „expe
rimenta" dacă se poate trece 
la însămîntatul porumbului. 
Tovarășul Nicolae Potecea, 
inginerul cooperativei și Ma
rin Turlan, președintele, ne-au 
spus că „este mare nevoie de 
participarea activă a tuturor 
tinerilor la lucrările actuale, 
de ajutorul organizației U.T.C,". 

Am înțeles că organizația 
U.T.C. de aici se preocupă cu 
totul insuficient, neinteresant 
și neconvingător de dezvolta
rea în rîndul tinerilor țărani 
cooperatori a dragostei pentru 
cooperativa agricolă, 
munca în agricultură, 
ceastă cauză unii nu 
posibilitățile pe care 
munca în cooperativa 
pentru realizarea în 
unui tînăr".

Toate aceste fapte 
pe teren așteaptă

Litoral-1966

pentru 
„Din a- 

cunosc 
le oferă 

noastră 
aviață

întîlnite 
o soluțio

nare corespunzătoare din par
tea Comitetului raional U.T.C. 
Slatina. Documentele recentu
lui Congres al. U.T.C. dau în a- 
ceastă privință indicații clare. 
Experiența bună existentă 
unele organizații U.T.C. 
cooperativele agricole din 
ionul Slatina trebuie mai

în 
din 
ra- 

bine

multe căsuțe etajate din pre
fabricate, însumînd 570 de 
locuri, și un restaurant mo
dern. Tabăra școlarilor de la 
Năvodari va funcționa în a- 
ceastă vară cu un bloc ali
mentar nou. Peste tot, în toa
te taberele se fac lucrări de 
revizie, reparații și curățenie 
pentru ca cei 18 000 de stu- 
denți și școlari să-și petreacă 
o vacanță cit mai frumoasă.

Să mai adăugăm cîteva a- 
mănunte în legătură cu îm
bunătățirea transportului vi
zitatorilor de-a lungul litora
lului : față de anul trecut vor 

■ circula în plus 18 troleibuze 
și 30 de autobuze noi. O sur
priză plăcută îi așteaptă și pe 
posesorii de autoturisme: 
noul pasaj de trecere pe șo
seaua Constanța — Mangalia 
la intrarea în Eforie nord și 
o nouă șosea turistică Bucu
rești — Constanța cu traver
sarea Dunării între Ostrov și 
Călărași. Șoseaua, care este 
pe terminate între Ostrov și 
Constanța, va înlesni vizitarea 
viilor din sudul Dobrogei și a 
monumentului antic de la A- 
damclisi, unde s-a amenajat 
un muzeu arheologic.

Iată acum și o imagine de 
arhitectură peisagistică a li
toralului. Alături de parcurile 
și grădinile cunoscute pînă 
acum, la Mamaia, pe malul 
lacului Siutghiol, s-a amenajat 
un taluz, iar de-a lungul pla
jei, pe distanța de 2 km. se

plantează 3 000 de măslini 
sălbatici care vor crea o am
bianță plăcută și vor opri mi
grarea nisipurilor în timpul 
iernii. Pentru decorarea inte
rioarelor hotelurilor și restau
rantelor s-a construit o seră 
cu o suprafață de 4 hectare în 
care se produc anual 1 milion 
de flori dintr-o sută de spe
cii, precum și palmieri, ficuși 
și răsaduri pentru jardiniere. 
Din serele de la Constanța și 
Eforie se mută acum în gră
dinile care însoțesc litoralul 
pe distanța de 50 km de la 
Mangalia și pînă la Năvodari 
2 milioane de flori, 200 pal
mieri, 125 000 de trandafiri și 
20 000 de arbori și arbuști or
namentali care vor spori fru
musețea stațiunilor de la 
mare.

Consfătuirea
țara

a lucrătorilor
din comerț

țirea permanentă a legăturii 
dintre producătorii de bunuri 
materiale și comerț, adaptarea 
operativă a producției la ce
rințele consumatorilor în con
tinuă schimbare, dezvoltarea 
rețelei comerciale și o ma'i ju
dicioasă amplasare a noilor 
unități. Sarcini mari revin și 
lucrătorilor tineri din comerț, 
care, alături de vîrstnici, în
deplinesc un important rol so
cial. Așa cum se arăta în ra-

portul prezentat la cel de al 
VIII-lea Congres al U.T.C., 
tinerii care lucrează în co
merț au datoria să-și perfec
ționeze necontenit calificarea, 
să-și organizeze mai bine ac
tivitatea, locul de muncă, să 
manifeste mai multă solicitu
dine, fiind receptivi la suges
tiile și cerințele cumpărători
lor. Organizațiile U.T.C. — se 
sublinia în raport — trebuie 
să considere ca o înaltă înda
torire de a sădi în permanen
ță în conștiința tinerilor din 
acest sector de activitate con
vingerea că nu există satis
facție mai mare decît aceea 
că — prin munca sa oricît de 
modestă, dar pătrunsă de spi
rit de răspundere, de atenție 
și solicitudine față de orice 
cetățean cu care vine în con
tact — slujește interesele po
porului, creșterea bunăstării 
și fericirii sale, obiectiv esen
țial al întregii politici a parti
dului și statului nostru.

lnscriindu-se în preocupă
rile existente de perfecționare 
a activității în cele mai dife
rite domenii de activitate, 
consfătuirea lucrătorilor din 
comerț va generaliza, fără în
doială, ceea ce s-a acumulat 
bun de-a lungul anilor, va sta
bili căile și soluțiile cele mai 
corespunzătoare pentru înde
plinirea în condiții bune a 
sarcinilor trasate de partid, 
pentru perfecționarea organi
zării comerțului, ridicarea sa 
pe o treapta superioară în ve
derea aprovizionării populați
ei la nivelul exigențelor ac
tuale.

Succes deplin lucrărilor 
Consfătuirii pe țară a lucrăto
rilor din comerț 1

DE TOATE
I

Cite informații 
a adunat omenirea

Cel moi vorbăreț om 
din lume

Recent, s-a organizat în R. F. 
Germană un concurs pentru titlul 
de „cel mai vorbăreț om din lume". 
Concursul a fost clștigat de Peler 
Spiegel, în vîrstă de 62 de ani 
din Essen, care a reușit să rosteas
că Intr-un minut aproximativ 1 000 
de cuvinte. Cind vorbea Spiegel, 
aveai impresia că asculți o bandă 
de magnetofon care se derulează 
cu viteza maximă.

Spiegel s-a pregătit pentru acest 
concurs timp de 14 zile, ascultin- 
du-se tot timpul la magnetofon.

în prezent, în toate bibliotecile 
din lume se păstrează aproximativ 
770 milioane de cărli, broșuri, zia
re etc. Dacă socotim că fiecare car
te confine in medie circa 100 000 
de cuvinte de cîte cinci litere fie
care, Înseamnă că rezerva medie 
de informații dintr-o carte este de 
șase milioane de bit țunitate de 
măsură binară a cantității de in
formații). în prezent, revin între 
4 și 40 de cititori de fiecare carte. 
Cum, populația globului crește in 
medie cu 2 la sută pe an, iar acu
mularea informațiilor — cu 3,1 la 
sută, nu este exclus ca, cu timpul, 
numărul cărților să depășească nu
mărul cititorilor posibili.

Jucătorul nr. 1

Stele reci
Cercetătorii de la Institutul de 

tehnologie din California au desco
perit, cu ajutorul unui nou tip de 
telescop, două stele care sini 
cele „mai reci” dintre cele cunos
cute pînă acum : temperatura pe 
suprafața uneia (aliată în constela
ția Taurului) este de 650 centi
grade, a celeilalte (aliată în cons
telația Lebedei) — de 456 centi
grade. Descoperitorii emit ipoteza 
existentei a mii de stele reci, 
ceea ce ridică noi semne de între
bare pentru savanți.

Cercetări oceano 
grafice

Comisia australiană pentru ener
gie atomică se pregătește să expe
rimenteze pe scară largă trasoare 
radioactive, cu ajutorul cărora se 
vor putea cunoaște perfect mișcă
rile de pe fundul marii. Procedeul 
consta In răspindirea pe fundul

Echipa americană de polo (pro
fesioniști) „Winthrop Sharks" a 
clștigat in ultimul timp multe me
ciuri și mai multi bani decît orice 
altă echipă rivală. Jucătorii de la 
„Winthrop Sharks' au oblinul 
consecutiv victoria în 21 de me
ciuri, de fiecare dată tribunele din 
jurul bazinului fiind ticsite de 
spectatori, ceea ce nu se înlîmplă 
la meciurile altor echipe de polo. 
Se pare că lotul se datorează pre
zenței lui 
echipei.

O mică lămurire — Johnny este 
un delfin.
lua cu ea ca mascotă in toate ora
șele unde juca. Odată, în timpul 
unui meci important jucat ia Los 
Angeles, un jucător din echipă a 
fost serios lovit și a trebuit să iasă 
din joc. In locul lui a intrat delfi
nul, care se antrenase de multe ori 
alături de sportivi. Cum s-a po
menit in bazin, Johnny a ridicat 
mingea cu botul in aer, apoi a 
aruncat-o cu capul drept în plasa 
adversarilor,
noase ale publicului
Meciul s-a încheiat cu victoria e- 
■chipei „Winthrop Sharks",

De atunci, Johnny joacă regulat 
în echipă, aducîndu-i cîștiguri 
frumoase.

Johnny, noul jucător al

La Început, echipa 11

în aplauzele furtu- 
entuziasmat.



„Vlelcongul a de
clanșat noaptea tre
cută cel mai îndrăz
neț atac al său de la 
începutul războiului 
din Vietnam'-. (Fran
ce Presse); „Una din 
cele mai grele în- 
frîngeri americane 
din acest război1 
(U.P.I.), „30 de obu
ze care au avut o 
forță distrugătoare1 
(Reuter) — astfel ca
racterizează agenții
le occidentale de 
presă acțiunea cura
joasă întreprinsă 
marți noaptea de 
patrioții sud-vietna
mezi împotriva ba
zei aeriene de la 
Tan Son Nhut, situa
tă la numai 5 kilo
metri distanță de 
centrul Saigonului.

iercuri la prînz 
autoritățile mili
tare americane și 
saigoneze se aflau 
încă sub impresia 
nopții de groază. 
Aeroportul militar 
era plin cu epave 
ale avioanelor dis

truse sau avariate. Cîteva de
pozite de carburanți ardeau, 
aruncind limbi uriașe de flăcări 
la mari înălțimi. Ambulanțele 
alergau neîncetat transportînd 
morti și răniți. La cîteva ore 
după ce comandantul bazei, 
colnelul Budway, a comunicat 
presei că, în urma atacului, 7 
americani au fost uciși și s-au 
înregistrat 155 de răniți, dintre 
care 14 sud-vietnamezi; coman-

s-auvernul englez 
arătat multă vreme 
iritat de insistentele 
Madridului în pro
blema Gibraltaruiui 
și, in potida tuturor 
presiunilor, a reiuzat 
să ia în considerare
începerea de trala- 

privire ia teritoriul dispu- 
rebruarie, însă, tratativele 
acceptate. Căror factori s-a 
brusca schimbare de atitu- 
Whitehall-ului, nimeni n-a

dantul forțelor S.U.A. din Viet
namul de sud, generalul West- 
moreland, declara că pierderile 
sînt în realitate mai mari, nu
mărul morților ridieîndu-se la 
9, și cel al răniților 175, dintre 
care 155 americani. Cît privește 
aparatele de pe sol, 33 de a- 
vioane și 23 de elicoptere ame
ricane și saigoneze au fost dis
truse seu avariate.

Atacul a fost declanșat la 20 
de minute după miezul nopții, 
în total se crede că un număr 
de 75 de obuze de mortier au 
căzut asupra imensului aero
drom, cea mai importantă bază 
americană din Vietnamul de 
sud. Aici se află cartierul gene
ral al celei de-a 7-a flote aerie
ne a S.U.A. și cartierul general 
al forțelor aeriene saigoneze. 
Tot aici se găsește reședința 
premierului saigonez, generalul 
Nguen Cao Ky.

Cînd primele obuze au în
ceput să cadă asupra bazei, ge
neralul Ky a crezut, după cum 
a mărturisit unor ziariști occi
dentali, că „s-a produs o lovi
tură de stat“. Pentru a oferi un 
„exemplu“ aghiotantilor săi, el 
s-a îmbarcat imediat, împreună 
cu soția și copiii, în elicopterul 
său personal, grăbindu-se să se 
pună Ia... adăpost! Dar restul 
personalului bazei, cifrat la 
peste 15 000 de militari ameri
cani și sud-vietnamezi, nu a avut 
același noroc. „Obuzele — re
latează agenția U.P.I. — au lo
vit în plin avioane, uriașele re
zervoare de carburanți și dor
mitoarele americanilor“. Pri
mele incendii au izbucnit la 
depozitele de carburanți. Un 
rezervor, conținînd 1 100 000 
litri de benzină a explodat, al
tele au fost avariate. Pe pistele 
de aterizare, bombardiere, avi
oane de vînătoare, elicoptere,

tlve cu 
tat. In 
au just 
datorat 
dine a 
aflat cu certitudine. Unii umoriști 
au afirmat că Wilson, cu glndul 
la iminentele alegeri parlamentare, 
a pregătii pur și simplu o piatră 
pe care să o lege de gîtul lui 
1-ieath în cazul cînd conservatorii 
ar fi revenit Ia putere. Remarca a 
fost luată drept o simplă glumă, 
deoarece aproape toți comentatorii 
erau convinși că liderul laburist nu 
va organiza noi alegeri decît dacă 
va fi sigur că le va clștiga. Accep- 
tînd, deci, discuții cu spaniolii in 
chestiunea. Gibraltaruiui, premierul 
britanic era convins că acestea 
vor fi duse de guvernul său. Ca 
atare — se afirmă în presa occi
dentală — Londra era încă de 
mult în posesia unui plan concret. 
Dar, nefiind dat nimic în vileag, 
în așteptarea tratativelor progra
mate să înceapă în cursul acestei 
luni, presupunerile nu lipsesc.

Se afirmă că, iară îndoială, în 
cursul convorbirilor, principalele 
puncte disputabile vor fi, pe de o 
parte, afirmațiile Spaniei în sensul 
că Gibraltarul trebuie să-i fie 
înapoiat, iar pe de altă parte, de
clarația făcută în repetate rinduri 
de reprezentanții Londrei în sensul 
că problema autorității britanice 
asupra acestui teritoriu este în a- 
fară de orice discuție. După ce 
fiecare parte își va expune încă 
o dată pozifia, se va recurge — 
ca bază pentru un acord — la o 
soluție de compromis.

La Madrid se exprimă un oare
care optimism. Deși în cercurile 
politice spaniole nu se avansează 
ideea că Anglia ar avea intenția să 
renunțe Ia autoritatea asupra stîn- 
cii iberice, acordul de a începe tra
tative iară o ordine de zi presta
bilită și fără condiții prealabile a 
fost evaluat în capitala Spaniei 
drept „un pas înainte considera
bil“ pe calea soluționării unei 
dispute care durează de 253 de 
ani. Presa spaniolă consideră că 
poate să menționeze „tezele fun
damentale" pe care reprezentanții 
Madridului le vor susține în cursul 
tratativelor: transmiterea Gibralta- 
rului către Spania, problema men
ținerii statutului militar englez și 
„apărarea intereselor celor 25 000 
de locuitori" ai coloniei. In această 
privință, „NEW YORK TIMES" își 
exprimă părerea că Spania este 
dispusă să ofere Angliei baza mili
tară din Gibraltar, pentru ca „im
portanta teritoriului să mg scadă 
în ochii Occidentului". Baza ar 
putea fi oferită Angliei pe temeiul 
unui tratat asemănător acordului 
bilateral prin care S.U.A. au ob(inut 
dreptul de a folosi bazele militare 
aeriene și maritime de pe terito
riul Spaniei.

Presa britanică neagă, desigur, 
dreptul guvernului de la Madrid 
de a emite preteu/ii asupra Gibral
taruiui. „GUARD1AN" afirma nu de 
mult că, de fapt, Spania s-a con
vins că speranțele privind anexa
rea Gibraltaruiui „sini 
deoarece argumentele 
ea la O.N.U. sini „cel 
trabaiansate de voin/a 
Gibraltaruiui“ și de dreptul 
teia la autodeterminare. „în schimb 
— conchide ziarul — este pe de
plin posibil să se obținu concesii 
din partea Angliei, fapt care ar 
ridica prestigiul Spaniei si al lui 
Franco personal".

în orice caz. apropiatele tratati
ve hispano-engleze sînt calificate 
de observatori ca liind „extrem de 
complicate’ și chiar „încordate". 
Nu este exclusă nici ipoteza 
eșec al lor, ceea ce ar duce 
înăsprire și mai accentuată a 
tiilor dintre cele două țări.

într-un interviu acor
dat rețelei japoneze de 
televiziune N.D.N., pre
ședintele R. D. Vietnam, 
Ho Și Min, a declarat 'că 
cu cît imperialiștii ame
ricani
irupe in Vietnamul 
sud, 
raidurile aeriene asupra 
orașelor și satelor din 
R.D. Vietnam, cu atît mai 
grele vor ii înfrîngerile 
pe care 
suferit.

trimit mai multe 
de 

cu cit intensi!ica

le vor avea de

la o întrebare 
recenta confe-

zadarnice", 
folosite de 
puțin con- 
populației 

aces-

unui 
la o 
rela-

ION D. GOTA

Răspunzînd 
cu privire la 
rință de la Honolulu, la care 
au participat autoritățile ame
ricane și administrația Viet
namului de sud, președintele 
Ho Și Min a apreciat că acea
stă conferință „a discutat des
pre intensificarea războiului 
adevărat și a campaniei false 
de pace în Vietnam“, consti
tuind sfidarea cea mai serioa
să la adresa poporului vietna
mez, a poporului american și 
a omenirii iubitoare de pace.

In legătură cu trimiterea de 
către cercurile guvernante din 
S.U.A. a unor noi unități mi
litare în vederea extinderii 
războiului în centrul și sudul 
Laosului, precum și cu provo
cările continue la care se de
dau trupele tailandeze și sud- 
vietnameze împotriva Regatu
lui Cambodgiei, președintele 
R. D. Vietnam a declarat că 
toate acestea reprezintă aten
tate grosolane la adresa inde
pendenței, suveranității și ne
utralității popoarelor Laosu
lui și Cambodgiei, amenințînd 
în mod grav pacea în Indo- 
china și în Asia de sud-est. 
Dacă imperialiștii americani 
transformă țările Indochinei 
Intr-un unic cîmp de bătălie, 
popoarele Indochinei se vor 
uni și mai strîns și vor lupta

Pe ,
scurt

• MIERCURI, s-au deschis lu
crările celei de-a 21-a sesiuni a 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E. — O.N.U.). Comisia 
numără reprezentanți a 31 de țări, 
între care și România. Delegația 
Republicii Socialiste România este 
condusă de Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

• MARȚI după amiază, lucră
rile sesiunii de primăvară a Uni
unii interparlamentare de la Can
berra s-au desfășurat în comisii.

în cadrtil Comisiei pentru studiul 
problemelor parlamentare și ju
ridice, C .Paraschivescu Bălă
ceam.', membru al Comitetului de 
conducere al grupului național ro
mân, a prezentat intervenția : „Ro
lul parlamentului în elaborarea și

C

Ho Și Mio

nu-și
posibil 

să

restii-

RANIADeschidereaCastilla 
această 
cuprinde 
valoroase

arată 
listă, 
cele 

cărți 
pro-

international

zburau pur și simplu în aer sau 
erau lovite de schije. Printre 
aparatele distruse s-a aflat și 
un avion „Constelation“ cu 4 
motoare care servea drept sta
ție de televiziune pentru for
țele americane din Saigon. „Au 
făcut o treabă bună, pot fi feri
ciți“ — a declarat unui cores
pondent al agenției U.P.I. ser- 
gentul-mecanic Scott Mointosh, 
arătînd cu degetul spre 
rile avioanelor.

Autoritățile saigoneze 
pot explica cum a fost 
ca patrioții sud-vietnamezi 
se apropie atît de mult de aero
port și să instaleze mortierele 
în poziții de tragere fără ca să 
fie simțiți. „Se crede — relatea
ză agenția Associated Press — 
că la acest atac nu au partici
pat mai mult de 30 de luptători 
Vietcong“. Încercările de urmă
rire a lor nu au avut nici un 
rezultat, ei retrăgîndu-se pe ne
simțite, la fel cum au și venit.

Miercuri dimineața aeropor
tul Tan Son Nhut a fost decla
rat „zonă interzisă“. Toate căile 
de acces au fost închise de ar
mata și poliția saigoneză, care 
nu au permis intrarea nici unei 
persoane străine, inclusiv a 
personalului american. Zboru
rile avioanelor comerciale care 
aterizau pe aeroportul civil din 
apropiere au fost suspendate. 
Privind din depărtare la uria
șele coloane de fum ce se ridi
cau din incinta bazei aeriene, 
Joseph Galloway, coresponden
tul la Saigon al agenției U.P.I. 
a relatat: „Uriașele păsări care 
au adus pînă acum moarte și 
distrugere în rîndurile Vietcon- 
gului ardeau. Pistele de zbor 
ale aeroportului Than Son Nhut 
aveau astăzi dimineață aspectul 
unui cimitir“.

P. NICOARĂ

cu hotărire pină la victoria fi
nală.

Referindu-se la scrisoarea 
trimisă la 24 ianuarie 1966 
unor șefi de state, președintele 
R. D. Vietnam a arătat că po
ziția justă exprimată în acea
stă scrisoare „se bucură de 
aprobarea și sprijinul tot mai 
mare din partea a numeroși 
șefi de state de guverne și din 
partea popoarelor lumii. Mă, 
folosesc de acest prilej pentru 
a mulțumi în mod sincer tu
turor prietenilor noștri din 
cele cinci continente pentru 
acest sprijin prețios“.

Agenția France 
Presse anunță că 
zilele acestea un nu
măr de 12 studenți 
spanioli au fost are
stați la Irun, în Țara 
Bascilor, în urma 
unor manifestații 
care au avut loc în 
această regiune. A- 
ceeași agenție a- 
ciaugă că la sfîrșitul 
săptămînii trecute 
autoritățile spani
ole au operat are
stări în 
studenților 
militează 
autonomia 
respective.

rîndurile 
care 

pentru 
regiunii

Uniunea 
rală a studenților 
tunisieni a dat pu-

Gene-

controlul planului de 
economică".

Lucrările continuă.
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„Să înceteze războiul din Vietnam ! Să se pună capăt cursei înarmări
lor!“; „Să triumfe pacea în lume! — aceste năzuințe tinerești și-au găsit 
expresia în marșul de primăvară al tinerilor demo erați din Berlinul occi

dental

blicității o rezoluție 
în care își ex
primă solidaritatea 
cu toate popoarele 
care luptă împotri
va colonialismului 
și pentru eliberarea 
națională. Rezoluția 
condamnă interven
ția străină în Viet
nam și arată că 
„poporul vietnamez 
are dreptul de a-și 
hotărî singur soar
ta“.

Rectorul Univer
sității din San Sal
vador, Fabio Cas
tillo, a dat publici
tății o notă de pro
test împotriva emi
terii de către Mini
sterul de Interne

dezvolt.are

transmite 
Externe al 
guvernului 

cu

Turcia

N.A.T.O

ntr-o depoziție făcută în fața comisiei parla
mentare pentru afacerile externe, secretarul de 
stat adjunct al Departamentului de Stat pentru 
problemele Orientului Mijlociu, Raymond Hare, 
afirma că în ciuda repercusiunilor negative ale 
conflictului greco-turc în problema cipriotă 
„Turcia rămîne fermă în cadrul N.A.T.O.“. 
Dar declarații oficiale făcute cu diferite prile
juri mai mult sau mai puțin festive, vin în con

tradicție cu fapte concrete și cu multe aprecieri apărute în 
presa turcă — un număr apreciabil dintre acestea fiind su
gerate, probabil, chiar de oficialități.

Cînd Ia 1 aprilie, agenția ASSOCIATED PRESS anunța 
interzicerea folosirii bazelor aeriene turce de către avioa
nele americane de spionaj „U-2“, faptul nu putea fi conside
rat ca o farsă cu prilejul tradiționalei zile a păcălelilor. 
Știrea era reală și permitea observarea unei evoluții a 
atitudinii Turciei în problema folosirii bazelor militare si
tuate pe teritoriul ei. Știrea a atras cu atît mai mult atenția 
observatorilor cu cît era însoțită și de informații de presă 
privind o cerere adresată Washingtonului în legătură cu re
vizuirea unor aspecte politice și militare ale acordurilor 
bilaterale încheiate de-a lungul anilor între cele două țări.

Trebuie însă să remarcăm deosebiri între informațiile 
emise de oficialitățile celor două state. De exemplu, Mar- 
shall Wright, purtător de cuvînt al Departamentului de Stat, 
a declarat că guvernului american nu-i fusese înaintată ce
rerea turcă privind revizuirea tratatelor bilaterale. Declarația 
americană a ,
fost insă ante
rioară celei a 
Iui Caglayan- 
gil, ministrul 
de externe al 
Turciei, în ca
re se anunța că 
guvernul turc 
a înmînat am
basadorului a- 
merican me

morandumul 
privind dorin
ța Ankarei 
a se trece 
revizuirea 
cordurilor.

Revizuirea a- 
cordurilor — 
despre care 
presa vorbește 
tot mai insis
tent — prezin
tă o deosebită' 
importanță atît pentru Turcia, cît și pentru Statele Unite. 
Ziarul „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR“ scria acum 
cîteva zile 
Unite sînt 
de 480 000 
forță din 
echipament 
matei turcești sînt atașați consilieri americani. Avioanele 
de luptă ale comandamentului aerian tactic al S.U.A. ocupă 
două mari aeroporturi turcești. Țara este înțesată de insta
lații americane. In Turcia trăiesc astăzi peste 20 000 ameri
cani (militari și familiile lor). Această prezență masivă este 
explicată prin participarea Turciei la N.A.T.O. — care are 
Ia Izmir comandamentul flancului de sud — dar multe din
tre instalații funcționează pe baza unor acorduri bilaterale 
dintre care unele nu au fost niciodată consemnate pe hirtic. 
In trecut, Turcia părea bucuroasă de această asociere strînsă. 
Acest lucru nu mai este valabil astăzi".

Oficialitățile americane s-au ferit să facă amănunțite c< 
mentarii cn privire Ia cererile turcești. Referindu-se la do
rințele Washingtonului, agențiile americane transmiteau 
comentarii din care rezultă că guvernul american nu se 
așteaptă să aibă loc schimbări importante în acordurile bi
laterale cu privire la instalațiile militare americane din 
Turcia, dar consideră că sînt posibile schimbări de mai mică 
importanță. După cum este lesne de presupus, cercurile mili
tare americane doresc „modificări“ care să nu schimbe nimic 
din esența tratatelor.

Unii comentatori afirmă, mai mult sau mai puțin direct, 
inutilitatea și periculozitatea prezenței turce în pactul 
atlantic. în „YENI ISTANBUL“ se puteau citi următoarele 
rinduri: „N.A.T.O. nu poate supraviețui justelor revendicări 
ale Franței decît prin modificarea statutelor sale. In loc să 
ne pronunțăm în favoarea menținerii unui stătu quo în ca
drul N.A.T.O., noi ar fi trebuit să spunem : «Toate prevede
rile pactului Atlantic și ale acordurilor bilaterale cu S.U.A. 
trebuiesc revizuite». Insistența de a susține contrariul nu ne 
poate fi decît prejudeciabilă“.

Este încă prematur să apreciem care va fi amploarea re
vendicărilor adresate S.U.A. de către Turcia. Faptul că aces
tea au fost lansate o dată cu cererea sporirii ajutorului 
militar lasă să se presupună și eventualitatea reducerii cere
rilor principiale privitoare la revizuirea acordurilor, în 
schimbul acordării unor credite militare mai mari. Și înțr-un 
caz și în altul se poate consemna însă serioasa slăbire a. 
influenței Washingtonului în Turcia. O mărturie suplimen
tară au oferit-o și puternicele demonstrații antiamericana 
de la sfîrșitul săptămînii trecute.

,CHRISTIAN SCIENCE MONITOR' 
că „din punct de vedere militar, Statele 

angajate în Turcia pînă peste cap. Armata 
de oameni a Turciei, cea mai puternică 

întregul Orient Mijlociu, este înzestrată cu 
american. Pe lîngă statele majore ale ar-

EUGEN PHOEBUS

• AGENȚIA T.A.Ș.S. 
că Ministerul Afacerilor 
U.R.S.S. a adresat 
S.U.A. un protest în legătură 
încercarea efectuată de serviciile 
de informații americane de a răpi 
pe primul secretar al ambasadei 
sovietice de la Tokio. G. Pokrov
ski. Ministerul Afacerilor Externe 
a! U.R.S.S. cere ca guvernul S.U.A. 
să ia măsuri pentru a nu admite in 
viitor astfel de acțiuni față de ce
tățeni sovietici.

Un grup de demonstranți 
membri ai mișcării „Tineretul 
împotriva războiului și fas
cismului“ din S.U.A. a pătruns 
marți în galeria vizitatorilor 
Bursei de valori din New 
York. în toiul operațiilor de 
bursă, cînd agenții de schimb 
vindeau și cumpărau acțiunile 
corporațiilor producătoare de 
armament, demonstranții au 
desfășurat o pancartă uriașă, 
pe care se putea citi inscrip
ția : „încetați războiul din

unei „liste de 
cărți interzise“ pen
tru uzul studenți
lor. în nota sa, Fa- 
bio 
că 
care 
mai 
ale literaturii 
gresiste universale, 
constituie o „încer
care inutilă și ine
ficace de reînviere 
a unor măsuri folo
site cîndva de in
chiziție“.

Federația studen
ților din Costa Rica 
a dat publicității o , 
declarație în care 
critică ușurința cu 
care Ministerul E- 
ducației aprobă con
ținutul programelor 
de învățămînt, atît 
pentru studenți cît 
și pentru elevii cla
selor medii și pri
mare. In declarație 
se subliniază că a- 
cest conținut pro
pagă teorii dăună
toare pentru for
marea unei menta
lități sănătoase, în- 
trucît ele cultivă 
teorii colonialiste, 
neocolonialiste și 
chiar fasciste.

Vietnam. Marile firme se îm
bogățesc, iar soldații mor“. 
Demonstranții au difuzat, de 
asemenea, manifeste care pro
testau împotriva acțiunilor 
militare ale S.U.A. în Viet
nam.

• LA 13 APRILIE a încetat din 
viață, în vîrstăde 82 de arii, 
cunoscutul romancier Georges 
Duhamel, membru al Academiei 
Franceze.

• ALEGERILE pentru desemna
rea guvernatorului prefecturii Ky
oto (Japonia) s-au încheiat marți 
cu victoria candidatului forțelor 
democratice, Goradzo Ninagava, 
sprijinit de Partidul Socialist, Par
tidul Comunist și de Consiliul Ge
neral al Sindicatelor. El a obținut 
409 916 voturi. Candidatul parti
dului liberal-democrat, Tadasi Ha
mada, susținut și de Partidul socia
lismului democratic a obținut nu
mai 362 973 voturi.

In.cercurile politice japoneze în- 
fringerea candidatului Partidului 
liberal-democrat este considerată 
drept o expresie a nemulțumirii 
crescînde a poporului față de po-

în prezența guvernatorului 
prefecturii Osaka, Gisen Sato, 
și a primarului orașului, Kao- 
ru Chuma, a avut loc la Osaka 
deschiderea festivă a tradițio
nalului tîrg internațional. Re
publica Socialistă România 
este reprezentată la această 
manifestare economică prin- 
tr-un oficiu comercial cu ex
punere de mostre din sectoa
rele : petrol, chimie, lemn-mo- 
bilă, industrie ușoară și ali
mentară, artizanat.

După festivitatea 
rii, oficialitățile 
membri ai corpului 
tic și personalități 
economică a Japoniei
zitat oficiul nostru comercial, 
apreciind pozitiv calitatea ex
ponatelor și modul de prezen
tare.

deschide- 
japoneze, 
diploma
din viața 
— au vi-

litica internă și externă promovată 
de partidul de guvernămînt.

• LA SOFIA a sosit o delegafie 
din Marea Britanie în frunte 'cil 
Austeri Albu, ministru de stat pen
tru probleme economice.

Potrivit agenfiei B.T.A., în 
cursul vizitei sale delegația se va 
informa asupra unor probleme din 
domeniul planificării economiei în 
R. P. Bulgaria.

• DUPĂ cum 
TASS, general 
man Aref, șeful 
neral al . armatei 
într-o vizită în Uniunea Sovietică 
a fost primit miercuri de mareșa
lul Uniunii Sovietice, Rodion Ma- 
linovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire la care au participat 
membrii delegației militare irakie
ne și ofițeri superiori sovietici.

anunță agenția 
maior Abdel Rah- 
Statului Major ge- 

irakiene, aflat

» LA CIMITIRUL radioactiv din 
Aiken {statal Carolina dc sud) a 
început arderea celor 1,750 tone 
de pămint transportat în S.U.A. 
din regiunea de la Palomares (Spa
nia) unde s-a prăbușit avionul a- 
merican de lip „B-52" avind la 
bord încărcătură nucleară. Acliu-

Inaugurarea dezbaterilor 
parlamentare

Palatul Bourbon, sediul Adu
nării Naționale Franceze, a 
cunoscut miercuri după amiază 
afluența zilelor de mari dezba
teri parlamentare. în fața unor 
tribune arnipline, premierul 
Pompidou a deschis dezbateri
le de politică generală . prin 
prezentarea unei declarații gu
vernamentale.

La Începutul declarației sale 
premierul francez a reamintit 
rezultatele alegerilor prezi
dențiale din decembrie, după 
care a trecut in revistă o se
rie de probleme de politică in
ternă.

Premierul francez a trecut 
apoi la capitolul politicii ex
terne. După cum era de aștep
tat, partea principală a decla
rației guvernamentale, a fost 
consacrată poziției Franței iată 
de N.A.T.O.

Definind poziția Franței in a- 
ceastă problemă, Pompidou a 
reafirmat principiile independen
tei naționale care stau la baza 
politicii franceze. „Mai presus 
de orice, a continuat premierul, 
Franța dorfește să aibă politica 
sa, să întrețină cu toți relații 
pașnice și dacă se poate ami
cale, să-și asume răspunderea 
propriei sale apărări, să fie stă-

pina angajamentelor pe care le 
subscrie, să păstreze în sinul 
multiplelor organisme din care 
face parte, fie că e vorba În
deosebi de O.N.U., de Alianța 
atlantică sau de Piața comună, 
propria sa originalitate, posibi
litatea de a apăra interesele ei 
vitale, de a face să predomine 
în rezolvarea problemelor lu
mii, res.pectul independenței 
tuturor popoarelor și voința de 
a reglementa divergențele prin 
negocieri".

Premierul francez s-a’ referit 
după aceea la problema ger
mană. El a declarat că „guvernul 
francez a arătat limpede cqiu 
ducătorilor vest-germani că in

problema esențială pentru Ger
mania și anume reunificarea, 
singura soluție constă în afir
marea unei politici hotărite de 
pace și în îmbunătățirea rela
țiilor cu Uniunea Sovietică“.

Referindu-se apoi la vizita 
pe care o va face generalul de 
Gaulle în Uniunea Sovietică el 
a arătat că această călătorie se 
înscrie in linia generală a po
liticii franceze, favorabilă dez
voltării relațiilor cu toate țări
le indiferent de regimul lor și 
apropierii între Europa de vest 
și Europa de răsărit. De această 
apropiere depinde viitorul păcii 
în lume și in orice caz pe con
tinentul nostru.

nea va dura aproape o săplămînd, 
pămîntul și vrejurile de roșii radio
activitate urmind să iie îngropate, 
după ardere, în tranșee.

9 UNITĂȚI ale poliției britanice 
au înconjurat marți noaptea Pala
tul regal din l.ondra, ca urmare a 
declanșării sistemului de alarmă 
care leagă palatul de Scotland 
Yard. S-a presupus că s-ar fi pro
dus ceva grav care ar fi necesitat 
intervenția 
urmă s-a 
vorba de 
tervenită 
alarmă a

poliției. In cele din 
constatat, însă, că a fost 
o defecțiune tehnică in- 
în sistemul automat de 
Scotland Yard-ului.

O LA NEW YORK a fost ares
tat mărfi John Franzese, poreclit 
Sonny, unul din șefii organizației 
criminale „Cosa Nostra". El este 
acuzat de organizarea unor spar
geri la băncile 
Massachussets și 
Franzese au mai 
nouă persoane 
65 000 de dolari 
New York.

In cazul în care 11 se dovedește 
culpabilitatea, John Franzese și 
complicii săi slnt pasibili de 50 de 
ani închisoare și o amendă de pinii 

la 100 000 dolari.

din New York, 
Utah. O dată cu 
fost arestate alte

care nu sustras 
de la Banca din

DANEMARCA. — Vedere din Copenhaga, capitala țării
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