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contemporană

de acad. N. Theodorescu

Muncitorii și tehnicienii 
de la Uzina de aluminiu 
Slatina și-au îndeplinit 
sarcinile de plan pe 9 luni 
la toți indicatorii. E de 
evidențiat faptul că 99,4 la 
sută din volumul producției 
suplimentare s-a obținut pe 
seama creșterii productivi
tății muncii care a fost cu 
11,7 la sută mai mare decît 
sarcina planificată. Chimiș- 
tii slătineni au desfășurat 
cu entuziasm întrecerea so
cialistă, folosind în mod 
rațional instalațiile și uti
lajele moderne cu care este 
înzestrată uzina. După 
calcule preliminarii se 
apreciază că, în timpul 
care a rămas pînă la sfîrși- 
tul lunii va fi realizată o 
producție suplimentară în 
valoare de 30 milioane lei. 
80 la sută din cantitatea de 
aluminiu realizat în plus 
va fi destinată exportului. 
Uzina de aluminiu din Sla
tina e a 10-a unitate indus
trială a regiunii care și-a

ÎNTRE-

mi
îndeplinit planul pe 9 luni 
la toți indicatorii. Acestora 
li se adaugă Uzinele sodice 
Govora, întreprinderea fo
restieră — Pitești, Fabrica 
de cherestea din rășinoase 
ș. a.

A. POPESCU

ORADEA (de la cores
pondentul nostru)

Mai multe întreprinderi 
din regiunea Crișana au a- 
nunțat îndeplinirea, înain
te de termen, a tuturor in
dicatorilor de plan pe cele 
trei trimestre ale anului. 
Printre ele se numără fa
bricile „Sinteza", „Azboci
ment", Uzina de lacuri și 
vopsele „Transilvania", pre
cum și Trustul minier „Ar
dealul". De curînd, un nou 
colectiv de muncă orădean 
a raportat îndeplinirea 
sarcinilor : fabrica de trico
taje „Miorița". Planul pro
ducției globale a fost rea
lizat aici în proporție de 
100,27 la sută, iar la pro
ductivitatea muncii 100.47 
la sută. Colectivul acestei 
întreprinderi a realizat pes
te plan, de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, 
aproape ÎS 000 bucăți tri
cotaje pentru femei, băr
bați. și copii.

Stație

Alătur! de cocheta clădire a termo
centralei de la Ișalnița — Craiova, 
au apărut schelele celor doi „pui" 
care, prin puterea ce o vor avea la pu
nerea !n iuncfiune, se vor număra 
printre uriașii industriei noastre ener

getice
Foto : I. CUCU

MIȘCAREA ARTISTICĂ DE

INSAMINTARILOR
AMATORI

W Ml/L IE FELE
ALE MEDALIEI
DE LAW

Există, In cadrul mișcării 
artistice de amatori de 
la orașe și sate, o pre

dilecție explicabilă pentru 
concursuri ; festivalurile dan
sului și portului popular sînt, 
de fapt, tot niște concursuri 
iar ștafetele culturale dedicate 
unor zile festive sînt, și ele, 
niște festivaluri. Predilecția 
este, spuneam, explicabilă : cu 
ajutorul acestor forme diferite 
de concurs se realizează, poate 
nu în primul rînd ierarhiza
rea celor mai bune formații, 
ci activizarea acelora care nu 
izbutesc să desfășoare o activi
tate continuă și ies în scenă 
doar în preajma unor eveni
mente deosebite. Acestea fiind 
avantajele, concursurile au în
să și un mare neajuns : acela 
că încă de la prima etapă, cea 
comunală, conform normelor 
de desfășurare a oricărui con
curs, jumătate din formațiile 
artistice ies deja din circuit 
iar de ele nu se mai intere
sează multă vreme nimeni 
pentru că toată lumea le ur
mărește pe celelalte care au 
rămas. Dar și acestea, rămîn 
ele întotdeauna formații con
stituite, avînd între concursuri 
și nu doar în timpul desfășu
rării lor o activitate susținută?

La cel de al șaptelea concurs 
brigada artistică din comuna 
Slobozia, raionul Găești a ob
ținut premiul I. Acum, după 
doi ani de la acest succes, co
lectivul artistic suferă de a- 
nemie. Repetițiile s-au între
rupt de mult, brigada s-a des
completat (lucru firesc, dacă 
ne gîndim că pentru concurs au 
fost luați și de la raion doi 
interpreți !), totul a căpătat un 
iz de tristețe resemnată, cu tri
miteri pline de regrete la alte

timpuri: „Unde sînt zilele 
bune de atunci ? se întreba 
tînărul Ștefan Dorobanțu. în 
perioada aceea, înainte de con
curs și imediat după, întreg 
raionul cînta melodiile din 
programul brigăzii noastre". 
Asupra acestei situații reale 
tov. Ilie M. Ilie, secretar al 
Comitetulip raional Găești al 
U.T.C., are un punct de vedere 
care merită atenție :

„Părerea mea este că lip
surile încep de la directorul 
de cămin. Acesta trebuie să 
aibă darul de a atrage tinerii 
la cămin și în formațiile ar
tistice. Pentru brigada de agi
tație a comunei sale alți oa
meni au muncit ca s-o impună: 
de la regiune, de la raion. 
Afirmațiile au un carac
ter obiectiv-critic demn de 
toată lauda. El dispare însă

D. MATALA

modernă pentru prepararea 
mixturilor asfaltice
în 

Se-
La Sînzieni, 

raionul Tîrgu 
cuesc, a fost pusă 
în funcțiune o sta
ție modernă pentru 
prepararea mixtu
rilor asfaltice. în-

tr-o oră, ea poate 
prepara 6-8 tone de 
mixturi. O stație si
milară 
curs de montare și 
la Bod. Stațiile sînt 
necesare construc-

se află în

țiilor de drumuri 
din regiunea Bra
șov, unde se vor as
falta în cursul cin
cinalului o serie de 
șosele însumînd 250 
de kilometri.

(Continuare in pag. a U-a)

Răsucită, frunza porumbului 
sună în adierea vîntului ca 
tabla din morișca de pe casă. 
Floarea-soarelui nu se mai ro
tește după bătrînul astru ci, 
cu fruntea plecată, se închină 
pămîntului ce a rodit-o. La Cot
nari, Huși, Bucium sau Rugi- 
noasa bobul de strugure stă 
să pocnească plin de tot soa
rele verii. După aceste semne, 
sau după altele ce ne scapă 
nouă, specialiștii de aici au 
hotărît că pe colinele lașului 
a sosit vremea
de toamnă. Semnalul a 
dat. Perioada 
însămînțări a 
20 septembrie

Prezenți la 
ultima campanie agricolă

semănatului 
fost 

optimă pentru 
fost fixată între 
și 20 octombrie, 
acest debut în 

a 
anului, deschizătoare de pers
pective pentru anul care vine, 
am întreprins o anchetă cu 
tema : „Cum sînteți pregătiți 
pentru însămînțările de toam
nă

Ing. Gh. Danu, vicepreședin
te al Consiliului agricol regio
nal Iași: în această perioadă 
unitățile agricole au de execu
tat un volum foarte mare de 
lucrări pentru recoltarea cul
turilor, efectuarea însămînță- 
rilor și arăturilor de toamnă. 
Vor fi însămînțate 153 200 
hectare cu grîu și secară, din 
care 18 200 hectare în G.A.S. 
și 135 000 în cooperativele a- 
gricole, 5 950 hectare cu orz și 
5 100 hectare culturi pentru 
masă verde.

Ing. Vangbele Bouroșu, vi
cepreședinte al Uniunii regio-

nale a cooperativelor agricole 
de producție Iași : împreună 
cu consiliile agricole am spri
jinit fiecare unitate la întoc
mirea unui plan tehnic de mă
suri, cu sarcini precise pentru 
fiecare brigadă, pentru fiecare 
echipă.

Ing. Gh. Danu : Mai mult 
decît recoltarea culturilor de 
toamnă, eliberarea terenurilor 
pentru însămînțări și arături 
este determinată la noi de 
modul în care vom reuși să e- 
fectuăm transportul produse
lor. De la an la an producții
le au sporit și nu peste 
mijloacele de transport 
pasul cu acestea. Circa 40 
autocamioane, adică 10

tot 
țin 
de 
la 

sută din cele pe care le pose
dă cooperativele agricole, nu 
vor putea fi puse în stare de 
funcționare din lipsa pieselor 
de schimb. în unele coopera
tive mai sînt și atelaje ce nu 
au fo6t încă reparate.

Ing. Vangbele Bouroșu : 
După evaluările făcute, coo
perativele au de transpor
tat în această toamnă la ma
gazii și bazele de recepție cir
ca 1 800 000 tone produse. Pen
tru a se realiza o creștere a 
vitezei de transport s-a ho
tărît ca în fiecare cooperativă,

â

un plan de transpor-

toate eforturile noastre 
anulate dacă bazele de

atelajele să lucreze grupate, 
sub conducerea unui membru 
al consiliului de conducere sau 
â unui brigadier. Au fost for
mate echipe speciale pentru 
încărcat și descărcat. S-a în
tocmit 
turi.

Dar, 
pot fi
recepție nu vor prelua opera
tiv produsele ce le ducem și 
vor ține imobilizate ore și 
chiar zile mijloacele de trans
port.

Un reprezentant al condu
cerii întreprinderii nu am 
sit pentru a ne prezenta 
situație globală, situațiile 
tîlnite la unele baze de
cepție sînt însă „grăitoare".

Simion Lupu, șeful bazei de 
recepție de la Podu Iloaie : 
La noi toate sînt puse la

ION ȘERBU
(Continuare In pag. a IV-a)

ffă- 
o 

în- 
re-

Parte esențială din largul și 
puternicul front al construc
ției noastre socialiste, știința 
și aplicațiile sale practice re
prezintă nu numai un factor 
de primă importanță pentru o 
puternică dezvoltare a bazei 
tehnico-materiale a socialis
mului, ci și un izvor pentru 
continua întărire a relațiilor 
socialiste de producție, o cale 
de afirmare a prezențelor ro
mânești în știință și tehnică 
pe .plan universal.

Academia Republicii Socia
liste România și-a ocupat cu 
cinste locul care i se cuvine 
în avangarda frontului înain
tat al științei din țara noas
tră prin activitatea susținută 
a celor 33 de institute și 7 
centre de cercetare științifică 
ale sale. Munca științifică și-a 
găsit in institutele Academiei 
condițiile materiale și ideolo
gice necesare optimei sale dez
voltări.

Orientîndu-și capacitatea de 
creație după concepția filozofi
că marxist-leninistă, savanții, 
oameni de știință, cercetători, 
din ce în ce mai numeroși și 
mai bine pregătiți, realizează 
serioase creații științifice a 
căror originalitate și eficien
tă se reflectă în realiză
rile practice ale științei și 
tehnicii românești, dînd gin- 
dirii științifice perspective 
bogate și cercetării experi
mentale finalitate.

Pe acest drum, 
știință din țara 
adus contribuții 
mai valoroase.

Matematicienii noștri — al
cătuind o prestigioasă școală 
matematică națională — și-au 
dezvoltat cercetările în cele 
mai variate direcții de primă 
importantă și actualitate ca: 
teoria funcțiilor reale și com
plexe, teoria ecuațiilor dife
rențiale și cu derivate parția
le, geometria diferențială, a- 
nalize funcționale, algebra, lo
gica matematică și aplicațiile 
ei, mecanica fluidelor și a me
diilor continue deformabile, 
obținînd rezultate deosebit de 
valoroase. Participarea lor 
masivă la Congresul interna
țional al matematicienilor de 
la Moscova la sfîrșitul lunii 
august și organizarea numai la 
cîteva zile a recentului Con
gres Interbalcanic al matema
ticienilor Ia București, sînt 
grăitoare pentru fecunditatea 
și valoarea contribuției aduse 
de oamenii de știință din Ro
mânia la dezvoltarea științelor 
matematice pe plan internațio
nal.

Serioase contribuții au adus 
fizicienii români la studiul 
structurii nucleelor atomice, al 
interacțiunii particulelor ele
mentare și al cercetărilor în 
domeniul interacțiunii dintre 
particole din diferite stări de 
agregare. în fizica reactorilor, 
în aplicațiile tehnologice ale 
izotopilor stabili și structura 
radionucleizilor ca și în lu
mea fizicii solidului remarca
bile progrese au evidențiat în 
tară și peste hotare "ealizări 
ale fizicienilor români. Cerce
tările de fizică nucleară, ra- 
diochimie, radiobiologie și 
producție de izotopi radioac
tivi realizate cu ajutorul reac
torului de la Institutul de Fizi
că Atomică din București și 
contribuția cercetătorilor ro
mâni la activitatea științifică 
de la Dubna, pot constitui va
loroase exemple în acest sens.

Trecînd din sfera cercetării 
în aceea a utilizării aplicative, 
izotopii radioactivi au ajuns in 
prezent să fie curent folosiți

W Foto: GR. PREPELIȚA

oamenii 
noastră 
dintre

Ord de geogratie. (Clasa a 
V-a A, Școala generală nr.

164 din Capitală)

(Continuare !n pag. e V-a)

UN VICIU
DINTR-UN

SĂ DISCUTAM '
DESPRE TINEREȚE,

EDUCAȚIE,
«AiS'PTSDfR

Intr-o dimineață pe la orele
9 în unitatea nr. Ill a O.C.L. 
Metalo-chimice din Iași, un 
copil pirpiriu, cu pomeții obra
jilor îngălbeniți și cu omo
plații ușor vizibili de sub că
mașă, trecînd înaintea celor 
care așteptau la rînd, răsturnă 
un pumn de bănuți pe tejghea 
și ceru cu o prefăcută matu
ritate în glas să fie servit cu... 
de un leu Mărășești și chibrit. 
„Fără filtru" — a mai adău
gat cu vădită nepăsare față de 
privirile bănuitoare ale celor 
din jur. Nimeni nu i-a repro
șat nimic, l-au îmboldit numai 
cu privirile. Puștiul și-a adu
nat în grabă țigările, a arun
cat o privire piezișă vînzătoa- 
rei și dus a fost.

Cîteva clipe mai tîrziu l-am 
revăzut. Se așezase pe o ban
că în grădina publică din fața 
cinematografului „Arta" și, pi
cior peste picior își consuma 
nestingherit delicioasa cum
părătură.

— E dulce ? l-am întrebat. 
A dat din cap răspunzîndu-mi 
afirmativ. O gusta de mult. 
Prima lecție a luat-o de la 
tăticul, în timpul unui chef cu 
amicii. A doua, a treia, a nu 
mai știu cita lecție a luat-o 
tot de la părinți, deși nu în- 
prezența lor. Are numai 11 ani 
și cu toate acestea a deprins 
„meseria'1- cum se cuvine. La 
școală (învață la școala gene
rală nr. 11 din Iași) găsește el

un colț mai ferit să nu-l vadă 
profesorii.

— Ce-ați face i-am întrebat 
pe Maria și Grigore din carti
erul Dimitrie Cantemir, dacă 
ați afla că fiul dv. fumează ? 
„II ard de viu" — ne-a 
răspuns cu o intensă tulbura
re mămica, „îl jupoi" a inter
venit și soțul cu un glas mîrîit, 
dispus parcă să-i acorde fiu
lui „chenzina" imediat. Dar 
privirile de acest fel nu sînt

totdeauna suficiente. Soțul e 
plecat mai întotdeauna de a- 
casă, Maria H. se cam plicti
sește fiind, după cum s-a ex
primat, numai casnică ceea ce 
înseamnă după părerea ei, o 
sumă foarte redusă de atribu
ții în care nu e înglobată, 
doamne păzește, și educația 
copiilor. Cheamă așadar pe una 
sau pe alta dintre vecine și 
stau vreme îndelungată la o 
țigară, un pahar de... vorbă

sau o ceașcă de cafea. Cum 
aprovizionarea nu e făcută în
totdeauna pe măsura cerințe
lor, Dorinei e obligat fie prin 
ton, fie prin promisiuni să în
frunte neprevăzutul.

ION CHIRIAC
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiune.
Iași

(Continuare 1n pag a V-a)
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METEORITUL DE BETON
Lumină-n cer de vară
Lumină-n cer de vară, puternic împliniți, 
din tine lumea noastră emblemă și-a bătut, 
sporindu-și orizontul sub cerul tău știut 
cu orice zonă nouă în spațiu cucerită.
Păstrindu-și neatinse înaltele carate, 
cînd își consumă iute intrarea-n viitor, 
un trup mai inefabil de ardere și sbor 
nu ne puteam alege din lucrurile toate.
Ne Însoțim cu tine in fiecare clipă, 
căldura ta pe umeri egal ne-a înflorit, 
cu cerul înfrățite, cu ora la zenit, 
și fraged os și zveltă bătaie de aripă.
Alunecare vastă în regiuni de sfere 
boltirea ta pe-azurul de cimp îndepărtat 
întoarce line arcuri de timp îmbelșugat 
tn fructele cărnoase, crescînd fără durere. 
Din trecerea ta veșnic în anotimp rămine, 
să-ți întărească drumul, adeverindu-1 clar, 
clădit in chip de turle și pietre de hotar 
tot galbenul recoltei oceanice de grîne.
Cu tine cînd iși lasă Carpații umbra mare 
pe calmele întinderi de riuri, de pămint, 
amiaza verii calde statornic măsurind, 
și inima și țara sini ornice solare.

Pe Argeș mai sus...
In peisaj de munte și printre stînoi abrupte, 
pe locul unde cerul se-nveșmintează-n mit, 
în virf de drumuri suple, punctat cu viaducte, 
cetate de nădejde lumina șl-a găsit.
Meteoritul mare, cu albele lui brîuri, 
neodihnit din sine spre culme a crescut, 
zăgăzuind departe albastre, repezi riuri, 
destinul să-și contemple in lacul lor tăcut, 
tn nopți complet senine pe zare încă sună 
șl creșterea Întreagă mai poți să i-o auzi, 
cum strălucește-n piscuri betonul lui la lună, 
arzind în cer văratec, pe Argeș mai în sus. 
I-S vinele-ngropate în piatră aspră, seacă, 
tunete subterane cu planul înclinat, 
căderea grea de valuri puterea să-și petreacă 
pe firul adîncimii, vibrind neîncetat.
Căci mistuită-n sine și pururi in mișcare, 
o clipă neoprită din înspumatu-i drum, 
născind mereu lumină, pe-un rug în lunecare, 
alei ia foe și apa șl arde fără scrum.

Vulturul benei
Cînd se.nălța barajul în lină arcuire, 
crescînd încet, cu-ncetul de la pămînt în sus, 
deasupra Iul un vultur cu umbra in plutire 
îi mărginea în aer conturul presupus.
Pe fire nevăzute se cobora aproape, 
se legăna pe aripi planind amețitor, 
și valea despărțind-o de viitoare ape, 
iși micșora cu zidul chiar spațiul său de zbor. 
Mărunt se vede omul în zarea răsturnată, 
acolo, jos, la bază, și așteptind atent, 
pe firul înălțimii, în salturi legănată, 
să se coboare bena cu prada de ciment.
Tu, benă-vultur, plină pe cer întotdeauna, 
cu trupul niciodată de ardere sătul.
nici ploaia, nici zăpada, nici vîntul, nici furtuna, 
nu ți-au clintit bătaia prelungă, de pendul.
De la-nceput în tine știindu-i geometria, 
în întregime locul treptat i l-ai cedat, 
barajtfl să-și ridice vertiginos tăria 
pe trunchiul cu aripa de tine măsurat.

Pietre de rîu
Din lunecarea apel pe-a rîurilor vale, 
puzderie de pietre, asemenea la chip, 
desăvirșind în albii mărunte lumi ovale, 
spre țărmuri ancorară, cu pîntecu-n nisip.
Medalii Incrustate cu efigia verii, 
cînd vă priveam la soare conturul limpezit, 

arăta pămîntul străvechile imperii 
pe fața voastră lină, de timp Încremenit.
Voi poate-ați fost alese de-o mină iscusită, 
cum nu avea în lume decit Brâncuși pe-atunci, 
să-nchlpuiți o altă coloană infinită, 
mal pură pe fundalul sălbaticelor stînci.
Ori poate, cu milenii pierdute-n depărtare, 
v-a risipit genunchiul unor puternici zei, 
trecind în mari cohorte, călătorind spre mare, 
păstrindu-și doar fantasma aripelor cu ei.
Visați o întrupare curată și inaltă, 
să locuiți în trunchiul unui pilon de foc, 
sau să urcați cu zeii spre zare laolaltă, 
rivnindu-le in taină olimpicul lor Ioc.
Zldindu-vă-n barajul boltit cu zvelte linii, 
la temelia țării să stați neîncetat, 
în Întregime trupul vi l-am redat luminii, 
găslndu-vă și sensul și chipu-adevărat.

de GRIGORE HAGIU
Din ore viitoare puternic ne răspunde 
o simfonie gravă, sonorizată-n gînd, 
tunetele tăiate și-ascunse-n trup de munte 
închipuind o orgă de apă sub pămint.
Lumina izvorîtă pe-a cîmpurilor spații 
și înflorind petala potirelor de crini, 
va fi adeverirea superbei constelații 
zidită-n adîncimea bogatei rădăcini.

Umbra meșterului Manele
Vii, meștere Manole, pe aripi de legendă, 
ori inima-mi te-aduce bătind înfiorat, 
să-ți văd cum crește umbra pe cer incandescentă, 
din ce în ce mai clară, cu chip apropiat.
Mirat să nu-și găsească străvechea minăstire, 
tot trupul tău se-alege din flacără și fum, 
nălucilor pe dreapta barajului albire, 
pe virf înalt de muchii încet urzindu-și drum.
Nici grelele suspine, știute de-altădată, 
desăvirșind menirea destinului tău crud, 
puterea să-ți încerce acum încăodată, 
nu se mai zbat în piatră și nu se mai aud.
Aici e vremea noastră născută să se vadă, 
în limpezimea altui decor adine de mit, 
Însuflețind o nouă, eroică baladă, 
sfințlndu-ne șl setea și dorul de clădit.
N-a fost în ziduri nimeni iubita să-și îngroape, 
doar agerimea minții la temelii ne am pus, 
în veci să se dărlme puhoaiele de ape, 
eliberînd lumina, pe Argeș mal în sus.

Constructorii

Drum pe creasta

Foto t N. NICOLAESCU
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Statuie
Să-și urce fără-odihnă desfășurarea vastă 
meteoritul, munții Iegindu-i mal de mal, 
viu profilat pe albul, imensul piedestal, 
un om întotdeauna îi sta la post in creastă.
El aștepta-n tăcere, semnalizind cu steaguri, 
să se coboare bena pe funii lungi din cer, 
in cuiburile goale de armături de fler 
betonul să-și închege pietrificați! faguri.
Și repetînd cu zidul aceeași înălțare, 
zărea din vaica-ngustă, și ziua strălucind, 
eu miez turnat și palid de repede argint, 
cadranele de stele pulsînd in depărtare.
Părea In zori catargul pe-o navă nemișcată, 
din fiecare parte, și deslușite-acum, 
după strădanii multe, după-ndelungul drum, 
de rodnice păminturi cuprinsă deodată.
Cind steagurile aripi desfășurate iute 
i-adăugau pe umeri, pocnind înalt in vtnt, 
ar fi putut să salte ușor de la pămint, 
și singele în zborul de păsări să și-l mute. 
In înălțime astăzi doar amintirea-i suie, 
dar răsărit din sine masiv, imaculat, 
cu pintenii de munte hotărîtor sudat, 
baraju-ntreg pe zare i-a ridicat statuie.

Orgă de apă
Făptura să-i reziste poverii de lumină, 
tot fulgerului mare prin el alunecat, 
barajul are-n munte prelungă rădăcină, 
un spor de echilibru în stînci ramificat.

Pe zeci de kilometri pe dedesubt se-ntinde, 
o lume grea de valuri să spumege în el, 
cu miezul în rotire desfășurat fierbinte, 
continuînd mișcarea turbinelor de-oțel.
Prin galerii de fugă și săli marmoreene, 
pe unde pașii noștri se-aud lovind acum, 
n-o să mai treacă nimeni îndelungată vreme, 
privindu-și umbra-naltă la-ntretăieri de drum.

Legați întli cu frlnghli, tălară-n stincă trepte, 
pe înălțimi golașe, in muntele tăcut, 
cu liniile dure suite neted, drepte, 
de oameni niciodată cu pasul străbătut.
De-a lungul și de-a latul, pe dedesubt, săpară 
scheletul unei mine de aur alb și greu, 
in bolți afunde apa cu vuiet să răsară, 
pe axele luminii rotindu-se mereu.
Neîncetat urcară pe serpentina mare 
pietriș spălat de riuri pe șesu-ndepărtat, 
mutîndu-1 mai aproape de razele solare, 
pentru vecie-n trunchiul barajului turnat.
Ei invățară timpul mai iute — pîn-Ia glezne 
intrați pe mișcătoare platouri de ciment, 
cind lava lui piciorul ți-1 poate prinde lesne, 
alături răminindu-i o clipă neatent.
Constructori, vă-nrudește același nobil singe, 
și nașterea luminii, în ne-ntrerupt șuvoi, 
va fi întotdeauna oglinda ce răsfringe, 
bucățile de suflet nerăbdător din voi.

Simbol
La începutul toamnei bogate și senine, 
cînd se măsoară rodul în lume dobîndit, 
barajul își răsfringe zidirea Iui in mine, 
statura încheiată de alb meteorit.
Și inima-n adîncuri dorindu-se mai plină, 
de vuiet și culoare, de-un vers încă nespus, 
învață să se schimbe întreagă in lumină, 
luind pildă de la apă, pe Argeș mai în sus.
Mai sînt în ea tărimuri destule ce așteaptă, 
să le redau luminii smulgindu-le de jos, 
puternic ridicate, și grav, pe-o nouă treaptă, 
cîntind să însteleze cimpia mai frumos.
In dreptul ei cu lira așează-ți viața toată, 
îngemănată veșnic cu vuietul din veac, 
și vorbele fierbinte, cu flacără curată, 
le vei simți-n lumină curînd cum se prefac.
Și mistuit de-a pururi de dragostea de țară, 
visind să i te dărui mai mult neîncetat, 
baraju-nalt să-ți fie simbol cu fața clară, 
în suflet laolaltă cu focul încrustat.

Glnduri pentru vara ce a trecut sau pentru toamna car» vine 1

In organizațiile comerciale șl 
alimentare din Cluj muncesc pes
te 2 000 de gestionari, vtnzătorl, 
ospătari etc. Activitatea majori
tății acestora se bucură de bune 
aprecieri, Hlnd caracterizată de 
respect, atitudine civilizată feți 
de cumpărător, de corectitudine fl 
de pricepere In muncă.

Cinstea rămine pentru flecare 
lucrător din comerț un atribut in
dispensabil. Tocmai de aceea, a- 
baterlle sesizate la unii tineri 
atrag atenția asupra existentei 
unor lipsuri tn activitatea educa
tivă desfășurată de unele organi
zații comerciale.

Relatăm un caz. Nagy Kovacs 
Gabriela, Kun Clara, Ghergheli 
Elisabeta, vlrsta lor variind tntre 
20 șl 24 ani, stnt date în Judecată 
pentru delapidare. Toate au lu
crat in același magazin, toate au 
avut abateri repetate și cunoscute 
de conducerea O.C.L. „Alimen
tara* ; nerespectarea orarului de 
lucru, lipsuri nemotlvate de la 
serviciu, minusuri tn gestiune, 
consuni de alcool tn cantitătl mari 
etc. Cazurile relatate nu sini 
singure, tn acest an, 25 de tineri 
de la O.C.L. „Alimentara" au a- 
vut minusuri in gestiune de la 
500 ptnă la 7 000 lei. Atrage aten
ția șl un alt caz : lipsa tn gestiune 
a sumei de 7 325 lei la tinerele 
Mărgineanu Susana și Costea 
Ana, ambele de la Magazinul nr. 
15.

Asemenea abateri au fost favo
rizate la O.C.L. „Alimentara" și 
la alte organizații comerciale de 
o muncă educativă care a întru
nit șl întrunește toate „cerințele* 
formalismului : tnttmplătoare, des
fășurată tn mare parte prin expu
neri, conferințe — de multe ori 
generale, fără miez — care in loc 
să dezvolte anumite trăsături eti
ce, le minimalizează esența.

Cadrele oragnizațltlor comerciale 
șl de alimentație publică provin 
din școlile profesionale și prin ca
lificarea unor tinere Ia locurile de 
muncă. In ambele cazuri obținerea 
calificării se referă, tn primul 
rlnd, la acumularea cunoșfințelot 
profesionale necesare, ceea ce re
prezintă — putem spune — numai 
Jumătate din probele Ia care tre
buie să răspundă cel care urmea
ză să fie angajat tn aceste locuri 
de muncă. Intre probele la care ne 
referim, calitățile moraf-cetățeneștl 
sint hotărîtoare, ele determlnind 
acea atitudine civilizată în relații
le cu cumpărătorii, corectitudinea 
fată de bunurile materiale pe care 
le are tn primire.

Iată de ce, pentru lucrătorul din 
comerț, obținerea calificării profe
sionale reprezintă Începutul unul 
nou drum — acela al asimilării 
eticii meseriei.

In acest sens, activitatea educa- 
tlvă desfășurată de conducerea 
O.C.L. „Alimentara", de unele uni
tăți din cadrul T.A.P.L. șl de or
ganizația U.T.C. nu a purtat am
prenta calității așteptate — efi
ciența.

Să revenim la cazurile relatate 
mal sus. E cei puțin curios că U-

nerele amintite, deși aveau Ta a* 
tiv destule abateri pentru a de
clanșa un semnal de alarmă, au 
continuat să lucreze împreună In 
liniște. Nu s-ar fl prevenit oare 
lipsa tn gestiune șl toate urmările 
acestui fapt dacă munca educ» 
tlvă n-ar fi avut un caracter ge
neral I Era oare vorba de*Jlner» 
care nu puteau fi ajutate î Am so
licitat răspunsul la aceste tntre» 
bări tovarășului IOAN PEICIN, 
procuror șef ai orașului Cluj. Iată 
răspunsul i

„Dimpotrivă. Preocuparea difer 
renflată față de anumițl tineri cară 
lucrează tn comerț, grija pentru a 
le dezvolta cinstea, răspunderea 
față de avutul obștesc — trăsături, 
la unii tineri mal evoluate, mai 
bine stabilizate, la alții mal puțin T 
— ar fl barat drumul multor aba* 
teri. Un mijloc putea fi repartiza* 
rea tinerilor pe lingă lucrători 
cinstiți, bine pregătiți, care să răs
pundă de formarea lor".

Organizația U.T.C. de la O.C.S, 
„Alimentara*, și nu numai aceas
ta, n-a găsit tncă modalitatea de 
a-șl „spune cuvfntul" tn fața tine
rilor, de a deveni un important 
factor educativ.

Punctul cel mai slab dl acestei 
organizații H constituie adunările 
generale. Intr-un cuvtnt, adunările 
generale — a căror importanță șl 
scop sint bine cunoscute — ie țin 
de dragul de a mai bifa un punct 
din plan. Să dăm numai un exem
plu dintre cele mai „fericite*. La 
o adunare de la O.C.L. „Alimen
tara* s-a discutat despre somn șl 
vise tn timp ce, !ntr-o desăvfrșltă 
liniște, cazurile relatate mai sus 
„tindeau* spre desăvlrșlre. Exem
ple de acest fel se găsesc, din 
nefericire, prea multe. De vina 
abundenței lor nu este străin nici 
Comitetul orășenesc Cluj al U.T.C

Să concretizăm : era planificată 
o ședință de birou tn care urma 
să se analizeze activitatea organi
zației U.T.C. de la O.C.L. „Ali
mentara". Cu ctteva zile inawte, 
ca obiect de discuții nu ex-ijta 
decit un referat al comitetului 
U.T.C. (un inadmisibil șl fad rei
terat). Attt. Circula ideea trimite- 
rii pe la locurile de muncă ale ti
nerilor a unul colectiv care să 
facă un studiu serios asupra sti
lului de muncă al organizației. 
Idee bună, recomandabilă, dar 
care trebuia realizată pe parcursul 
a cel puțin patru săptămtni.

Unele unități stnt deservite nu
mai de tineri. Unii sînt Ia Înce
putul activității, în perioada cînd 
își formează deprinderile șl apti
tudinile morale, cind anumite tră
sături — bune sau rele — se dez
voltă șl ctștigă tn stabilitate. Față 
de ei, organizația U.T.C. de la 
O.C.L, „Alimentara* (și nu numai 
aceasta) manifestă prea puțin in
teres. Ar fi necesar un control șl 
o îndrumare permanentă, o mal 
mare grijă pentru conținutul edu
cativ al activităților din timpul li
ber. N-ar fi lipsite de interes mai 
multe dezbateri despre cinste, des
pre grija pentru avutul obștesc, 
despre alte trăsături necesare fie
cărui ttnăr, pe baza unui material 
concret atit negativ cit șl pozitiv. 
Stimulării elementelor bune tre
buie să 1 se dea o mult mai maro

ZIUA
SECRETARULUI...

LA EA ACASĂ
IAȘI (d« la cores

pondentul nostru)
Avînd în vedere 

sprijinirea cît mai 
substanțială a activi
tății organizațiilor 
U.T.C. din mediul ru
ral, Comitetul raional 
Pașcani ai U.T.C. a 
luat inițiativa ca tra
diționalele zile ale se
cretarului să fie orga
nizate în centre de 
comune. O asemenea 
acțiune, la care au 
participat secretari ai 
comitetelor comunale 
U.T.C. și din coopera
tivele agricole, ai or
ganizațiilor de bază 
din G.A.S. și S.M.T., 
a avut Ioc recent la 
Mircețti. După instrui
rea cu caracter meto
dic și prezentarea ex
punerii „Planul cinci
nal — program al în
floririi României socia
liste" a avut loc și 
un schimb de experi
ență între participanți. 
Gazdele, de exemplu, 
au relatat despre 
munca organizațiilor 
U.T.C. din comună în 
vederea educării co
muniste a tineretului.

importanți.

MAI MULTE FETE
ALE MEDALIEI DE LAUREAT

(Urmare din pag. I)

subit cînd devii mai indiscret: 
la întrebarea ce măsuri s-au 
luat ca să fie oprit procesul 
de destrămare a brigăzii, răs
punsurile întîrzie inexpli
cabil. în multe locuri am. 
întîlnit formații care și a- 
cum își continuă activitatea, 
care se străduiesc în continu
are să dovedească că au me
ritat distincțiile obținute, în 
schimb atenția cu care le în
conjoară organele raionale sau 
regionale nu este pe măsura 
strădaniilor lor. Echipa de 
dansuri a Uzinei „Automeca- 
nica“, din Sibiu, numără mal 
bine de 12 ani de activitate. 
De Ia primii pași însă ți pînă 
astăzi ea a avut tot timpul a- 
celați instructor : pe maistrul 
Ion Macrea. Amănuntul este 
deosebit de semnificativ pen

tru că el explică tn bună mă
sură scara succeselor pe care 
a urcat-o pînă în prezent e- 
chipa și care este, prin ea în
săși, grăitoare: la concursul V 
(1959) — mențiune, la con
cursul VI (1961) — premiul II; 
la concursul VII 1964 — pre
miul I și titlul de laureat. 
Formația este și acum într-o 
activitate febrilă : se dau pro
grame, se repetă dansuri noi. 
Membrii formației ne spuneau 
că instructorul este mereu pre
ocupat de împrospătarea for
mației, de întinerirea ei cu e- 
lemente noi. Tinerii care vin 
din școala profesională sînt 
recrutați pe parcurs și fac re
petiții, în egală măsură, cu 
membrii mai vechi. Corul 
din comuna Domnești — 
regiunea Argeș are o vîr- 
stă venerabilă : 75 de ani
de existență. De-a lungul ani
lor a cucerit un număr im

presionant de distincții (între 
care titlul de laureat la con
cursurile V și VI) iar lucrul 
acesta se datorește în primul 
rînd dirijorului său, Alfons 
Popescu, care, după cum măr
turisea, conduce formația fără 
întrerupere de nu mai pu
țin de 25 de ani. Acum, repe
tițiile continuă destul de sus
ținut, cu toate că nu prea mai 
au ritmicitate și nu se mai bu
cură decît de jumătate din cei 
200 de coriști cu care s-au pre
zentat la concursuri. Un punct 
în minus îl constituie și capi
tolul promovării altor cadre 
tinere. Un membru mai în 
vîrstă din formație se și în
treba de ce nu vede mai mulți 
tineri în serile de repetiție: 
„Noi de acum am cam încă
runțit pe scenă, spunea el, și 
nu prea' mai putem face față 
la deplasările pe care le cere

formația. însă bag da seamă 
că nici nu avem deocamdată 
cu cine să fim înlocuiți".

în sfîrșit, într-o altă parte a 
țării, la Dăbuleni — regiunea 
Oltenia, i-am surprins pe ti
nerii cunoscutei echipe de dan
suri chiar în fața căminului 
cultural, veniți să participe la 
una din repetițiile care au loc 
și acum de două ori pe săp- 
tămînă. Prin urmare, cu mai 
multă sau mai puțină insistență 
cu o continuitate mai mult sau 
mai puțin manifestată, fiecare 
din formațiile amintite este 
stăpînită totuși de dorința de 
a nu se culca pe laurii rezul
tatelor, de a dovedi că ele n-au 
fost întîmplătoare. Ceea ce 
este cît se poate de firesc. Tu
turor le este însă caracteris
tică și o altă trăsătură, care 
nu li se mai datorește lor și 
nu mai este deloc firească.

„Ambiția pe care o are fie
care din noi ne face să mai 
existăm ca echipă, îmi spunea 
tovarășa Maria Paștiu, de la 
Uzina „Automecanica" din Si
biu. Altfel, cu sprijinul pe care 
l-am primit de la cei în drept, 
echipa s-ar fi destrămat repe
de. Cind vin oaspeți in oraș 
sau la evenimente festive, i- 
mediat se apelează la dansu
rile de la „Automecanica", în 
schimb și anul trecut și anul 
acesta ni s-a promis un turneu 
nu prin țară, ci prin regiunea

noastră, dar se vede treaba că 
e prea greu de făcut. „Co
rul nostru a împlinit cam 
de multișor 75 de ani de la 
naștere, dar festivitatea de a- 
niversare ni se tot promite și 
iar se amină. Din cauza asta, 
oamenii au devenit neîncreză
tori șl nu mai participă la re
petiții". (Nicolae Donoiu, pre
ședintele sfatului popular din 
comuna Domnești). „Casa re
gională a creației a vrut chiar, 
într-un timp, să înființeze aici 
un cerc de coregrafie, un fel 
de secție a școlii populare de 
artă, pe lingă căminul nostru 
cultural. Dar lectorii au cerut 
să fie plătiți, posibilitățile sint 
așa cum sint — pînă la urmă 
s-a renunțat". (Ștefan Caracu
dă, instructorul formației de 
dansuri din Dăbuleni). „în ur
ma participării corului nostru 
la „Dialogul" de la televiziune, 
ni se promisese tuturor forma
țiilor o excursie mare. O aș
teptăm și acum". (Din nou la 
Domnești). „Dacă am fi și noi 

intr-o echipă de fotbal... Echipa 
de fotbal a uzinei nu e decît 
în campionatul regional dar 
are un alt regim de activitate. 
Pentru noi și repetițiile ridică 
probleme dificile". (Vasile Ma
crea, controlor tehnic la „Au
tomecanica").

După cum se vede, oamenii 
aceștia care nu se cunosc și 
n-au stat unul în fața altuia

cînd au spus cuvintele de mai 
sus, au realizat totuși un dia
log al nemulțumirii care sună 
la aceeași octavă. Pentru a a- 
fla cauza acestei stări de lu
cruri anormale, să-1 lăsăm din 
nou pe tov. St. Caracudă să 
ne spună cîteva cuvinte: „După 
ce ciștigăm cite un premiu, de 
la casa regională a creației nu 
mai vedem pe nimeni cu lu
nile. De Ia raion mai vine din 
cind în cînd cîte cineva, 
de la regiune însă nici 
nu mai sperăm Ia vreo aten
ție. Am impresia că s-au o- 
rientat spre alte comune : Goi- 
cea, Săpata". Așadar, „părăsi
rea" se datorește faptului că 
raionul sau regiunea „se ori
entează" spre alte formații pe 
care să le pregătească pentru 
viitoarele concursuri. Acest 
lucru este, fără îndoială, lău
dabil, și el ne-a fost confirmat 
peste tot pe unde am trecut. 
Dar nu înțelegem de ce munca 
de promovare a altor formații 
se face în dauna celorlalte, cu 
alte cuvinte pierzîndu-se ceea 
ce s-a cîștigat deja. îm
bogățirea cu atribute noi, din 
dorința firească de mai bine, și 
permanentizarea a ceea ce a 
fost mai bun pînă nu de mult, 
trebuie să fie două etape ale 
aceluiași proces. Numai în fe
lul acesta mișcarea artistică 
de amatori va deveni efectiv 
o prezență continuă.

I. RUSU
corespondentul, 

„Scînteii tineretului* 
pentru regiunea Cluj

Tronsoanele argintii ale linii
lor de înalta tensiune capâld 
mai intii contur aici, la secția 
Otopeni a întreprinderii de con
strucții metalice și prefabricai» 

— București
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AL ÎNTRECERII
Entuziasta activitate a oamenilor muncii îndreptată spre înfăptuirea marilor 

obiective economice ale cincinalului a căpătat adeziunea cea mai largă din partea 
tinerilor din întreprinderile industriale ale țării, întreprinderile de transporturi, tele
comunicații și de pe șantierele de construcții. Aproape 600 000 dintre ei, în cea mai 
marejiarte uteciști — se arăta la cel de al VIII-lea Congres al U.T.C. — sînt cuprinși 
in întrecerea socialistă, in timp ce aproximativ 40 la sută din numărul muncitorilor 
fruntași pe anul 1965 sînt din rindurile tinerilor.

Este, desigur, acesta un motiv în plus de satisfacție și mîndrie pentru orga
nizațiile U.T.C. care au știut să mobilizeze tineretul la înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid, să-i insufle și să-i dezvolte sentimentul trainic al înaltei răspunderi pentru 
tot ceea ce face. Experiența pozitivă a multor organizații U.T.C. in ce privește antre
narea tinerilor la întrecerea socialistă constituie, de aceea, fără îndoială, un ciștig 
prețios. Și e de la sine înțeles că pentru difuzarea cit mai largă a acestei experiențe, 
pentru generalizarea ei, nici un efort nu poate fi considerat prea mare.

Este și motivul pentru care confruntarea părerilor unor secretari ai Comitetelor 
U.T.C. din cîteva întreprinderi bucureștene, in cadrul unei recente „mese rotunde" 
organizată de ziarul nostru, ni s-a părut deosebit de utilă.

* 

* 
* 
*
* 
*★ * * *

DIN EXPERIENȚA UNOR ORGANIZAȚII U. T. C. DIN 
ÎNTREPRINDERILE CAPITALEI PRIVIND 

MOBILIZAREA LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Am reținut cuvîntul primu
lui dintre invitații noștri, to
varășa RODICA ROȘCULEȚ, 
secretara Comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Dacia" :

— Fiecare tînăr, spunea dîn- 
sa, trebuie să cunoască sarci
nile pe care le are de înfăptuit 
pe o lui.ă întreagă colectivul 
în care muncește. Acesta 
este, după părerea mea, punc
tul de plecare al organizației 
U.T.C. atunci cînd își propune 
să mobilizeze tinerii la între
cerea socialistă.

Secretara comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Dacia" 
"nă ilustrează părerea sa cu un 
exemplu.

— La începutul fiecărei luni, 
într-o scurtă ședință se arată 
care sînt sarcinile secției res
pective pe luna în 
atare, fiecare tînăr 
tot ce are de făcut 
său, sarcinile sînt
chiar pe fiecare mașină și om 
în parte. Asemenea ședințe se 
fac, adăuga tovarășa Roșcu- 
leț, numai cu uteciștii. Organi
zația sindicală întreprinde bi-

curs. Ca 
cunoaște 

colectivul 
defalcate

făcut referiri aproape toți 
participanții la discuții — că 
în activitatea practică, concre
tă, de înfăptuire a indicațiilor 
date de Congresul al VIII-lea 
al U.T.C. apar cazuri, se ivesc 
situații complexe care cer a- 
bordarea sarcinii privind mo
bilizarea tinerilor la întrece
rea socialistă în funcție de 
condițiile specifice ale locului 
de muncă, în raport de par
ticularitățile acestuia.

Opinia secretarului comite
tului U.T.C. de la Uzina de 
mașini electrice ni s-a părut, 
de aceea, bine venită și ar pu
tea fi luată drept un răspuns 
indirect la ceea ce se practică 
la „Dacia".

— Desigur că și aici, a inter
venit tovarășul ANDREI BOR
DEI, lucrurile trebuie privite 
în legătură cu ceea ce s-a spus 
în raportul prezentat Ia Con
gres. Și mi-aș permite să rețin 
atenția citind un scurt para
graf : „Urmărind felul în care 
își îndeplinesc uteciștii sarci
nile lor ca membri ai sindica
telor, organizațiile U.T.C. nu 
trebuie însă să repete în mod 
formal în activitatea lor pro-

PARTICIPANT!

ANDREI BORDEI TRAIAN STAN

George Mihai și Alexandru Niculescu de la 
gust" lucrează la mașini

secția sculerie generală a Uzinelor „23 Au- 
diferite. Dar de cîte ori se ivește prilejul se consultă, își împăr

tășesc din experiența acumulată

nunțit în pauze, înainte sau 
după lucru, cu fiecare tînăr, 
să se apeleze, dacă e cazul, la 
muncitori mai în vîrștă, la 
prieteni și chiar la părinți. 
Ideea a fost aceasta: nu poți 
deveni fruntaș în întrecere 
dacă într-o lună te achiți de 
sarcini, iar în alta nu. In plus, 
în afară de îndeplinirea și de
pășirea sarcinii de plan, se mai 
pun unele condiții: să nu în
târzii de la program, să nu ai 
absențe nemotivate, să ai o a- 
titudine cuviincioasă față de 
tovarășii din jurul tău. Căci la 
sfîrșit de lună unii tineri se 
întrebau mirați: „De ce nu 
mi-o fi dat titlul de fruntaș ? 
E drept, mă scol dimineața 
mai greu și întîrzii 10—15 mi
nute, dar pînă la sfîrșitul zilei 
dau planul gata".

— Ințelegînd să desfășurăm 
în acest fel munca politică 
am constatat un lucru : nu la 
toți tinerii care nu deveniseră 
fruntași în întrecere am găsit 
aceeași cauză : indisciplina. 
Dimpotrivă. Am constatat că 
unii nu-și puteau îndeplini 
sarcinile pentru că nu aveau 
întotdeauna sculele trebuitoa
re, alții pentru că meșterii nu 
repartizau sarcinile de plan pe 
măsura pregătirii profesionale 
a fiecăruia. Oricine înțelege că 
organizația U.T.C. n-avea de 
unde să le dea nici scule și nici 
nu putea să țină loc de mais
tru. Dar noi am mers la șeful 
secției și am arătat ce alte 
cauze, în afară de indisciplină, 
constituie explicația număru
lui redus de tineri fruntași, 
am făcut în acest sens cîteva 
propuneri.

în orice caz, ideea esenția
lă pe care aș vrea s-o rețineți 
este asta : noi am putut afla 
toate lucrurile numai pentru 
că am stat de vorbă aproape cu 
fiecare tînăr, pentru că 
am căutat să aflăm cum mun
cește și să-l ajutăm să lucre-

orice caz aici aș vrea să pre
cizez următorul lucru : cele 
două mari organizații n-au 
privit aceasta ca o simplă vi
zită turistică. însăși alegerea 
celor doi parteneri ai schim
bului de experiență a fost fă
cută cu grijă în sensul că do
meniul muncii lor trebuie să 
aibă multe lucruri tangente. Nu 
vom iniția, de pildă, niciodată 
un schimb de experiență în
tre tinerii din secția care mon
tează locomotive, să spunem, 
și cei de la turnătorie.

Din cuvîntul secretarului 
Comitetului U.T.C. de la Uzi
nele „Grivița roșie", tovară
șul TRAIAN STAN, ca și din 
cele spuse de alți secretari am 
reținut și alte mijloace de ge
neralizare a experienței: folosi
rea ziarului de uzină, a stației 
de radioficare etc.

CUM STIMULAȚI LA TI
NERI DORINȚA DE A DE
VENI FRUNTAȘI ÎN ÎNTRE
CEREA SOCIALISTĂ ? CE 
METODE FOLOSIȚI ? CO
LABORAȚI CU ORGANIZA
ȚIA DE SINDICAT? ESTE 
CONSULTATĂ ORGANIZA
ȚIA U.T.C. CÎND SE STABI
LESC EVIDENȚIAȚII ȘI 
FRUNTAȘII? DAR CÎND SE 
DAU PREMIILE?

întrecerea socialistă". „Exem
plul fruntașilor în fabrică șl 
în afara ei" și altele.

In ceea ce privește cea de-a 
doua parte a întrebărilor re
producem pe scurt cîteva răs
punsuri, credem, grăitoare.

RODICA ROȘCULEȚ-:
— Colaborăm cu sindicatul 

mai mult în ce privește agita
ția vizuală. Ne ajută foarte 
mult. Membrii comitetului 
U.T.C. sînt apoi invitați la dez
baterile care se ■ fac în cadrul 
comitetului sindicatului și 
dînșii vin adeseori la ședințele 
noastre.

POPA ION:
— Colaborăm și nu prea, 

în unele grupe sindicale tine
rii sînt subapreciați. Adevărul 
e că unii tovarăși de la sindi
cat privesc cu superficialitate 
munca tinerilor și nu Ie a- 
preciază just eforturile. A- 
ceasta mai. ales. în privința 
stabilirii fruntașilor. Se în- 
tîmpiă, de pildă,, ca 7 luni la 
rînd tînărul să muncească 
intens pentru a-și îndeplini 
sarcinile și e declarat eviden
țiat. Dar în a 8-a lună i se de
fectează mașina, sau din pri
cina unor neglijențe de apro
vizionare nu are material cu 
care să lucreze. Și 
mai primește titlul 
țiat. Aceasta are 
descurajant asupra

Sau, se întîmplă ca șeful 
secției, împreună cu tovarășii 
de la sindicat, să întocmească 
listele de prime fără să ceară 
și părerea secretarului U.T.C. 
Alteori, cîte un șef de secție 
consultă, ce-i drept, organiza
ția U.T.C. dar ce folos că după 
aceasta tot cum vrea el face.

TĂNASE COLAC:
— Cu organizația sindicală 

avem o colaborare fructuoasă. 
La stabilirea fruntașilor, a

iată că nu 
de eviden- 
un efect 

tinerilor.

Fotografiile: GH. CUCU

— La noi, spunea tov. CO
LAC TĂNASE, secretarul co
mitetului U.T.C. de la Combi
natul de cauciuc Jilava, s-a 
încetățenit bunul obicei de 
a trimite personal feli
citări fruntașilor din par
tea comitetului U. T. C.

LA MASA ROTUNDĂ

neînțeles și ea o astfel de mă
sură, în cadrul 
de producție la 
toți muncitorii

Este aceasta, 
punct de vedere care ridică de 
la bun început cîteva întrebări 
al căror răspuns au căutat 
să-l dea fiecare dintre interlo
cutorii noștri.

consfătuirilor 
care participă 
secției.
o practică, un

o
CE ÎNȚELEGEȚI PRIN „A 

MOBILIZA" TINERETUL LA 
ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ? 
CUM AȚI PROCEDAT PRAC
TIC ÎN ORGANIZAȚIA DV. ? 
PUTEȚI SĂ NE OFERIȚI UN 
EXEMPLU DIN CARE SĂ 
REIASĂ FELUL ÎN CARE 
SÎNT INFORMAȚI TINERII 
ASUPRA SARCINILOR CA
RE LE REVIN LOR ȘI CO
LECTIVULUI ÎN CARE 
MUNCESC ?

prie ceea ce se face în cadrul 
organizațiilor sindicale".

Așadar, în adunările lor, în 
întreaga activitate pe care o 
desfășoară în sprijinul pro
ducției, organizațiile U.T.C. au 
menirea să dezbată și să re
zolve, pe baza unei analize te
meinice a situației concrete, 
problemele care pot și trebuie 
să fie rezolvate de ele, cu me
tode și mijloace specifice or
ganizațiilor lor, astfel ca toate 
măsurile ce se stabilesc să con
ducă eficient spre realizarea 
în cele mai bune condiții, de 
către masa tineretului, a în
datoririlor ce-i revin în pro
ducție.

în cazul de față, dată fiind 
măsura pe care sindicatul o ia 
pentru a informa pe toți mem
brii săi asupra sarcinilor de 
producție ce le revin pe o anu
me perioadă, se înțelege de de
parte că „inițiativa" organiza
țiilor U.T.C. de la „Dacia" con
stituie o repetare mai mult 
decît evidentă.

Exprimînd sintetic aria pe 
care trebuie s-o îmbrățișeze 
munca organizațiilor U.T.C. 
îndreptată spre mobilizarea ti
nerilor la întrecerea socialistă, 

' Congresul U.T.C. a arătat cu 
claritate direcțiile spre care 
să-și concentreze ele atenția, 
formele și mijloacele ce le stau 
la îndemînă pentru atingerea 
scopului propus, prefigurînd, 
am putea spune, și rezultatele 
ce se pot obține.

Dar nu mai puțin adevărat 
este — și la acest lucru au

©
LA CARE DINTRE CAI 

ȘI LA CE FORME ANUME 
FACE APEL ORGANIZAȚIA 
U.T.C.? MUNCA POLITICA 
ÎN RÎNDUL TINERILOR ÎN 
PREAJMA STABILIRII AN
GAJAMENTELOR ESTE NU
MAI UNA DIN ACESTEA?

Există însă un domeniu în 
care ni s-a părut că or-

la 
o 

experiență care merită să fie 
generalizată. în cuvîntul său, 
secretara comitetului U. T. C. 
spunea:

— Practica stabilirii anga
jamentelor la noi a scos la ivea
lă un fenomen, într-o vreme, 
general. în ședința de grupă 
sindicală, una dintre fete își 
lua, să spunem, angajamentul 
să economisească 3 kg de bum
bac pe lună. După prima, toate 
cîte luau cuvîntul repetau la 
nesfîrșit 3 kg, 3 kg și așa mai 
departe. Ba cîte una, mai pre
văzătoare, își reducea angaja
mentul la 2,5 kg sau 2 kg bum
bac economisit pentru că, ori
cum, fiecare ține să-și înfăp
tuiască cuvîntul dat : „mai 
bine să am un angajament mai 
mic și să dau și ceva peste el, 
gîndeau ele, decît să mă arate 
ceilalți tineri cu degetul că 
nu-mi îndeplinesc angajamen
tul". Așa gîndeau multe dintre 
tinere. Mi-amintesc chiar un 
exemplu de la finisaj cînd un 
tînăr și-a luat angajamentul 
să depășească planul cu 3 la 
sută. Băiatul s-a ținut într-a- 
devăr de cuvînt, dar la sfîrși
tul lunii am constatat o reali
zare de trei ori mai mare de
cît își luase angajamentul.

Această situație a constituit 
tema dezbaterilor unei adu
nări 
s-a 
buie 
posibilitățile lor 
ale utilajului 
crează atunci cînd își stabi
lesc angajamentele în așa fel 
incit ele să fie foarte concrete 
dar în nici un caz unifor
me. Pentru că nici calificarea 
și îndeminarea tinerilor de la 
un loc de muncă nu sînt ace
leași, pentru că nici mașinile 
nu dau același 
„Angajamentul 
fie luat în 
formalitate. El 
adevărat, conform cu puterile 
proprii. Cuvîntul pe care tînă- 
rul și-l expune în ședința gru
pei sindicale trebuie să fie el

ganizațiile U. T. C. de 
„Dacia" au, într-adevăr,

însuși un angajament de la în
ceput pînă la sfîrșit și nu o 
simplă frază de încheiere". 
Precizarea secretarei Comite
tului U.T.C. de la „Dacia" 
a fost, firește, binevenită.

©
DAR, ODATĂ AJUTAȚI 

TINERII SĂ-ȘI STABILEAS
CĂ ANGAJAMENTE, ACTI
VITATEA ORGANIZAȚIEI 
U.T.C. ÎN DOMENIUL ÎN
TRECERII SOCIALISTE POA
TE FI ÎNCHEIATĂ ?

generale în 
arătat tinerilor 

să pornească

care li 
că 
de 

proprii 
pe care

tre
ia

lu-

randament 
nu trebuie 
grabă, ca 
trebuie să

etc. 
să 
o 

fie

— Firește, nu.
Cu aceasta invitații noștri 

au fost cu toții de acord 
și au căutat să împărtășească 
fiecare din metodele pe care 
le aplică. Am reținut din tot 
ce s-a spus, ca puncte de re
per ale activității ulterioare 
stabilirii angajamentului, dar 
în același timp esențiale în ac
tivitatea organizațiilor U.T.C.:

• asigurarea ajutorului ne
cesar pe parcursul muncii 
pentru ca toți tinerii să-și în
deplinească sarcinile de plan 
și angajamentele.

• atenție sporită pentru în
tărirea disciplinei de produc
ție, pentru buna organizare a 
locului de muncă unde lucrea
ză tinerii, pentru îngrijirea și 
folosirea rațională a mașinilor 
îndeosebi.

• inițierea celor mai potri
vite acțiuni pentru perfecțio
narea pregătirii profesionale și 
îmbogățirea experienței prac
tice pentru a da numai produ
se de calitate.

• stimularea și răspîndirea 
în masă a inițiativelor bune 
ale tinerilor fruntași, grija 
pentru menținerea și sporirea 
numărului celor evidențiați în 
întrecerea socialistă.

— Rezolvarea unor astfel de 
probleme, sublinia tovarășul 
ANDREI BORDEI, depin
de în foarte mare măsură 
de orientarea proprie a orga
nizației U.T.C., întrucît rețete

valabile pentru fiecare amă
nunt nu se pot da. Aș spune că 
multe lucruri depind de cola
borarea organizației U.T.C. cu 
sindicatul, de ajutorul și mo
dul cum cerem acest aju
tor de la organizația de 
partid, de la personalul 
tehnico-ingineresc și, în 
sfîrșit, de felul cum știm să 
fructificăm sfaturile primite.

Drept exemplificare a ideii 
sale, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Uzina de mașini 
electrice ne relata un fapt. 
Strungăria este cea mai mare 
secție a uzinei, cea „mai grea" 
după propria sa expresie. In 
plus, marea majoritate a mun
citorilor de aici sînt tineri și 
organizația U.T.C. avea serios 
de lucru. Numai că intervenția 
ei venea mereu și mereu după 
ce anumite fapte se consumau. 
O mică întârziere, și, cum se 
spune, trenul nu mai putea fi 
prins. Cam așa s-au petrecut 
lucrurile la sfîrșitul anului tre
cut, cînd nu mare le-a fost mi
rarea membrilor comitetului 
U.T.C. privind lista fruntașilor 
în întrecerea socialistă : foarte 
puțini erau tineri.

— Desigur, povestește secre
tarul comitetului U.T.C., acest 
lucru dăduse de gîndit și con
ducerii administrative și orga
nizației sindicale pentru că 
înainte de toate cînd ai puțini 
oameni buni într-un colectiv, 
aceasta denotă că realizarea 
planului se face cu dificultate, 
calitatea produselor lasă de 
dorit, suferă ritmicitatea, pro
ductivitatea muncii. Pe linie 
tehnico-administrativă au fost 
așadar luate o serie de măsuri. 
Dar ce puteam face noi? „Aici, 
ne-au sfătuit tovarășii din co
mitetul de partid și șeful sec
ției, organizația U.T.C. poate 
să ne dea o mînă de ajutor. 
Vedeți că multe necazuri avem 
din pricina indisciplinei unor 
tineri".

Organizația U.T.C. a proce
dat întocmai: și-a îndreptat 
activitatea spre îmbunătățirea 
disciplinei în rîndul tinerilor. 
Și, fiindcă adunări generale pe 
această temă mai avuseseră 
loc, s-a căzut de acord ca de 
astă dată să se discute amă-

RODICA ROȘCULEȚ

ze cit mai bine și din ce în 
ce mai bine. Dacă stăteam la 
sediu și consemnam, la sfîrșit 
de lună, numărul evidențiați- 
lor n-am fi avut de unde să 
aflăm toate acestea.

©
CE CONTRIBUȚIE ÎȘI A- 

DUCE ORGANIZAȚIA U.T.C. 
LA GENERALIZAREA EX
PERIENȚEI BUNE ? CUM 
FOLOSEȘTE EA EXEMPLUL 
FRUNTAȘULUI ÎN PRO
DUCȚIE ?

— „Ziua secretarului" este 
un nimerit prilej de generali
zare a metodelor bune pe care 
Ie adoptă diferite organizații 
U.T.C., ne-a răspuns la cele 
două întrebări tovarășul ION 
POPA, secretarul Comitetului 
U.T.C. de la uzinele „23 Au
gust". De obicei cu o astfel de 
ocazie secretarii sînt puși să 
prezinte informări statistice. 
Dar noi ne-am gîndit să lărgim 
puțin cadrul, să comparăm re
zultatele 
neia sau 
ții și să 
care are 
zări să se refere și la mijloa
cele prin care le-a obținut.

Nu ne-am limitat însă la 
cadrul oarecum restrîns al 
„zilei secretarului", ci am tre
cut la organizarea schimburi
lor de experiență între orga
nizații întregi. îmi vine acum 
în minte, ca exemplu, schim
bul de experiență între tine
rii de la sculerie care au 
mers la cei de la motoare. 
Multe lucruri au învățat unii 
de Ia alții în privința gospo
dăririi locului de muncă, a în
grijirii mașinilor, ascuțirea 
sculelor și multe altele. în

cifrice ale muncii u- 
alteia din organiza- 
invităm secretarul 

cele mai bune reali-

GHEORGHE SANDU

Cred că e bine să se procedeze 
așa și în alte organizații în
trucît tinerii văd că ne inte
resăm de munca lor, că le cu
noaștem rezultatele. Eviden- 
țiații, fruntașii în întrecerea 
socialistă au, de asemenea, 
prioritate la obținerea bilete
lor în stațiunile de odihnă. 
La fel, se organizează excursii 
pentru fruntașii în producție.

— Noi, 
SANDU 
la secția 
celuiași 
ganizat 
cu o temă specială spre a sti 
mula la tineri dorința de a 
deveni fruntași : „Cum poți și 
ce înseamnă să fii fruntaș în

completa
GHEORGHE 

-încălțăminte 
combinat, am 

și adunări generale

tov. 
de 

a a- 
or-

primelor sîntem acum consul
tați, deși n-a fost întotdeauna 
așa ; tovarășii ne ajută și în 
sensul că ne dau fonduri pen
tru a stimula pe cîștigătorii 
concursurilor pe temele mese
riei șl la multe alte acțiuni. 
Iată și un aspect deloc minor 
al popularizării fruntașilor. La 
noi nu toți fruntașii în între
cerea socialistă primesc Insig
nele respective și asta nemul
țumește pe tineri. Trebuie să 
stimulăm și în acest fel pe ti
nerii merituoși pentru că ei se 
mîndresc, pe bună dreptate, 
cu această insignă. Nu există 
nici o manifestație la care să 
nu-i vezi pe fiecare cu insigna 
pe rever.

Cele relatate în cuprinsul paginii de față sînt numai 
cîteva aspecte ale experienței pe care o au organiza
țiile U.T.C. privind mobilizarea tineretului la întrece
rea socialistă. Sînt, desigur, și alte multe modalități pe 
care le folosesc organizațiile U.T.C., asupra cărora vom 
reveni.

Dintre deficiențele semnalate în această discuție, 
și cu alte ocazii, insistăm asupra modului defectuos în 
care înțeleg unele organizații U.T.C. să generalizeze 
experiența bună a fruntașilor. Se intilnesc manifestări 
de formalism constînd în simpla mulțumire cu consem
narea unor rezultate acolo unde metodele de muncă, 
succesele tinerilor trebuie larg și variat generalizate. 
Desigur, panoul de onoare, de exemplu, este o formă 
stimulativă de popularizare care-și găsește în activita
tea organizațiilor U.T.C. deplină valabilitate. însă în 
nici un chip nu ne putem limita la această formă atunci 
cînd trebuie să facem larg cunoscute realizările frun
tașilor, modul lor de a munci, într-un cuvînt, expe
riența lor (semnele unei asemenea înțelegeri înguste 
a generalizării experienței am văzut că s-au arătat în 
activitatea unor organizații U.T.C., la Combinatul de 
cauciuc Jilava, Uzinele „Grivița roșie" ș.a.).

întrecerea socialistă oferă cîmp larg pentru afirmarea 
calităților tinerilor muncitori. Hărnicia lor, pasiunea 
în muncă trebuie de aceea îndrumate și canalizate 
cu cea mai mare , atenție de către organizațiile U.T.C. 
spre principalele obiective pe care partidul Ie pune în 
fața oamenilor muncii.

Discuție organizată și consemnată de :
I. BODEA, N. UDROIU, AL. PINTEA
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nută vreodată la această cultură. Cultivat pa • suprafață de 90 ha 
recordul a depășit 14 200 kg/ha.

• Mlhatl Masliuk Itn Jmerfnka (Ucraina) aste ce! mal renamtt 
maestru al miniaturizării. El a construit o vioară lungă de 11 cm. 
Acest Instrument unic este alcătuit din 30 de piese, împodobit cu 
ornamente frumoase.

• Cel mai înalt hotel (fin Jume Bete proiectat la Nnw Orleans
(S.U.A.). Inățlmea sa va fi de 250 metri. Enormul hotel va avea 1 100 
camere.

BĂNCILĂ locul doi se situează Belgia cu 40 421,• Soiul de grîu Gaines, creat de dr. O. A. Vogel din S.U.A. a 
dat în anul trecut în condiții irigate, cea mai mare producție obți-

• Ghețarul de la Scărișoara constituie cea mai frumoasă șl cea 
mal mare formație carstică In țara noastră.

• Cea mal mare producție media anuală da lapte pe eap de vaci 
se obține în Olanda. Rasele de vaci din Olanda dau o producție nje- 
die de 41781 lapte anual. Pe 1__ 1 _ ------------_ ~ U —■
urmată de Danemarca 3 817 L

• Swatl Tirunal, fostul maharajah al Travankur — Kotschln a 
împlinit 150 de ani. in secolul trecut era socotit cel mal bltrtn dintre 
poeții — creatori de etntece.

„SUPRAFEȚELE SUPERLATIVE

sînt reacțiile termonu-

StănicăMaternitatea'

MU
ZEU refractare cu puncte dede aceste

CBOENAm

ACADEMIEI

de mare importanți 
in ultimul timp în legă- 
cu diferite probleme teh-

Lector univ. ing. 
D. TEODORICIU

• Cel mai mare reprezentant al șoptrlelor face parte din familia 
varanllor : V. Komodensis (varanul — uriaș) numit astfel după insula 
Komodo din Indonezia, unde este cel mai răspîndit. Pină nu de mult 
se atribuia varanilor lungimi de aproape 8 m., afirmindu-se că pielea 
este Impenetrabilă la cele mai moderne arme de foc. In realitate, 
exemplarele aduse de toate expedițiile și care se păstrează !n muzee, 
nu depășește 3 m. lungime atinsă numai de masculi. Cel mai mare 
exemplar cunoscut se află acum în posesia muzeului Senckenberg din 
Frankfurt.

Printre oreatorii din dome
niul matematicii românești — 
inițiatori a ceea ce a fost nu
mit apoi curentul matematic 
românesc sau și mai bine 
Școala matematică româneas
că, un loc de frunte l-au 
ocupat trei matematicieni : 
Gheorghe Țițeica (1873—1939). 
Dimitrie Pompei (1873—1954) 
și Traian Lalescu (1882—1929).

Importanți deschizători de 
drumuri, dezvoltînd fiecare 
dintre ei anume domenii ale 
matematicii, ei au intrat de
mult în istoria matematicii pe 
care au îmbogățit-o printr-o 
creație de o mare originali
tate. Lalescu, un excelent alge- 
brist și analist și un talentat 
geometru, Pompei un mare 
analist, iar Gheorghe Țițeica 
un mare geometru.

Originar din Turnu Severin, 
fiu al unui fochist de navă și 
apoi mecanic pe vapoarele 
navigației fluviale române, Gh. 
Țițeica a urmat cursurile 
școlii elementare la Turnu Se
verin și ale liceului la Craiova, 
între anii 1885—1892. Aici, li
ceanul Țițeica a fost apreciat 
pentru inteligența și talentul 
său la matematici.

După, un bacalaureat strălu
cit (1 septembrie 1892) tînărul 
absolvent de liceu se prezintă 
la examenul de admitere în 
Școala normală superioară șl 
reușește primul la concurs. 
Ulterior urmează cursurile 
secției de matematici a Facul
tății de știință la Universita
tea din București. în 1896 
pleacă la Paris. Aici este 
primit ca intern la Școala 
normală superioară, fiind cel 
de al patrulea român admis în 
acest institut de învățămînt. 
După trei ani, tînărul mate
matician român își ia din nou 
licența în matematici ocupînd 
locul întîi. In luna iunie a 
anului 1899 își susține teza de 
doctorat în matematici. Tema 
lucrării de doctorat, inspirată 
din lucrările celebrului profe
sor Gaston Darbouv, un enci
clopedist matematician rămas 
clasic, tratează „despre con
gruențele ciclice și sistemele 
triplu conjugate".

Reîntors în țară, Țițeica 
începe să desfășoare o bogată 
activitate la „Gazeta matema
tică", în strînsă legătură cu 
Ion Ionescu, Vasile Cistescu și 
Andrei Ioachimescu. El supli
nește cursul de calcul diferen
țial și integral de la Universi
tatea din București, iar la 1 
mai 1900, în vîrstă de numai 
27 de ani este numit profesor 
la catedra de geometrie anali
tică și trigonometrie sferică, 
la Facultatea de științe a ace
leiași Universități. începînd 
cu anul 1903, Gh. Țițeica 
predă la Universitate geome
tria analitică, și geometria 
superioară... Lecțiile pe care 
le ține la Facultatea de științe 
constituie un model de clari
tate și precizie a expunerii, au 
o desăvîrșită prezentare în 
formă a unui fond excepțional 
de bine organizat.

în vîrstă de numai 40 de 
ani, în anul 1913, Gh. Țițelca 
devine membru al Academiei. 
Vicepreședinte al secției ști
ințifice, ©1 ajunge secretar ge
neral al acestui suprem for 
cultural al țării în anul 1929. 
Excelent om de catedră, legat 
sufletește de masele populare, 
sprijinind studenții lipsiți de 
mijloace, Gh. Țițeica, înfiin
țează în anul 1905, împreună 
cu profesorul P. G. Longines- 
cu, revista de popularizare a 
științei „Natura" (1905—1949). 
începînd din anul 1927, Țițel- 
ca este profesor la Școala

politehnică din București. în 
biografia sa sînt multe mo
mente care demonstrează pu
ternica lui dorință de a con
tribui la răspîndirea valorilor 
cultural-științifice în rîndurile 
maselor.

Opera matematică, de crea
tor și deschizător de drumuri 
noi în matematica românească 
a lui Țițeica este ilustrată prin 
„adoptarea" unui punct de ve
dere propriu, în clasarea și 
interpretarea multor fapte 
matematice. El a redactat 98 
memorii științifice, și a publi
cat două Importante lucrări 
de geometrie diferențială.

Creator de noi orizonturi în 
geometria diferențială proiec
tivă și afină, Gheorghe Țițeica 
a fost considerat drept un 
precursor în domeniul geome
triei diferențiale afine. După 
cum se știe, geometria dife
rențială studiază însușirile fi
gurilor geometrice la o scară 
infinit de mică șl în vecinătate 
de unul din elementele figurii 
respective. Țițeica s-a ocupat 
de însușirile proiective ale 
figurilor geometrice și a des
coperit în geometria proectivă 
suprafețele, curbele și rețelele 
care au primit apoi numele 
său. (El a numit suprafețele 
respective, suprafețele S ; 
astăzi ele sînt cunoscute în 
întreaga lume drept suprafe
țele Țițeica).

Pentru toate marile sale 
merite și realizări, Țițeica, 
invitat să țină cursuri și peste 
hotare, a fost ales membru 
corespondent al multor aca
demii străine, iar în anul 1929, 
cu prilejul primului Congres 
al matematicienilor români, 
ținut la Turnu-Severin, ilus
trul matematician francez Paul 
Montei a spus : „Universitatea 
franceză se simte onorată să 
numere printre profesorii săi 
pe savanții români Țițeica și 
Pompei".

Mare matematician, excep
țional pedagog, desăvîrșit om 
de cultură, modest, patriot 
înflăcărat, Gheorghe Țițeica 
a fost un fruntaș al științei 
românești, care a ilustrat Aca
demia, Universitatea, întrea
ga cultură românească.

OCTAV

„so
NOR“

Cu decenii în urmă, marele 
etnograf român Th. T. Bura- 
da dăruia Muzeului Național 
din București o prețioasă co
lecție de instrumente muzi
cale care se adăuga la alta 
mai veche dăruită cam prin 
1812 de soții Germon. Instru
mente cu ecouri de balade și 
doine...

Ne-am amintit
lucruri de curînd, cu prilejul 
unei întîlniri cu o altă colec
ție ce părea că vrea să con
tinue, într-o versiune moder
nă, istoria și evoluția instru
mentelor muzicale la noi. 
Este vorba de expoziția per
manentă „înregistrarea și re
darea sunetului", organizată 
în complexul muzeal al 
latului Culturii din Iași.

Expoziția nu cuprinde 
instrumente cu coarde,
cele de suflat, nici de percu
ție. Exponatele aparțin altei 

șl mai ales altei epoci, aceea a re-

de un metru, dar conținînd 
materiale referitoare la nu 
mai puțin de șase epoci : 1) o 
așezare cu ceramică neolitică 
pictată în stilul tricrom Cucu- 
teni 2) clemente răzlețe ale 
unei așezări din epoca bron
zului ; 3) resturi ale unei așe
zări getice din sec. III î.e.n., 
In care s-a găsit și un mor- 
mînt-cuptor cu cadavru inci
nerat pe loc ; 4) o necropolă 
(cimitir) de incinerație din

Atît formele urnelor, cit și 
ale obiectelor conținute, sînt 
cu totul străine culturii geto- 
dace din vremea respectivă. 
Nu 11 se găsesc analogii decît 
tocmai în vestul Poloniei și în 
răsăritul Germaniei, în bazi
nele Vistulei și Oderului. Au 
fost aduse în Moldova, prin 
urmare, de o populație emi
grată din acele regiuni. în îm
prejurările date, acea popu
lație nu putea fi decît a bas-
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nici
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Plute pe 'Bistrița

Termometru 
de diamant

Cercetări recente au condus 
descoperirea unei noi proprietăți 
remarcabile a diamantului, aceea 
de a fi un excelent „termistor", 
adică avînd o rezistență electrică 
variabilă în funcție de tempera
tură. Aceasta a permis construcția 
unui nou instrument de măsurare 
a temperaturii, al cărui element 
este un diamant sintetic. Avanta
jele noului termometru sînt : con- 
ductibilitate foarte bună și efec
tuarea măsurătorilor într-un timp 
foarte scurt, precizia și constanța 
remarcabilă a măsurătorilor, di
mensiuni reduse, gamă largă de 
temperaturi măsurabile (— 200° — 
u+650°C).

categorii de instrumente 
voluției tehnice care, pătrunzînd și în imperiul sunetelor, 
le-a dăruit acestora noi forme de exprimare și înregistrare. 
Denumirile pline de poezie ale instrumentelor expuse : „ari
ston", „simfonion", „oorillon" ne sugerează că ne aflăm încă 
în etapa ca să spunem așa, „romantică" a tehnicii de înre
gistrare.

Iată aici „orchestrionul". Construit pentru prima dată în 
Franța în 1787, înlocuia o întreagă orchestră, cuprinzînd în 
structura sa o tobă, castagnete, un pian. în total 5—6 instru
mente muzicale care se acompaniau unele pe altele. Expo
natul de la Iași datează din 1851. Iată și cunoscutul gramo
fon al bunicilor și străbunicilor cu pîlnii din tablă și disc din 
ebonită, descendent direct din fonograful — prezent și el în 
expoziție — cu suluri de ceară, invenție a lui Edison. Undeva 
pe aproape, amplasat între reușitele panouri pe care sînt 
trecute explicațiile necesare, ne întîlnim cu țambalul me
canic cu celestă, variantă mecanizată a străvechiului cimbal 
sau timbala, tympanion, hackbrett, denumiri directe după 
vremi și nații ale cunoscutului instrument de percuție cu 
coarde metalice și ladă plină de rezonanță, nelipsit din tara
furile celebre sau anonime. Impresionantă ca nume dar mo
destă la înfățișare e orga de barbarie, cu acte de naștere 
din Franța anilor 1737 și cu nume patronimic după construc
torul ei Barbarie. Iată pe aproape și simfonionul sau aris
tonul, tambur! cu știfturl, mărunt de stat aparținînd cate
goriei de cutii muzicale ce au apărut pe la începutul vea
cului al XVIII-lea, acționate de mecanisme (ceasuri).

O cunoștință familiară multora e pianul automat, născut 
cam prin 1800.

Mai puțin răspîndite, dar totuși prezente la noi ca și aiu
rea, erau și alte instrumente automate, cu benzi perforate, 
ca de pildă : melograful și melotropul (primul, aparat de 
înregistrat șl celălalt, de reprodus), acordeonul mecanic, vlo- 
lina și virtuoasa.

Și cu aceasta, expoziția ne introduce aproape pe nesim
țite în... contemporaneitate, înfățișindu-ne pik-up-uri ste
reofonice șl magnetofoane cu mai multe piste de înregi
strare. Piese ultra perfecționate care — cine poate nega — 
— peste 60—100 de ani vor figura și ele într-un colț muzeal, 
evocînd strănepoților noștri, parfumul și poezia unor demo
date instrumente muzicale.

în podișul central al Moldo-1 
vel, la 20 km spre vest de o- 
rașul Vaslui, pe Valea Raco- 
vel în sus, în cuprinsul co
munei Poienești, se află o de
presiune înconjurată din toate 
părțile de dealuri înalte și u- 
dată de pîrîul numit Valea 
Caselor. Această mică vale, a- 
dăpostită de vînturi și priel
nică vieții omenești, prezintă 
numeroase locuri cu resturi 
arheologice din vremuri dife
rite. Cu deosebire frecvente 
sînt asemenea resturi pe o 
mică măgură din capul Dea
lului Teilor, care străjuiește 
gura depresiunii, oferind și o 
întinsă vedere asupra Văii Ra- 
covei. Săpăturile efectuate în 
acest punct în 1949 gub con
ducerea celui ce semnează aci, 
sub auspiciile Academiei, și pe 
urma unor sondaje practicate 
în 1937 de C. Cihodaru, au 
dus la constatarea unui strat 
arheologic gros de mai puțin

ENIGMELE

DE LA POIENEȘTI
sec. II—I î.e.n., caracterizată 
prin urne negre de tehnică in
ferioară ; 5) resturile unei așe
zări carpice din sec. III e.n. ; 
6) o a doua necropolă, de in- 
humație și de incinerație, car- 
pică, din sec. III e.n., caracte
rizată prin urne roșii și cenu
șii de tehnică superioară. Din
tre toate aceste diverse mate
riale, care se află suprapuse 
ori amestecate pe aceeași arie, 
cele mai originale sînt urnele 
necropolei din sec. ÎI—I î.e.n.

tarnilor, stăruitor menționați 
de autorii antici, tocmai în 
acea vreme, ca extinzîndu-se 
din Nordul Carpațllor pînă că
tre gurile Dunării, de unde 
foarte adesea atacau țările 
balcanice pînă în Macedonia. 
Recunoașterea caracterului 
bastarn al necropolei din sec. 
II—I î.e.n. de la Poienești re
prezintă cea dinții identifica
re arheologică a acestui po
por, acceptată azi și în cercu-

rile științifice din străinătate. 
După descoperirile de la Po
ienești, materiale de tip bas
tarn au fost constatate în 
multe localități din mijlocul 
și nordul Moldovei.

La venirea lor în Moldova, 
bastarnii au trebuit să înfrîngă 
rezistenta geto-dacilor locali. 
Un autor antic, Trogus (trans
mis prin Iustinus), vorbește de 
regele dac Oroles, care șl-a 
pedepsit ostașii, umilindu-i, 
fiindcă s-au lăsat biruiți de 
bastarni. Redisciplinați în a- 
cest mod, dacii au izbutit apoi 
să stăvilească înaintarea bas- 
tarnilor, dar nu i-au mai pu
tut scoate din partea pe care 
o ocupaseră în Moldova. De a- 
colo bastarnii n-au plecat de
cît în a doua jumătate a se
colului I î.e.n., cînd, strîmto- 
rați pe de o parte de sarmați, 
învinși pe de alta de romani, 
care au zdrobit ultima lor mi- 
grație la sud de Dunăre în 
anii 29—28 î.e.n,, au fost siliți 
să se retragă prin părțile Ga- 
liției, unde și-au statornicit 
așezările pentru vreo trei 
veacuri. La sfîrșitul secolului 
III e.n. împăratul Probus i-a 
scos și de acolo, colonizîndu-i 
în interiorul imperiului 
man, după care numele 
dispare din istorie.

Existența plasmei în natura 
este cunoscută de mult timp, 
iar producerea ei tn laborato- 
a început în 1920, cînd a fost 
construit primul plasmatron. 
Totuși, studierea plasmei ți a 
aplicațiilor sale practice a de
venit 
abia ■ 
tură i 
nice ale contemporaneității, 
cum 
cleare dirijate, (pentți studiul 
cărora sînt necesare tempe
raturi de zeci de milioane de 
grade), obținerea energiei e« 
lectrice direct din căldură, 
cercetarea materialelor supuse 
temperaturilor înalte, chimia 
temperaturilor înalte și altele.

Plasma, această a patra 
stare a naturii, este în esej^t, 
ță un gaz parțial ionizat ca-«j, 
determină producerea unor 
interesante și variate procese 
chimice. Studierea acestor 
procese a dus la dezvoltarea 
unei noi științe — plasmochi- 
mia — ale cărei roade practice 
au și început să se arate.

Să luăm, de pildă, chimia 
metalelor. Datorită arzătoare
lor cu plasmă s-au putut rea
liza Ktt-metalurgie aliaje foar
te pure, pînă acum de necon- 
ceput. O altă aplicație a plas
mei generalizată în zilele 
noastre: pulverizarea pulberi
lor, fie pentru metalizare, fie 
pentru a realiza uleiuri re
fractare. Se obțin astfel ule
iuri
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ALGELE LA... LUCRU
MERIDIAN ȘTIINJIFIC

Unul din muzeele din Istanbul

CLUJ (de la cores
pondentul nostru). — 
La centrul de cercetări 
biologice din Cluj se 
fac intense studii
supra algelor, știut 
fiind că ele conțin o 
mare cantitate de al- 
bumină, vitamine, pro
teine etc.
fan 
put 
s-a 
tril 
vă, 
claie, a algelor. Insta
lația amintită asigură 
creșterea algelor In 12 

simultan

lungul
ajutorul dispozitivului 
realizat 
obținerea 
zilnice 1 
desfacă 
se menține un 
diu steril. Noua 
stalație va produce 
alge în cantități apro
piate de faza pilot.

în prezent se stu
diază posibilitatea au
tomatizării în întregi
me a culturilor de la
borator prin interme
diul unor dispozitive 
cu circuit închis de 
mare capacitate.

„COSITOAREA 
VIE"

Recent eleșteele pis
cicole din Cefa au fost 
populate cu circa 
300 000 de puleti din
tre noile specii de 
pești denumit fn lim
ba latină „Ctenopha- 
ringodon Idela" din 
familia Caplnidelor. 
Noile specii sînt ori
ginare din fluviile a- 
siatlce. Importanța spe
ciei este extrem de 
mare dacă ținem sea
ma că, pe lingă sco
purile de producția, 
peștele curăță eleștee
le de ierburi economi
sind un mare volum 
de muncă. El a mai 
fost de aceea numit 
și „cosltoarea 
(C. BEJAN).
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La Hamburg — una din gră
dinile din parcul vechil ce
tăți, a primit noi tăblițe scri
se In sistemul „Braille" pen
tru orbi, devenind astfel o 
reală „Școală de botanică 

pentru nevăzători

fuziune extrem de ridicate, 
de exemplu, acoperirile eu 'si
liciu.

In ultimuil timp, dispoziti
vele cu plasmă sînt studiate 
cu deosebit interes în 
transformării directe 
randament ridicat a 
în energie electrică 
du-se așa-numitele converti- 
zoare termoionice. Este demn 
de menționat că procesele 
care au loc în plasma unor 
asemenea instalații pot fi uti
lizate pentru obținerea unor 
produse chimice prețioase.

Un loc important în cerce
tarea plasmei îl dețin preo
cupările pentru folosirea aces
teia la „legarea" azotului 
atmosferic. Experiențele au 
demonstrat că obținerea aci
dului azotic și a îngrășămin
telor chimice este mult mai 
avantajoasă prin procedeele 
plasmochimice (în care reacția 
are loc între oxigenul și azotul 
din aer) față de metodele care 
folosesc amoniacul.

Mari perspective îi rezervă 
plasmochimia și cosmonauti-—) 
cii. Rachetele cu plasmă vor 
avea o economicitate 
rită și o durată 
de funcționare, fiind desti
nate echipării cosmonavelor 
în timpul zborurilor cosmice 
îndelungate, necesitînd rezerve 
foarte mici de combustibil.

In țara noastră, cercetările 
din domeniul plasmochimiei 
au condus la elaborarea unor 
procedee industriale extrem 
de utile. Cităm în acest sens 
metoda producerii industriale 
a acetilenei folosind plasma 
arcului electric sau obținerea 
acetilenei și ciclopentadienei, 
în plasma descărcărilor de 
înaltă frecvență. In ciuda 
„vîrstei foarte tinere" a plas
mochimiei, aplicațiile ei atît 
de numeroase, din care am 
trecut în revistă doar cîteva, 
ne îndreptățesc să considerăm 
că viitorul apropiat trebuie să 
ne rezerve noi surprize în ce 
privește utilizări inedite ale 
plasmei din ce în ce mai per
fecționate, care să permită 
treptat ridicarea randamentu
lui in multe reacții chimice.

vederea 
și cu 

căldurii 
folosin-

mare

dr. EM. RĂZVAN
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de ani la apari|ia re:

„Contemporanulu

SEMNAREA DOCUMENTELOR PRIVIND AJUTORUL
NERAMBURSABIL ACORDAT DE REPUBLICA SOCIALISTĂ

ROMÂNIA REPUBLICII DEMOCRATE VIETNAM
Șl SCHIMBURILE COMERCIALE INTRE CELE DOUĂ ȚĂRI

PE ANUL 1967
septembrie 

la București 
delegația e-tntre 

guvernamentală a 
Socialiste Româ-

Intre 19 și 21 
1966 au avut Ioc 
convorbiri 
conomică 
Republicii
nia, condusă de Gh. Radules
cu, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con-

slliului de Miniștri, și delega
ția economică guvernamenta
lă a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru ai Republicii 
Democrate Vietnam.

In urma convorbirilor, care

s-au desfășurat într-o atmos- i
feră de sinceră prietenie și |

'..........    I
I
I
I
I
I
I

deplină înțelegere reciprocă, 
Ia 22 septembrie 1966 au fost 
semnate: Acordul privind a- 
jutorul nerambursabil pe anul 
1967 acordat de Republica So
cialistă România Republicii 
Democrate Vietnam și Acor
dul privind schimburile de 
mărfuri pe anu! 1967 Intre 
cele două țări.

★

Joi la amiază a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Moscova, 
delegația economică guverna
mentală a R. D. Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vice-prim-minis- 
tru al R. D. Vietnam.

ACTUALITATEA
Ședința Comisiei Permanente C A. E. R.

pentru siderurgie

Pornirea în cursă a cuplului maghiar Jeno Bekefy și Perena 
Keleman

Foto: TRIFU DUMITRESCU

Zilele acestea a avut loc la 
București cea de-a XXIV-a 
ședință a Comisiei Permanen
te C.A.E.R. pentru siderurgie.

La ședință au participat de
legațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a R.S.F. Iugoslavia, 
în calitate de observatori au 
participat la ședință reprezen
tanți ai Republicii Cuba.

Alomisia a examinat proble
me privind : specializarea și 
cooperarea în producția de 
laminate, țevi, produse meta
lice și feroaliaje; standardi
zarea unor tipuri de produse 
ale siderurgiei ; îmbunătățirea 
calității produselor siderur
gice ; stadiul îndeplinirii de

către țările membre a reco
mandărilor organelor Consiliu
lui în domeniul siderurgiei ; 
rezultatele coordonării celor 
mai importante cercetări știin
țifice ; programul și modul de 
pregătire a celei de-a treia 
conferințe internaționale pri
vind automatizarea proceselor 
de producție în siderurgie și o 
serie de alte probleme îndrep
tate spre lărgirea continuă a 
colaborării economice și teh- 
nico-științifice a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în 
domeniul siderurgiei.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de uni
tate frățească, prietenie și în
țelegere reciprocă.

La invitația ministrului co
merțului exterior al Republi
cii Socialiste România, joi 
după-amiază a sosit în Capi
tală secretarul de stat pentru 
comerțul exterior al Franței, 
Charles de Chambrun, care 
va face o vizită în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul

Vineri dimineața 
a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre 
Teheran, delegația 
Grupului național 
român al Uniu
nii interparlamen
tare, care va par
ticipa între 25 sep
tembrie și 4 octom
brie la cea de a 55-a 
conferință anuală a 
Uniunii.

Campionatele europene ale atlcfilor

de față 
ministrul 
funcțio-

Băneasa, au fost 
Gheorghe Cioară, 
comerțului exterior, 
nari superiori din acest mi
nister.

Au fost prezenți Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai am
basadei.

Arhivele statului 
din Brașov au or
ganizat o interesan
tă expoziție arhi
vistică de documen
te vechi intitulată 
„Legăturile comer
ciale ale Brașovului 
cu Țara Româneas
că". Expoziția cu
prinde documente 
inedite, registre de 
mărfuri, tipărituri

ale lui Cores!, depis
tate de cercetători 
în arhivele statului.

In întâmpinarea • 
Zilei recoltei s-a 
desfășurat la Valea 
Călugărească con
cursul strugurilor 
de masă obținuți în 
cunoscuta podgorie 
Dealu Mare.

SPORT
Juiifori

Astăzi, primul start!
de la 

VASILE

IanseazS

ODESA (prin telefon 
trimisul nostru special, 
RANGA).

In vreme ce seniorii se 
astăzi acasă in startul disputei a-
micale cn atieți! italieni, Juniorii 
noștri care au descins Joi Ia Ode- 
sa trăiesc emoțiile debutului și e- 
fervescenta marilor confruntări eu
ropene. Examenul la care s-au 
înscris — campionatele europene 
de atletism (a Ii-a ediție 
Juniori, de fapt prima 
căci cea disputată la 
1964 a avut mai mult 
experimental) — este 
un fel de „săptămtnă 
letlcă". Șl e firesc să fie așa de 
Teme ce aici se află speranțele at

letismului european cărora stntem 
tentați să Ie acordăm creditul de 
a-i aplauda pe podiumul medalia- 
ților olimpici din 196B de la Mexl- 
co-City.

La start se află aproape 300 de 
atieți din 19 țări : U.R.S.S., Româ
nia, Italia, Franța, Polonia, Suedia, 
Danemarca și altele.

...O dimineață însorită de toam
nă pe stadionul central situat in 
apropierea Mării Negre. Pe pista

pentru 
oficială. 

Varșovia In 
un caracter 
In realitate 
olimpică at-

roșie deslușești 
a ttnărului nostru

silueta 
de- 
lua

va-

de 
stnt 
cei
au

de zgură 
cunoscută 
catlontit Andrei Șepci. El va 
startul stmbătă dimineață in pri
ma probă a campionatului. Pe
sul „Pobeda* unde se allă... tabăra 
atlețllor români, domnește o at
mosferă prielnică, plină de opti
mism pentru această dificilă con
fruntare. „Speranțele* noastre care 
alcătuiesc un pluton destul 
compact (22 de atieți și atlete) 
de fapt numai jumătate din 
peste 43 de atieți români care
Îndeplinit baremul de participare 
Ia „europene" cu prilejul triun
ghiularului de Ia Poiana Brașov.

Mihaela Ciurea (suliță), Radu 
Rusu (1 500 metri obstacole). Ște
fan Sișkovici (ciocan), Dan Hidie- 
șanu (110 metri garduri), Stellan 
Giubelean (suliță). Argentina 
Menis (disc), Edith SchSl 
(pentatlon), Andrei Șepci (decat
lon), Carol Corbu (triplu salt) șl 
ștafeta de 4x100 m a băieților care 
au realizat cel mai bun timp de 
juniori pînă acum pe plan inter
național ne dau speranțe că vor 
urca pe podiumul Învingătorilor.

Raliul automobilistic dunărean
pe itinerarii românești

Revista „Contemporanul", 
săptămînal politic social-cul
tural își aniversează 20 de ani 
de la apariție.

Reluînd cele mai bune tra
diții ale presei comuniste șl 
muncitorești „Contemporanul" 
a reflectat în paginile sale 
profundele transformări care 
s-au produs în țara noastră 
în ultimele două decenii, a 
militat pentru afirmarea eît 
mai pregnantă a științei și 
culturii românești, pentru pro
movarea literaturii și artei 
autentice, inspirată din reali
tățile naționale.

La capătul a două decenii 
de activitate, bilanțul revistei 
este rodnic, iar prestigiul cîști- 
gat datorită felului în care 
problemele actualității, interne 
și internaționale au fost pre
zentate printr-un larg schimb 
de opinii și printr-o înaltă ți
nută publicistică, a făcut ca in 
presa noastră revista ..Con
temporanul" să ocupe un loc 
important.

Revista a făcut loc. în coloa
nele sale, dezbaterii unor teme 
de actualitate ale științei și 
culturii, anallzînd competent 
în lumina concepției marxlst- 
leniniste, realizările din aceste 
domenii, dovedind un efort 
remarcabil de adîncire a pro
blemelor tratate

Promotoare a valorilor noas
tre spirituale, revista și-a 
îmbogățit necontenit tematica, 
a tratat problemele dezbătute

la un înalt nivel teoretic, a 
stimulat viața literar-artlstică 
și a abordat competent aspecte 
fundamentale din practica con
strucției socialismului în patria 
noastră.

Eforturile revistei de a-și 
lărgi activul de colaboratori a 
făcut ca în paginile „Contem
poranului" să fie mereu pre
zente personalități de prestigiu 
ale științei, artei și literaturii, 
atît din țară cît și din străină
tate.

Contribuția adusă la afir
marea valorilor românești, la 
îmbogățirea tuturor dome
niilor de creație cu tot ceea 
ce este nou și avansat, este în 
același timp și o premiză pen
tru continuarea cu succes a 
eforturilor pentru realizarea 
importantelor îndatoriri care-i 
revin, participînd la dezba
terea problemelor ideologice, 
sociologice și culturale pe care 
le ridică construirea orînduirii 
noi. socialiste, la dezvoltarea 
necontenită a culturii națio
nale.

Cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de activitate colectivul 
redacțional al ziarului „Scîn- 
teia tineretului" adresează 
„Contemporanului", redactori
lor, colaboratorilor și corpului 
tehnic al revistei felicitări și 
urări de succes deplin în 
participarea activă, alături de 
întregul nostru popor condus 
de Partidul Comunist, la desă- 
virșirea construcției socialiste

Zilele trecute, numeroși locui
tori ai țări noastre au fost marto
rii unui interesant spectacol spor
tiv desfășurat pe șoselele Româ
niei : disputarea 
mai prestigioase 
automobilistice de viteză și regu
laritate — Raliul Dunării — Cas
trol. Startul cursei s-a dat la In
golstadt (Republica Federală Ger
mană), cu 41 de concurenți care 
au evoluat pe următorul traseu : 
„Weissenkirscheh (Austria), Praga 
(Cehoslovacia) Viena (Austria), 
Budapesta (Ungaria), iar pe teri
toriul României au fost străbătuți 
aproape 2 600 km, adică mai mult 
de jumătate din întregul traseu al 
raliului (pe ruta Borș, Gheorghieni, 
Cheile Bicazului, Brașov, Bucu
rești, Mamaia, Defileul Oltului). 
Echipe de cineaști din Republica 
Federală Germană și Austria au 
reținut pe pelicula aparatelor fru
musețea peisajului românesc și

uneia din cele 
curse europene

Turul ciclist al României
(I

LOTUL
Pe primul plan al competiției continuă 

duelul pasionant dintre tineri ți consacrați, 
prilejuind o dispută sportivă de un nivel ri
dicat. Media orară de 45 kilometri, în etapa 
Oradea—Arad este elocventă,
„meci" o serie de autentice 
semnat deja certificatul de 
dependent de poziția finală 
avea: Tudor Vasile, Ștefan 
dru Sofronie și în apropierea lor, pe deplin 
merit, Ștefan Cernea (deși a suferit recent 
o fractură de radius la mina dreaptă ceea 
ce îl incomodează încă evident). In ceea ce 
privește pe Grigore Constantin el se resim
te vizibil în urma numeroaselor competiții 
dure la care a participat în acest sezon 
(atenție, antrenori I) iar Gheorghe Răceanu 
nu a rezolvat încă importanta problemă a 
urcușurilor. Iată însă că de-a lungul aces
tei curse ultra rapide alți tineri, oameni de 
„plutonul doi", cum se spune în cliclism, au 
început să evolueze cu destulă îndrăzneală, 
în a doua parte a cursei mai ales. Este vor
ba de juniorii mici — 18 ani — clujeanul

în acest 
speranțe și-au 
consacrare, in- 
pe care o vor 
Suciu, Alexan-

emoțiile acestei curse, momente 
ce se vor constitui într-un pro
gram complet Ia televiziunii® celor 
două țări. De asemenea, revista 
austriacă „Auto-revue* a recurs 
la serviciile celui mai bun foto
graf vienez pentru a realiza un 
foto-reportaj închinat României. 
Pentru a afla impresiile prilejuite 
de desfășurarea raliului pe teri
toriul țării noastre, am avut o 
convorbire cu domnul Willy Lo- 
winger, președintele clubului aus
triac automobilistic (Sport-Club), 
care ne-a declarat următoarele t 
„Raliul Dunării-Castrol, leagă nu
meroase țări din această zonă a 
continentului european încit sper 
ca el să constituie nu numai o 
cursă automobilistică, cît mai ales 
o nouă punte de prietenie între ță
rile noastre. Mulțumesc autorită
ților românești, organelor miliției, 
pentru sprijinul pe care l-au dat 
desfășurării cursei pe teritoriul 
țării dumneavoastră în condiții de 
care nici o asemenea competiție 
din lume nu se bucură. Aveți o 
țară minunată, un popor admira
bil, harnic si prietenos. Anul vii
tor, Raliul Dunării va conta ca 
probă pentru campionatul automo
bilistic european. Se va disputa 
In iulie sau august și va avea ca 
punct terminus minunata dumnea
voastră stațiune Mamaia, în care 
toți participanții la cursă și-au ex
primat dorința de a-și petrece în 
continuare o vacanță plăcută, 
fiind cunoscută ospitalitatea ro
mânilor și excelentele servicii tu
ristice organizate de O.N.T. — 
Carpați',

Cinematografe

A. T.

ACEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele 10i 
12,45, 15.45: 18.30, 21,15).

ZORBA GRECUL
rulează la Republica (orele 8, 
10,30, 13,15, 16, 18,45, 21,30).

YOYO
rulează la Grivița (orele 9, 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop —

rulează Ia Luceafărul (orele 
8,30; 11, 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11, 13,30; 
!6> 18.30, 21), Melodia (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Modern (orele 
6: 11,15; 13.30, 16: 18,1.5, 20,30), 
Feroviar (orele 10,30: 13,30,) Ia 
orele 16, 18,30; 21 CASA
NOASTRĂ.

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează Ia Capitol (orele 8,30, 
11, 13.30; 16; 18.30; 21).

LUMINĂ DUPĂ JALUZELE 
rulează la Festival (orele 9i 
11.15; 13,30, 16; 18,30; 21), Ex
celsior (orele 8,30, 11, 13,30, 
16, 18,30; 21), Aurora (orele 9i 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 21).

IN NORD, SPRE ALASKA I — 
cinemascop —

rulează la Victoria (orele
11,45; 14,45; 17,45; 20,4$.

PE DONUL LINIȘTIT — Mri«
II-a

rulează la Central (oiele 8,30, 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Union (orele 15,15; 
18; 20,45).

URME ÎN OCEAN

9|

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,45).

ESCROCII LA MlNĂSTIRE — 
cinemascop —

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

5 000 000 DE MARTORI
rulează Ia Bucegi (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18,15; la orele 
20,30 RĂSCOALA.

CLEOPATRA — cinemascop —- 
(ambele serii)

rulează la Gloria (orele 9; 
12.45; 16,30; 20.15).

MONEDA ANTICA 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

DRAGOSTEA ÎNVINGE 
nemascop — 

rulează la 
11,15; 13,30; 16,15;
20,45), Miorița (orele 9; 
13,30: 16: 18.30, 20,45).

MlINE, MEXICUL I 
rulează la Flacăra (orele 
18,15; 20,45).

FANFAN LA TULIPE 
rulează la Vitan (orele 
18,15), Progresul (orele 
18; 20,45).

COPIII MARII 
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20.30).

ȚARA FERICIRII 
rulează la Arta (orele 9; 11,45; 
15,45; 18; 20,45).

ci-

Tomis (orele 9j
18,30}
11.15,

15,30, 
15,30;

Vasile Sălăjan (pe locul V în vîrful Felea- 
cului, al patrulea pe Piatra Craiului), Ion 
Cozma II, ploieșteanul Ion Rădăcină și Ni- 
colae David (Tg. Mureș). Apoi juniorii mari, 
19 ani, Arpad Gyorfi (Tg. Mureș) Ștefan 
Rusen (Brăila) și Teodor Puterici. împreună 
cu ei alți tineri de curînd ieșiți din junio
rat ca Dumitru Lețea (Constanța) și Nico- 
lae Demidov (Brăila) se agață cu o splen
didă dîrzenie de pulpana plutonului frunta
șilor. Uneori termină în același ritm cu 
aceștia, alteori foarte aproape de ei sau 
pierd multe minute. Firește, mai au destule 
de învățat, dar sînt de admirat curajul și 
dîrzenia lor. Toți acești tineri alcătuind plu
tonul al doilea au sosit la Arad realizînd o 
medie orară de 42 km/h.

Noile speranțe, să le numim lotul „B“ al 
tinerilor, urmează să fie verificate temeinic 
în sezonul viitor de-a 
îndoim, o bună parte 
frumoase ambiții, vor 
pe acum dovedite.

Portarul, pe fază, va bloca 
șutul (Echipa Rapid Bucu

rești la antrenament)

TELEVIZIUNE

lungul căruia, nu ne 
din acești tineri cu 
confirma calitățile de

EMIL IENCEC

SIMBATA 24 SEPTEMBRIE
17,00 — Atletism — întîl- 

nirea dintre echipele României 
și Italiei. Transmisiune de la 
Stadionul Republicii din Ca
pitală ; 18,00 — Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar ; 
19,00 — Telejurnalul de sea
ră ; 19,15 — Campionatul
mondial de gimnastică. Trans
misiune de la Dortmund ; 20,00 
— Telenciclopedia ; 21,00 —
Doine, cîntece și jocuri popu
lare ; 21,20 — Melodii din fil
me ; 21,50 — Filmul serial: 
Sfintul; 22,40 — Prietenul
meu, pianul; 23,00 — Tele-
sport ; 23,10 — Telejurnalul de 
noapte ; 23,20 — Buletinul me
teorologic ; 23,25 — închide
rea emisiunii.

• CONTINUĂRI ■ • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Prezență remarcabilă 
in știința 

contemporană
în prospectarea și extracția 
țițeiului, în investigații hidro
logice, mecanizarea și automa
tizarea industriei chimice și 
siderurgice, în construcția de 
mașini și industria construc
țiilor. succesele în aceste di
recții fiind larg cunoscute 
peste hotare.

Importante studii au fost 
efectuate în domeniul chimiei 
conducînd la obținerea de noi 
date cu privire ia natura le
găturii chimice din unele com
binații coordonative, studiul 
heteropolianionilor in echili
brul acidobazic și oxidoredu- 
cător al lor, cercetări asupra 
unor hidrocarburi, cercetări în 
domeniul polimerilor termo- 
stabili etc. în această din urmă 
problemă, rezultatele obținute 
în tara noastră s-au bucurat 
de vii aprecieri la simpozionul 
de chimie menomoleculară 
care a avut loc la Praga în 
luna august a anului 1965.

în geologie au fost abordate 
și clarificate probleme de se- 
dimentogeneză. De un real in
teres și răsunet s-a bucurat 
stabilirea asociațiilor caracte
ristice de microorganisme în 
vederea separării diverselor 
etnie stratigrafice.

Biologii români continuîn- 
du-și cercetările legate de e- 
laborarea unor lucrări funda
mentale ca ..Fauna" și „Flora" 
țării noastre au contribuit la 

dezvoltarea unor capitole din 
domeniul botanicii și zoologi
ei. Multe alte cercetări au 
contribuit la un serios progres 
al științelor agricole.

Și în domeniul științelor 
tehnice, științelor medicale, 
științelor sociale rezultatele 
unor lucrări de excepțională 
valoare ale oamenilor de ști
ință români au devenit tot 
mai des prezente pe meridia
nele științifice ale globului.

Rolul jucat de Academia 
Republicii Socialiste România 
în toate aceste progrese, pe 
linia îndrumării și impulsio
nării cercetării științifice este 
deosebit. în cuvîntul de în
cheiere a Plenarei C. C. al 
P.C.R. din 27—28 iunie a.c. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat : „Pentru a-și îndeplini 
acest rol, cercetarea științifi
că, atit cea fundamentală cit 
și cea aplicativă, trebuie să 
pornească de Ia cunoașterea 
aprofundată a direcțiilor dez
voltării economice și sociale a 
țării noastre și a tendințelor 
generale ale dezvoltării socie
tății. Este firesc ca cercetarea 
fundamentală să abordeze 
probleme științifice funda
mentale : lucrările științifice 
publicate nu trebuie să fie 
un scop în sine, ci ele trebuie 
să comunice rezultatele mun
cii științifice legate de cerin
țele dezvoltării societății".

Această orientare și-a găsit 
o bună realizare în activitatea 
Academiei patriei noastre so
cialiste, care a așezat centrul 
de greutate al muncii sale pe 
științele naturii și pe tehnică. 
Ca instituție științifică activă 
ea organizează și realizează în 
cadrul institutelor și bazelor 

sale de cercetări, studii și cer
cetări de cel mai înalt nivel 
științific aflate în cea mai 
strînsă legătură cu nevoile 
construcției socialiste în eco
nomie, știință și cuitură, în 
vederea valorificării cît mai 
depline a resurselor naturale 
ale țării, a punerii tuturor cu
ceririlor științei moderne în 
slujba dezvoltării capacităților 
de producție ale țării.

Îndrumînd și coordonînd 
activitatea institutelor depar
tamentale în domeniul cerce
tării, cele 12 secțiuni ale Aca
demiei cuprind astăzi în în
tregime „lumea" științei, cul
turii și artei românești. Prin 
rezultatele activității concre
te de cercetare ale celor pes
te 2 000 de cercetători din in
stitutele sale, prin publicarea 
celor 73 de reviste proprii în 
principalele limbi internațio
nale, prin aportul centru
lui său de documentare, 
de Editura Academiei și Bi
blioteca Academiei (care în 
ultimii ani și-a dublat aproa
pe fondul de lucrări), acest 
înalt for de știință și cultură 
națională își sărbătorește cen
tenarul în condițiile unei per
manente și însemnate prezen
te în viața actuală a poporului 
român.

Nivelul rezultatelor obținute 
de Academie în domeniile în 
care s-a ilustrat prezența sa 
are și meritul de a fi creat 
premize serioase pentru valo
rificarea internațională a a- 
cestor creații, pentru asigura
rea unor vaste acțiuni de pro
movare și întărire a presti
giului științei românești in 
lume.

Prezențe și absențe 
la startul 

însămințărilor
punct. Chiar și azi putem să 
primim porumb și floarea-soa- 
relui.

Constantin Oniceanu, pre
ședintele cooperativei agrico
le din Podu Iloaie : Baza a 
refuzat să ne primească un 
vagon de floarea-soarelui pe 
motiv că nu are încă spațiu 
de depozitare pregătit.

Președintele are dreptate. 
Spațiul bazei de recepție Po
du Iloaie destinat ctlor 900 
tone de porumb și 600 tone 
de floarea-soarelui este încă 
neeliberat.

Ion Grigoriu, șeful bazei de 
recepție de la Hîrlău : Pro
ducția a și început să soseas
că, iar spațiile bazei noastre 
nu sînt încă în întregime pre
gătite. O magazie este aproa
pe ocupată cu utilajele desti
nate uscătorului de porumb al 
cărui termen de dare în folo
sință este peste puține zile. 
Dacă T.R.C. va continua să lu
creze în același ritm nu știu 
însă dacă va fi gata pește 2— 
3 luni.

Ing. Vanghele Bouroșu : Ex
tinderea suprafețelor cultiva
te cu soiuri intensive de la 16 
la sută anul acesta, la 40 la 
sută, au impus serioase măsuri 
de fertilizare a solurilor și 
de asigurare cu sămînță. 
I.R.V.P.A. trebuie să asigure, 
prin schimb 4 520 tone semin
țe de grîu cu calități recunos

cute, iar A gros emul 1 000 
tone.

Ing. Gh. Danu: Schimbul 
merge puțin cam greu. Pînă 
azi (17 septembrie) cooperati
vele au preluat de la baze 
doar 520 tone și la Agrosem 
450 tone.

Ing. Sergiu Moraga, pre
ședinte al Consiliului agricol 
raional Iași: Avem încă ne
cazuri cu condiționatul griului, 
lucrare căreia nu toate unită
țile îi acordă atenția cuveni
tă. (Pînă la 15 septembrie la 
Horlești se condiționaseră doar 
25 tone din 124 tone necesare, 
la Lețcani 82 din 177, iar la 
Epureni 80 din 133). Griul 
pentru sămînță din soiul 
București 1 — întîrzie să intre 
în baze.

Ing. Petru Antonesei, de la 
cooperativa agricolă din Po
pești : Noi trebuie să primim 
prin schimb 60 tone de grîu 
de sămînță din soiul Bezos- 
taia și 35 tone din soiul 
București-1. Am trimis un 
transport la baza din Podu I- 
loaie, iar al doilea ne-a fost 
refuzat. Ne-au spus că ei nu 
au sămînță. Și asta acum cînd 
trebuia să trecem la semănat.

Ing. Constantin Pricop, șe
ful serviciului regional S.M.T. : 
în general toate utilajele ce 
iau parte la însămînțările de 
toamnă sînt reparate. Au fost 
puse în stare de funcționare 
toate semănătorile S.U.-29, 
grapele cu colți și cele cu 
discuri, tăvălugii etc. Trac
toarele sînt în funcție cu ex
cepția celor circa 10 la sută 
aflate în recepții și revizii 
planificate.

Ing. Sergiu Moruga : înre
gistrăm multe defecțiuni în 
funcționarea mașinilor în raza 
S.M.T. Holboca și Răducăneni. 
La brigada de la Costuleni 
abia acum se lucrează la re
pararea grapelor și semănăto
rilor. Se fac reparații de mîn- 
tuială. De exemplu, la brigă
zile din Vlădeni și Epureni, se

mănătorilor le lipsesc și acum 
tuburile. La un control între
prins recent la Voinești, din 
15 tractoare doar 9 funcțio
nau. în tuburile semănătorilor 
pregătite, chipurile, pentru a- 
ceastă campanie, am găsit să- 
mînță de sfeclă folsită în cam
pania de primăvară. Ultima 
operativă studiată este 
semnificativă. Din 435 de 
tractoare aflate în dotarea 
brigăzilor ce lucrează în raio
nul Iași au funcționat doar 
299, iar din 143 de grape nu
mai 90.

Ing. Constantin Pricop : Un 
număr de tractoare și grape 
cu discuri nu pot fi puse în 
stare de funcționare din cauza 
lipsei de cauciucuri. Pentru 
tractoarele de tip „Universal- 
650“ ne trebuie cel puțin 
200 de cauciucuri de spate, iar 
pentru un „Universal 27“ alte 
200. Ne mai trebuie cel pu
țin 600 cauciucuri pentru ro
țile din față de la tractoare și 
pentru grapele cu discuri. Da
torită uzajului mare al pneu
rilor, în multe cazuri cei mai 
buni tractoriști abia pot să 
realizeze 50 la sută din norma 
zilnică. Ne trebuie 100—150 
arbori cotiți pentru tractoare
le „Universal-27“. De la înce
putul anului, uzinele din Cod- 
lea nu ne-au livrat nici unul. 
Lipsesc de asemenea, pompe 
hidraulice pentru „Universal- 
650". Probabil dintr-o proastă 
planificare s-a produs un nu
măr mare de asemenea pompe 
pentru „Universal-27“ de s-au 
umplut rafturile bazei, dar, 
pentru 650 nu s-au fabricat. 
Precizez că nefuncționarea a- 
cestei pompe la tractorul „U- 
niversal-650“ prezintă un 
mare pericol întrucît ea acțio
nează nu numai agregatele de 
spate, ci și direcția. Avem ne
voie de circa 300 asemenea 
pompe.

★
Un comentariu, o concluzie 

ni se par de prisos. Peste tot. 

ta toate nivelele, sarcinile 
sînt bine cunoscute, chiar și 
defecțiunile, rămînerile în 
urmă... ale vecinului. Și acum, 
cînd și o parte din cele pro
prii au fost aduse la cunoștin
ță credem că nu se va aștep
ta o nouă intervenție, cea a 
vecinului.

Un viciu 
dintr-un... fum

— „Te duc să vezi „Carta- 
gina în flăcări", la panoramic, 
fă-mi și tu în schimb un ser
viciu" — i se spune. Și vrînd 
nevrind Dorinei a devenit au
torul unui serviciu, merge 
fără să mai crîcnească după 
țigări.

Și iată, poate, cum s-a năs
cut dintr-un simplu fum, un 
viciu.

încă o întîmplare.
Nimeni nu i-ar putea repro

șa lui Alexandru P. că-i lipsit 
de fantezie. Vizita pe care i-o 
făceam zilele trecute ne-a în
credințat chiar că fantezia sa 
nu cunoaște nici un fel de li
mite. Printre tufele de liliac 
ale curții sale, amenajate ai
doma celor mai îneîntătoare 
pasaje din scrierile lui Ionel 
Teodoreanu, i-am zărit fecio- 
rașul așezat bărbătește la vo
lanul mașinii cu țigaretul (gol, 
chipurile) în colțul gurii și 
bineînțeles cu borurile pălă
riei răsucite în genul eroilor 
din „Cei șapte magnifici". Nu 
mi s-a lăudat nici cu mașina 
tăticului, nici cu costumul o- 
ferit în dar de mama sa la 
sfîrșitul anului școlar, ci cu 
țigaretul alb lustruit pe care 
Alexandru P. i-l dăruise cu 
condiția să termine cu bine și 
clasa a Xl-a.

Discuția cu tatăl și mama 
tînărului ne-a oferit o expli
cație pe cît de picantă pe a- 
tît de bizară. Am fost îmbiați 

să servim o cafea, o țigară. 
„La noi în casă toți obișnuiesc 
așa ceva", ni s-a spus pentru 
a ne convinge cu desăvîrșire.

— Cum, și copilul ?
— A, nu! Ni se răspunde 

cu vădită intenție de camu
flare și cu oarecare reproș la 
îndrăzneala noastră de a pă
trunde în intimitățile familiei, 
„Copilul, nu, cum se poate". 
Și totuși iepurașul care stă cu
minte, așezat pe una dintre 
noptiere, acceptă, cine știe de 
cită vreme, o țigară înțepenită 
cu forța printre mustăți — „ca 
să facă oaspeții haz".

Imaginea fumătorului de 11 
ani, cu obrajii gălbejiți și cu 
omoplații ieșiți prin cămașă, 
a copiilor de vîrstă școlară pe 
care feciorul răsfățat fără lu
ciditate al lui Alexandru P. îi 
atrage la locuri ferite de o- 
chiul profesorului sau învăță
torului, împărtășindu-le nu
mai viciile vieții sale, altmin
teri îmbucurător de îndestu
late, a copilului silit să pro
cure țigări doamnei X sau Y 
care se plictisește concepîn- 
du-și în mod îngust atribuția 
și răspunderile ei de casnică 
ne obsedează. Copiii căzuți 
fără vină în greșeală, surprin
și și întrebați sînt duioși cînd 
sînt întorși în sinceritate, ex
plicațiile lor dueîndu-ne, de 
fiecare dată, cu gindul la cei 
care i-au educat, la cei care 
i-au crescut, la cei care-i în- 
tîlnesc în fiecare zi îndemnîn- 
du-i la „bărbăție". Oare pă
rinții, în primul rînd, n-ar 
trebui să gîndească mai mult 
la soluțiile cele mai potrivite 
pentru a-și îndepărta copiii de 
fumat și de toate celelalte rele 
care vin învăluite misterios în 
fumul țigării, ceilalți, indife
renții, trebuie să rămînă pa
sivi și cu pecete pe gură ? 
Ceva mai multă gindire și a- 
tenție, deci. Din neatenția 
noastră, neglijența sau îngus
timea' unor principii, ar putea 
să ne surprindă, scîncind, dl. 
Goe !

»
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Sesiunea
O.N.U.

Sosirea tovarășului
J

Corneliu Mănescu la New York
NEW YORK 23 — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Joi seara a 
sosit la New York ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, șeful delegației 
române la cea de-a XXI-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Pe aeroportul Kennedy, mi
nistrul de externe al României 
însoțit de Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, a fost întîmpinat de 
Gheorghe Diaconescu, amba
sador, reprezentantul perma
nent al țării noastre la O.N.U., 
Petre Bălăceanu, ambasado
rul României la Washington, 
șefi ai misiunilor permanente 
ale țărilor socialiste la O.N.U., 
șeful protocolului O.N.U.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membrii delegației ro
mâne la sesiunea a XXI-a a 
Adunării Generale, membri al

misiunii permanente a Româ
niei la O.N.U., ziariști.

★

Joi dimineață, în cadrul lu
crărilor celei de-a 21-a sesiuni 
a adunării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile gene
rale. Cu acest prilej, șefii dele
gațiilor statelor membre ex
pun punctele lor de vedere în 
legătură cu principalele pro
bleme ale vieții politice inter
naționale, cu activitatea șl 
sarcinile care stau 
în fața O.N.U.

Potrivit tradiției, 
le au fost deschise 
delegației Braziliei.

Au luat în continuare cuvîn- 
tul conducătorii delegațiilor 
S.U.A. și Camerunului.

în prezent

dezbateri- 
de șeful Fețele acestor ostași ai armatei populare din R. D. Viet-

. z-x. v... ;

ÎNSEMNĂRI DIN R. P. BULGARIA
Pentru majoritatea turiștilor din țara noastră, drumul 

spre litoralul bulgăresc al Mării Negre urmează o linie 
care se îndreaptă, cel mai adesea, spre vestul Bulgariei 
— Sofia — pentru a se întoarce brusc spre răsărit, ur- 
mînd o linie dreaptă de peste 400 de kilometri, pînă la 
Vama, cel de al 3-lea oraș ca mărime al țării vecine și 
prietene.

PE
SCURT

După o vizită prietenească de 
patru zile tn R. P. Bulgaria, la 22 
septembrie, L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., împreu
nă cu I. V. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a părăsit Sofia. 
In aceeași zi, L. I. Brejnev împre
ună cu I. V. Andropov au sosit la 
Belgrad.

In cadrul Tlrgului Internațional 
de la Damasc, Pavilionului Româ
niei, cuprinzind mărfuri din mal 
toate ramurile economiei, 1 s-a 
conferit „Medalia de aur". Atribu
ită de către conducerea tîrgului, 
pentru modul de prezentare ;i 
bună organizare, aceasta este cea 
de-a doua distincție primită, pri
ma fiind conferită Ia 
anul trecut a acestei 
manifestări comerciale 
nale.

ediția din 
tradiționala 
internațlo-

a muzeuluiIn sala de expoziții 
din orașul suedez Kristianstad a 
avut loc, sub auspiciile municipa
lității orașului șl I.R.R.C.S., ver
nisajul expoziției de artă populară 
românească, în 
expuse costume 
giunl ale tării, 
nat, ceramică, 
cale etc.

La festivitatea de deschidere au 
participat Nils Gustav Hagandoy, 
vicepreședinte al Consiliului de 
administrație al districtului Kris
tianstad, și un numeros public.

A fost de fată Gheorghe Ștefă- 
nescu, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Stockholm.

cadrul căreia sînt 
din diferite re- 

obiecte de artlza- 
instrumente muzi-

Răspunzînd unei note primite Ia 
10 septembrie a.c. din partea gu
vernului pakistanez, guvernul in
dian a propus organizarea, la 
Delhi, a unei conferințe Ia nivel 
ministerial, care să pregătească 
terenul pentru convorbiri ulte
rioare.

Ultima reuniune ministerială in- 
do-pakistaneză a avut loc în luna 
martie, la Rawalpindi, în virtutea 
acordurilor semnate în ianuarie Ia 
Tașkent.

Zvonurile potrivit cărora guver
nul argentinian intenționează să 
încheie noi acorduri cu societățile 
petroliere străine, în scopul reluă
rii activității acestora, au fost con
firmate de un purtător de cuvînt 
al guvernului Ongania care a a- 
nunțat că documentele de conce
sionare „sînt în curs de perfec
tare". De altfel, ministrul argenti
nian al economiei, Jorge Salimei, 
anunțase cu două săptămini în 
urmă că guvernul dorește ca aces
te societăți să „acopere o parte 
importantă" a operațiunilor de ex
tracție a petrolului din țară.

Ziarul britanic „Daily Ex
press" relatează că un număr 
considerabil de fisuri micros
copice au fost detectate pe car
casa submarinului 
britanic „Resolution", 
Ia apă săptămîna trecută. 
Aceste fisuri, relevă cotidianul 
londonez, afectează în ansam
blu carcasa și chiar comparti
mentul care adăpostește reac
torul nuclear. Sumbarinul, care 
cîntărește 7 000 de tone, va fi 
echipat cu rachete americane 
„Polaris".

nuclear 
lansat

nam exprimă dirzenia unui popor ce-șl apără libertatea.

Atacuri ale patrioților
sud-vietnamezi•l

R. P. UNGARA. Imagine a 
noului complex de odihnă 
din apropiere de Debrecen 
pus recent la dispoziția oa

menilor muncii

In ultimele 24 de ore 
forțele patriotice sud- 
vietnameze au orga
nizat o serie de atacuri 
în împrejurimile ime
diate ale Saigonului.

După cum anunță agenția 
France Presse, numai în cursul 
nopții de miercuri spre joi pa- 
trioții au atacat două posturi 
ale trupelor saigoneze dizlo- 
cate în jurul orașului și au fă
cut să explodeze un depozit de 
carburanți la Nha Be, o su
burbie a capitalei. Forțele sai
goneze au suferit pierderi și 
pagube materiale.

Totodată, se anunță că în 
zorii zilei de joi o unitate a 
partizanilor a atacat cu tir de 
mortiere localitatea Camau, 
reședința provinciei An Xuyen.

HANOI 23 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
V.N.A., forțele armate vietna
meze au doborît în ultimele zile 
alte opt avioane americane. 
Astfel, șase avioane au fost 
doborîte deasupra provinciei 
Nghia Lo, un altul — de tipul 
„F-105" — deasupra provin
ciei Quang Binh, iar cel de-al

Avion cu •••
3 etaje

Dr. Stanley Mohler, șeful 
Serviciului de medicină al 
Agenției federale de aviație 
(F.A.A.) a declarat, în cadrul 
lucrărilor Congresului acestei 
organizații, că la F.A.A. se 
află în pregătire proiectul 
unui avion de pasageri cu trei 
etaje și o capacitate de trans
port de 1 000 de persoane. 
Avionul, a arătat Mohler, va 
fi nu numai cel mai mare 
avion de pasageri, ci și cel 
mai sigur construit vreodată. 
O echipă de medici, în cola
borare cu inginerii proiec- 
tanți, lucrează în prezent la un 
sistem de securitate prevăzut 
cu o scară escamotabilă care 
va avea posibilitatea să se 
transforme într-un topogan de 
9 metri, permițînd astfel eva
cuarea rapidă a pasagerilor de 
la al doilea și al treilea etaj.

provincieioptulea deasupra
Nghe An.

Numărul total al 
americane doborîte 
prezent pe teritoriul R.D. Viet
nam se ridică la 1 454.

avioanelor 
pînă în

Coșbuc
la Montevideo

aniversat

or- 
de- 
ro-

Vi-

La 20 septembrie Uniunea 
Scriitorilor din Uruguay a 
ganizat o adunare festivă, 
dicată aniversării poetului 
mân G. Coșbuc.

Cu acest prilej, Daniel
dort, președintele Uniunii 
Scriitorilor din Uruguay, a 
vorbit despre viața și opera 
marelui poet român. Vorbito
rul a arătat că „opera lui Coș
buc reflectă în cel mai înalt 
grad trăsăturile caracteristice 
și bogăția sufletească a po
porului român și reprezintă o 
contribuție originală la dez
voltarea liricii universale".

Cu acest prilej, numeroși

Șiscriitori, oameni de arfă 
cultură au vizitat expoziția de 
fotografii documentare „G. 
Coșbuc".

La adunarea festivă a fost 
prezent Traian Moraru, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Socialiste România în 
Uruguay.

La 21 septembrie, Radio Na
țional din Montevideo a trans
mis o emisiune specială de 30 
minute, dedicată evocării fi
gurii și operei iul G. Coșbuc, 
unmată de un program muzi
cal de cîntece și versuri din 
lirica marelui poet.

Ciocnirile dintre tineretul u- 
niversitar șl autoritățile din 
Brazilia nu contenesc de două 
luni. In statele din Nord-Est, în 
Minas Gerais, la Sao-Paolo, 
Porto Alegre, în Extremul Sud 
și mal ales la Rio de Janeiro 
sute și mii de studenți întru
niți în piețe publice sau în 
aulele facultăților au demons
trat pentru libertăți democra
tice. Pentru a înnăbuși aceste 
glasuri, poliția folosește frec
vent bombe cu gaze lacrimo
gene, asediază sedii universi
tare, recurge și Ia arme de 
foc ; au fost închise facultăți, 
au fost interzise drastic întru
nirile, lideri ai studenților au 
fost aruncați în închisori. Valul 
luptei studenților se amplifică 
însă. In fiecare zl gazetele bra
ziliene relatează despre noi 
mitinguri, manifestații stu
dențești revendicative, greve u- 
nlversitare. Fapt pentru care, 
în ultimele săptămîni, chiar șl 
unele ziare proguvernamentale 
din capitala țării reproșează 
autorităților că nu sînt în stare 
să opună studențlmii, profund 
nemulțumite, nimic altceva de- 
cît măsuri represive.

In asemenea condiții, firesc, 
înfruntarea continuă. Miercuri, 
la Golana, capitala statului 
Goias, circa o mie de studenți 
au demonstrat în semn de pro
test împotriva amestecului au
torităților în viața universitară. 
Poliția a intervenit cu bruta
litate, provocînd numeroase ră
niri. La rîndul lor, studenții 
Universității din Sao Paolo, a- 
fiațl în grevă generală, au ho- 
tărît să desfășoare mai departe 
acțiunea lor protestatară pînă 
la satisfacerea revendicărilor 
legitime. Sute de studenți de 
la Universitatea particulară 
Mackenzie din localitate au o- 
cupat tot miercuri clădirea u- 
nlversltară în semn de protest 
împotriva recentelor arestări 
ale studenților de la facultățile 
din Sao Paolo, Belo Horizonte 
șl Rio de Janeiro. (E necesar 
să reamintim că recent, Ia 
de Janeiro în urma unul 
ting uriaș, la care cîteva 
de studenți au demonstrat 
potriva lipsei de libertăți în u- 
niversități, 20 000 de polițiști 
au intervenit, folosind gaze la
crimogene și efectuînd peste 
70 de arestări). Un miting ase
mănător, de solidaritate cu 
studenții din Rio, a avut loc 
la Sao Paolo. Tot la Sao Paolo, 
în cursul zilei de joi, 5 000 de 
studenți au demonstrat în 
Piața Libertății cerînd înceta
rea actelor de violență din 
partea forțelor polițienești. Co
loanele de demonstranți au fost 
atacate de poliție care a ares
tat peste 200 studenți. în mo
mentul de față, anunță cores
pondentul din Rio al agenției 
Prensa Latina, guvernul brazi
lian studiază posibilitatea de
cretării stării de urgență în 
țară pentru a contracara valul 
crescînd al 
dențești.

Relevînd 
acțiuni ale 
nifest difuzat recent la Brasi
lia arată că prin măsurile luate 
în ultima vreme de autorități, 
libertatea universitară a fost 
practic anulată, iar liderii stu
dențlmii se află la închisoare.

Pornite Inițial în sprijinul re
vendicării de a se reduce taxe
le de învățămînt excesive, ac
țiunile studențlmii braziliene 
au depășit cadrul luptei pur 
revendicative, căpătînd în ulti
mul timp, tot mal mult, carac
terul unei mișcări pentru liber
tăți democratice.

nemulțumirilor stu-

mobilui actualelor 
studenților, un ma-
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I
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I
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I
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Am parcurs acest drum in
tr-un timp atît de scurt (80 de 
minute cu avionul) și la o înăl
țime suficient de mare (5 și 6 
kilometri) incit, practic, dacă 
n-ar fi fost cunoștința cu Sofia 
și imaginea crestelor sinilii ale 
Balcanilor răzbătînd ici-colo 
deasupra norilor, am fi putut 
avea impresia unui simplu 
drum alb-albastru care condu
ce de la aeroportul Băneasa la 
șirul de stațiuni de o frumu
sețe inedită răspindlte pe li
toralul Bulgariei.

Centrul acestui „complex al 
soarelui", cum ni l-a denumit 
cineva, este bătrînul oraș Var
na, mare port la Marea Nea
gră, centru comercial, indus
trial și cultural foarte animat, 
cu o plajă de bun renume, 
dar punctele care — asemenea 
stațiunii Mamaia, la noi — 
polarizează cu deosebire aten
ția turiștilor interni sau de 
peste hotare sînt „Nisipurile 
de aur", „Drujba". „Coasta în
sorită", „Neseber", „Sozopol", 
„Burgas" etc. Ceea ce dă notă 
aparte acestor stațiuni este, 
pe lingă apariția liniilor mo
derne, apropierea muntelui 
de mare. Una dintre cele mai 
frumoase 
de aur", 
propriere 

cărui

stațiuni, „Nisipurile 
are în imediată a- 
un orășel de munte 
panoramă, îndeo-

de
se
cu

sebi noaptea, este plină 
farmec. Prietenii bulgari 
mindresc pe bună dreptate 
ea, însăși istoria acestei sta
țiuni fiind o dovadă a efor
tului creator ai poporului lor : 
cu nici opt ani în urmă pe 
aceste terenuri mișunau doar

atît construcțiilor propriu zise 
dar și localurilor de distracție 
de pe malul mării. In general, 
ei au pornit de la ideea că tu
ristul modern, care-și petrece, 
11 luni pe an, timpul liber în 
localurile de distracție ale 
marilor orașe, simte nevoia 
să se întîlnească în vacanță cu 
ceva mai puțin obișnuit. De 
aceea, atenția lor s-a îndrep
tat îndeosebi spre valorifica
rea folclorului și motivelor 
populare balcanice.

Intr-un bar, deschis în aer 
liber, pe o pantă aflată la 
înălțime, deasupra stațiunii

COMPLEXUL
SOARELUI"

șerpii, și încă într-un număr 
așa de mare încît a fost nevoie 
să se adune din toată 
teva vagoane de arici 
curețe terenul.

Evident, într-un 
atît de scurt, nu întreaga față 
a Bulgariei scăldată de mare 
a trecut prin degetele cizela- 
toare 
unde 
dern 
zi să 
naturii. Ne-a reținut însă 
tenția modul cel mai adesea 
foarte ingenios în care cons
tructorii bulgari au știut să 
imprime un caracter original

țara ci
că să se

răstimp

ale omului, sint și locuri 
simți că arhitectul mo- 
este așteptat din zi in 

netezească asperitățile 
a-

Dispariția fulgerătoare a lui Verwoerd a pus pe ur
mașii săi în fața unei alegeri decisive: a persevera pe 
drumul fără perspective âl 
un regim devenit de trist 
ticată.

Conducătorii de la Pretoria 
au refuzat, incă o dată, să ac
ționeze rațional, cu simțul 
realităților. Ei au optat pen
tru un succesor al lui Verwo
erd care să simbolizeze apar
tenența totală la politica ra
sismului legiferat. Alegerea 
este cunoscută : Balthazar
Vorster, fostul ministru al 
justiției, ale cărui opinii sînt 
ilustrate elocvent prin faptul 
că in anii războiului a fost 
întemnițat in propria sa țară 
pentru activitate nazistă clan
destină. Admiratorul lui Hit
ler... prim ministru în 1966 ! 
Chiar NEW YORK TIMES 
scria : „Numirea lui Vorster 
denotă pur și simplu că ra
siștii sud-africani au predat 
frinele guvernului celui mai 
extremist, celui mai necruță
tor, celui mai totalitar dintre 
fruntașii partidului lor fără a 
se gindi Ia consecințe".

îndrăzneala liderilor de la

apartheidului sau a mlădia 
renume prin violența prac-

este uimitoare. Bla- 
forurile internaționa- 

de conștiința 
ei par impertur-

Pretoria 
mâți în 
le, condamnați 
umanității, 
babili. Declarațiile lor sfidea
ză protestul mondial. Au oare

„Nisipurile de aur", am asis
tat la spectacolele unei trupe 
de balet de bună calitate ar
tistică, al cărei motiv princi
pal ii constituie un dans cu 
măști, cu elemente de folclor 
păgin, oarecum asemănător 
„călușarilor" noștri. însăși 
construcția acestui local a 
pornit de la ideea dansului, in 
centrul său ridicîndu-se ase
menea unui monument de sti
clă, feeric luminat noaptea, un 
obelisc reprezentind un toiag 
împodobit, scăldat in policro
mia reflectoarelor. Tot aici. se 
află însă numeroase alte lav
iuri unde se poate petrece, i.i- 
tr-un cadru de inspirație fol- 
clorică-barul „Koșarata" (Stî- 
na). „Țiganschi tabor" (tabăra 
țigănească), un local reprodu- 
cînd motive de legendă șl rea
litate din viața animalelor pă
durii, altul avind in centru o 
veritabilă moară de apă etc. 
Pe drumul spre Burgas am 
intilnit un restaurant deschis 
pe un vas foarte vechi, cu 
vele, recuperat de pe fundul 
mării și refăcut, al cărui per
sonal este alcătuit din „pirați". 
In stațiunea „Drujba" am pe
trecut citeva ore intr-un local 
ale cărui camere reproduc, 
fiecare, cite o locuință din di
ferite regiuni ale Bulgariei, 
iar la „Neseber" am vizionat 
intr-un local de noapte de 
ultim tip arhitectonic, specta
colul, trupe de balet pro
fesionist, care ne-a dovedit 
încă o dată că folclorul, corect 
înțeles și interpretat, poate, 
chiar in asemenea cazuri, să 
dea originalitate de stil și să 
trezească o mare atractivita- 
te, să pledeze foarte activ pen
tru cunoașterea țării și a po
porului respectiv. Asemenea 
spectacole cunosc și o reușită 
juxtapunere cu programele de 
variete modern, spre satisfac
ția miilor de turiști, care și 
acum, după 15 septembrie, fă
ceau ca stațiunile să cunoască, 
o animație specifică lunilor* 
de vîrf ale verii.

EUGEN FLORESCU

Varna, septembrie 1966

vârf

Proiectul Hudson Referendum

început de toamnă pe litoralul bulgar

VIORICA tanăsescu

se
o

a-

lo de aparenta indiferență 
află o complicitate pe care 
atestă cifrele.

Curajul sud-african este 
limentat de afluxul dolarilor.
Investițiile străine in Africa 
de sud au reprezentat la sfîr- 
șitul anului 1964 (potrivit da
telor din surse O.N.U., repro
duse de JEUNE AFRIQUE) 
colosala sumă de 4 354 milioa
ne dolari. In industria ex-

„Institutul Hudson" a dat publicității un raport în care afirmă 
că este perfect realizabilă construirea unui canal între oceanele At
lantic și Pacific care să traverseze Columbia. Proiectul prevede două 
puncte principale :

1) Construirea unui canal tn Valea centrală Choco, în nord-vestul 
Columbiei, prin crearea de baraje pe rîurile Atrato și San Juan, la 
30 m deasupra nivelului mării. Cele două lacuri astfel create vor fi 
legate printr-un canal navigabil fn zona istmului San Pablo. Ecluzele 
și canalele vor permite accesul navelor pînă la 20 000 tone.

2) Dezvoltarea resurselor hidro-electrice datorită construirii a 
două centrale pe lacurile artificiale, cu o capacitate inițială de 2 mi
lioane KW.

„Institutul Hudson", care a trimis copii ale acestui raport pre
ședintelui S.U.A., Johnson, și președintelui Republicii Panama, Robles, 
consideră că lucrările vor putea fi finanțate și realizate în termen de 
10 ani.

apartheidului, 
anglo-americane 
nu și-au redus 
lor la economia 
ci au intensificat 
capitalului lor (deși au existat 
scurte perioade de precauție 
cînd businessmanii au prefe
rat o retragere tactică). Bine
înțeles, investițiile masive 
n-au fost o platonică manifes
tare de simpatie față de guver-

monopolurile 
nu numai că 

participarea 
sud-africană, 

penetrația

„Arma secretă44
o „armă secretă" care să le 
garanteze rezistența ? Atitu
dinea oficialităților sud-afri- 
cane este stimulată de com
portarea unor mari puteri 
care, sub paravanul pasivită
ții, dovedesc mai mult decit 
bună voință față de cauza 
Pretoriei. Londra și Washing
tonul păstrează tăcerea in le
gătură cu apartheidul. Mult 
dezbătutul dosar pare a nu in
teresa cancelariile diplomatice 
din cele două capitale. Dinco-

tractivă erau investite 2 129 
milioane dolari, în cea manu
facturieră — 979 milioane do
lari, în sectorul financiar — 
612 milioane dolari, in comerț 
— 519 milioane dolari. 70 la 

din investiții aparțin An- 
și Statelor Unite. Intere- 
de relevat faptul că în 
investițiile străine nu de- 

dolari. 
1960. perioadă în

sută 
gliei 
sânt 
1960 
pășeau 3 685 milioane 
Deci, din
care s-a declanșat pe plan 
mondial campania împotriva

nul de la Pretoria. Profiturile 
firmelor străine care acționea
ză in R.S.A. se ridică anual la 
sume care reprezintă între 
260 și 300 milioane dolari.

7 Ia sută din investițiile 
britanice in străinătate au 
fost efectuate in Africa de 
sud. Capitalul englez deține 
mai mult decit jumătate din 
participarea străină in aproa
pe fiecare ramură importantă 
a economiei țării apartheidu
lui. Investitorii insulari au, se

pare, un cuvînt hotărîtor Ia 
Foreign Office. Atitudinea 
Londrei față de Pretoria îșî 
are explicația în culisele fi
nanciare, deși necesități de 
tactică diplomatică o obligă 
uneori la o flexibilitate care 
să vină în întimpinarea Afri
cii negre.

„Arma secretă" a Pretoriei 
va determina și pe mai de
parte promovarea politicii ne
faste a apartheidului. Avea 
dreptate NEW YORK TIMES 
cînd scria : „Pe scurt, alegerea 
lui Vorster înseamnă în mod 
aproape cert că Africa de sud 
se va îndrepta în ritm acce
lerat spre o izolare completă 
și în cele din urmă spre o cioc
nire cu majoritatea restului 
lumii". Dar vor mai putea, în 
asemenea condiții, Londra 
Washingtonul să afișeze 
neutrală indiferență sau

Și 
o 

vor
trebui să renunțe Ia precauții 
pentru a defini cu claritate 
atitudinea lor ?

M. RAMURA
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In capitala Spaniei aflat că 
generalul Franco intenționează să 
anunțe la 1 octombrie un referen
dum, tn vederea unor noi Institu
ții care ar urma să intre în vigoa
re de îndată ce se va deschide 
problema succesiunii sale. în acest 
sens, generalul Franco a atras 
atenția tuturor membrilor guver
nului său să participe la Consiliul 
de Miniștri spaniol care se va ține 
miercuri. Presa spaniolă sublinia
ză caracterul neobișnuit al acestui 
referendum amintind că el este 
primul care se ține în ultimii nouă 
ani. In cercurile bine informate se 
consideră că acest referendum ar 
fi consacrat mai ales organizării 
puterii executive șl că ar aduce 
modificări neînsemnate legii suc
cesiunii.

„Surveyor-2“
P AS ADEN A 23 (Agerpres). 

Vineri dimineața, sonda luna
ră americană „Surveyor-2" s-a 
prăbușit pe suprafața Lunei 
în apropiere de craterul Co- 
pernic, cu o viteză de 9 65(f km 
la oră, zdrobindu-se complet. 
Sonda urma să aselenizeze lin 
pe suprafața lunară pentru a 
lua o serie de imagini ale 
acesteia, necesare viitoarelor 
zboruri umane în Lună.

Eșecul lui „Surveyor-2" se 
datorează unei defecțiuni in
tervenite la unul din cele trei 
motoare de corectare a direc
ției, defecțiune care a antre
nat o mișcare de rotație in ju
rul axei sondei, ce nu a mai 
putut fi oprită.


