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STUDENTUL SI VIITOAREA
Acad. 

Eugen Radulescu I
rector al Institutului i

'Agronomic „Nicolae Bălcescu" I 
din București 1

Am avut deseori prilejul să | 
stau de vorbă cu proaspeții 
intrați în învățămîntul su- I 
perior, studenți în primul an I 
de facultate, să aflu de la ei . 
motivele care i-au determi- I 
nat să se îndrepte spre făcui- I 
tatea respectivă. In majorita- ■ 
tea cazurilor, argumentul era: I 
dragostea față de profesie. ’

La început mi s-a părut, I 
într-un fel, curios ca un tînăr | 
să fie îndrăgostit de o anumi
tă profesie fără să o cunoască I 
prin contact direct, cunoscînd | 
drumul care duce la însușirea 
acesteia. Din curiozitate, 
sistam 
înțeleg 
profesi 
am re 
cazur 
Am • 
me: 
ar 
d.

!, in
să le știu gîndurile, să 

cum își imaginează 
aleasă. Mărturisesc că 

<as, în cele mai multe 
plăcut impresionat, 

nalat la interlocutorii 
studenți, temeiuri 

aentate care i-au 
nat spre alegerea unei I 

p, fesiuni, imaginea clară a • 
scopului urmărit, analiza ma- a 
tură a raportului dintre dorin- I 
ț, și posibilitățile de realizare. 
Tj,-esc, toate acestea mi-au 1 
întărit convingerea că alegerea | 
profesiei preocupă tineretul 
nostru, socotind-o moment de 
răscruce în viață, cu mult 
timp înainte de a trece pragul 
facultății.

Am urmărit apoi, an de an, 
cum evoluează sentimentul 
dragostei față de profesie, cum 
se întregește, adîncindu-se o 
dată cu apropierea studenți
lor de absolvirea facultății. 
Esențială în consolidarea aces
tui sentiment este, în mod 
neîndoios, munca depusă cu 
cea mai mare seriozitate în 
anii studenției.

Dragostea față de profesie 
se cultivă cu tact, cu răbdare, 
cu știință, așa cum cultivi un 
talent, așa cum formezi la om 
calități intelectuale și morale. 
Reușita în profesie depinde 
fără discuție, mai întîi de tine, 
dar e tot atît de adevărat că 
aceasta depinde și de cel care 
veghează la procesul formării 
profesionale ; în cazul nostru, 
dascălul. Problema aceasta va 

"rămîne mereu de o vitală im
portanță, vom avea de adus 
continuu adăugiri, împliniri la 
înțelegerea necesității de a 
face cu pasiune studenția, 
acest prolog al înaltei specia
lizări.

bine 
în-

I

Cu planul pe 9 luni

(Continuare in pag. a ll-a)

Orașul nu este dintre cele 
mai mari, dar se numără prin
tre acelea care au adunat în 
numele lor vocale de puritate 
și consoane de bărbăție : Ara
dul. L-am văzut de multe ori 
din avion și casele sale albe, 
străzile îngrijite, întreaga sa 
înfățișare exultînd o acuratețe 
luminoasă în mijlocul cîmpiei 
bănățene, mi-au trezit — prin 
comparație — imaginea unei 
broșe de argint fixată cu pri
cepere pe o vastă panoramă 
de catifea verde : Aradul!

I-am parcurs de multe ori 
bulevardele, i-am vizitat ma
gazinele, sălile 
întreprinderile, 
locuitorilor săi 
nii, văzută de la înălțime, o 
confirmare terestră : nu de
geaba li s-a dus, de ani și ani,

de spectacole, 
și chipurile 

au dat imagi-

CENTENARUL ACADEIVEI

Recepție oferită de C.C. al P. C. R.,
Consiliul de Stat și

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România au oferit 
miercuri seara o recepție cu 
prilejul sărbătoririi Centena
rului Academiei.

La recepție au 
tovarășii Nicolae 
Chivu Stoica, Ion 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Paul 
Niculescu-Mizil, Maxim Ber- 
ghianu, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Janos Fa- 
zekaș, Mihai Gere, Manea 
Mănescu, Vasile Vîlcu, Vasile 
Patilineț, Virgil Trofin, Con
stanța Crăciun, Ilie Murgules- 
cu, Roman Moldovan, membri

participat 
Ceaușescu,
Gheorghe
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NOUĂ PROMOȚIE

MEDICI

FARMACIȘTI

Consiliul il Miniștri9
ai C.C. al P.C., ai Consiliu
lui de Stat șii guvernului, 
conducători ddnstituții cen
trale și org^ații obștești, 
academicieni, ți oameni de 
știință și cultu, ziariști.

Au luat pte invitați de 
peste hotare rcezentînd aca
demii și alte furi academice 
și universitar^flați în țara 
noastră cu pejul centena
rului.

Au fost preați șefi ai mi
siunilor diploncice acreditați 
la București.

în timpul repției, condu
cătorii de p;id și de stat 
s-au întreținut >rdial cu oas. 
peții de pes hotare și cu 
personalități alvieții noastre 
științifice.

Joi cea de a 20-a promo
ție de medici și farmaciști 
de la I.M.F. Tg. Mureș a 
trăit ultimele emoții speci
fice studenției. Intr-un ca
dru festiv, cei 147 medici 
pediatri, stomatologi și far
maciști au primit diplome 
de absolvire. Pregătirea te
meinică din cursul anilor 
de studenție, strădania ca
drelor didactice, s-au con
cretizat în rezultatele bune 
și foarte bune 
cea mai mare 
solvenților.

De la prima
pînă în prezent, pe porțile 
tînărului institut tîrgmure- 
șan au ieșit 2 294 medici și 
farmaciști.

(Agerpres)

obținute de 
parte a ab-

promoție și

(Agerpres)

REFUZAȚI DE OGLINDĂ!
arădenilor vestea de oameni 
cu gust și finețe în tot 
cee a ce fac, de la mași
nile și țesăturile pe care le 
produc, pînă la modul, să zi
cem, în care știu să se poarte 
pe stradă.

Dar iată că tot la Arad și cu 
aceeași surprindere cu care ai 
observa că pe fața netedă a 
unui rîu limpede vine deodată, 
plutind, un gunoi nesuferit, 
privirile mi s-au întîlnit nu 
de mult cu un grup neobișnuit 
format din trei tineri: lățoși,

cu haine soise, cu ghete 
scîlciate, care’eceau, în plin 
centru, cu me șleampăt, de 
haidamaci pro crescuți. Cu
vintele pot păa grele, dar 
după absența . care nu „ve
deau" și nu „zeau“ nimic în 
jur, păreau i fel de păsări 
rătăcite din ce știe ce sto
luri, cu obiceii străine locu
rilor noastre.

I-am secondam timp și am 
văzut că se deau — glonț 
spre... Casa cultură ! Ușa 
era închisă și,in cine știe ce

socoteală, netunșii s-au așezat 
sub panourile care anunță 
programul spectacolelor ară- 
dene, afișîndu-se ei înșiși cu 
imaginea pe care-o vedeți ală
turi.

N-o să ne înțeleagă (spe
răm !) nimeni greșit: nu sîn- 
tem, acolo unde nu e cazul, 
adepții antichităților în mate
rie de comportament. Viața 
modernă își creează stilurile 
ei, recunoscute prin simpfi- 
tate, eleganță etc., și a dori să 
fii în pas cu epoca ta este o

De la Ministerul 
Minelor ni s-a 
transmis vestea că 
industria minieră a 
realizat planul pri
melor trei trimestre 
cu 5 zile mai de
vreme.

In perioada ce s-a 
scurs de la începu
tul anului, minerii 
din întreaga țară 
au extras peste plan 
mai mult de 200 000 
tone cărbune, 41 000 
tone minereu de 
fier și însemnate 
cantități de mine
reuri neferoase și 
nemetalifere.

au fost livrate în 
plus beneficiarilor 
benzine, motorine 
și uleiuri superioa
re, bitum, hidrocar
buri aromatice, un
sori și alte produse 
cu caracteristici su
perioare, în valoare 
de 23 415 000 lei. Au 
fost realizate nume
roase produse noi, 
unele din ele fabri
cate pentru prima 
dată în țară.

rea producției glo
bale realizată peste 
plan de la începutul 
anului se ridică la 
peste 170 milioane 
lei, iar cea a pro
ducției marfă la 125 
milioane lei.

Petroliștii rafină
riilor din țară au a- 
nunțat îndeplinirea 
înainte de termen a 
planului de produc
ție pe primele trei 
trimestre ale anului. 
In această perioadă

Direcția regională 
de statistică din Tg. 
Mureș ne informea
ză că unitățile indu
striale și economice 
din regiune și-au 
îndeplinit cu 7 zile 
înainte de termen 
sarcinile de produc
ție ce le-au revenit 
pe primele 9 luni 
din acest an. Un cal
cul arată că valoa-

întreprinderile in
dustriale și unitățile 
economice din regi
unea Suceava au în
deplinit planul pro
ducției globale și 
marfă pe primele 
trei trimestre ale a- 
nului cu cîteva zile 
mai devreme,
remarcat că 66 Ia 
sută din sporul de 
producție realizat 
în primele 9 luni 
ale anului s-a obți
nut datorită creșterii 
productivității mun
cii.

(Agerpres) Furnalul nr. 8 de la Hunedoara, la care mărfi s-a aprins focul

CINE PLĂTEȘTE TIMPII MORT!

M SCHIMBUL OE NOAPTE?
In ziarul de uzină „Steagul 

roșu“-Brașov, din 31 august 
1966, apare un articol („Sar
cini mobilizatoare", sub sem
nătura lui C. Ojog) în care 
se arată că „planul de livrări 
Ia motoare pe primele 7 luni 
nu s-a realizat decît în pro
porție de 97,3 Ia sută, secția 
rămînînd în stoc cu 300 mo
toare care nu au putut fi li
vrate din cauza lipsei cutiilor 
de viteză neprimite la timp 
din partea Uzinei de piese auto 
din Colibași".

— Uzina, precizează tova
rășul director, ing. Mlhai Du
mitru, — nu poate satis
face unele cerințe ale bene
ficiarilor, atît din punct de

...I-am 
apoi pe 
popas ?

întîlnit la Arad, 
litoral. Următorul 
Le recomandăm 
frizeria.

Foto : O. PLECAN

cerință a bunei educații. Dar 
poți să treci pe lîngă aseme
nea personaje fără să te în
trebi — vorba proverbului — 
ce fel de tărîțe se macină în 
morile năpădite de păr, ce 
sentimente încolțesc sub hai
nele de-atîta vreme nespă
late?

Televiziunea unei țări occi
dentale, din cîte sînt informat, 
a avut excelenta idee de a 
aduna un mare număr de ase
menea lățoși și de a-i face, sub 
un pretext oarecare, să apară 
în fața camerelor de luat ve
deri, în plină emisie. Rugă
mintea reporterilor 
foarte simplă :

a fost 
să răspundă,

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a III-a)

• Ritmicitatea uzinei din Colibași resimțită ia... Brașov
• Uzina cere utilaje, dar pe cele existente nu le folosește 
cum trebuie • în căutarea unui „erou principal11: 
asistența tehnică • Un registru care programează 
producția după... ochi • Aprovizionare „pompieristică11

și urmările ei

în schimburile II

stau. Stau în special 
de pe liniile specia- 

supape,

vedere al cantității, cît și al 
calității. Cele mai mari difi
cultăți le întîmpinăm la tra
tament termic. Deși o hotă- 
rîre prevedea darea în exploa
tare, încă din primul trimes
tru al acestui an, a unei hale 
noi, moderne, cu o capacitate

corespunzătoare, pînă acum 
nu prea s-a făcut mare lucru : 
hala e în construcție, iar uti
lajele n-au fost nici măcar 
contractate.

După aceasta, dînsul face o 
sumară trecere în revistă a 
cîtorva deficiențe mai „mă

runte", „de ordin interior" și 
conchide : „Ne mai trebuie u- 
tilaje ; asta e !“

Cum se face că unele ma
șini stau 
și III?

— Da, 
mașinile
lizate: roți dințate, 
pistoane, segmenți. Dar stau 
dintr-o cauză obiectivă : fiind 
organizate în flux, unele ma
șini execută mai repede ope
rațiile necesare aici, în raport 
cu timpul necesar operațiilor 
precedente realizate pe mași
nile anterioare.

...Vasăzică există cauze o- 
biective. Facem o vizită în u- 
zină noaptea — în schimburile 
II și III. Cauzele „obiective" 
apar intr-adevăr la tot pasul. 
Care sînt ele ?

I. ANDREIȚĂ
(Continuare in pag. a III-a)

PE ȘANTIERUL

LAMINORULUI

SLEBING

In apropierea laminorului 
de tablă groasă, primul mare 
obiectiv al Combinatului de la 
Galați intrat în funcțiune, 
capătă contur laminorul Sle- 
bing a cărei construcție a 
început cu opt luni în urmi. 
Se lucrează în paralel la înăl
țarea halei și pregătirea fun
dațiilor pentru agregate, au 
fost executate fundațiilefost executate fundațiile la 
depozitul intermediar și se 
montează construcția metalică 
a halei. Au fost pregătite, de 
asemenea, fundațiile pentru 
cuptoarele adinei ale lamino
rului, urmînd să înceapă ct> 
rînd și construcția acestora.

Ii



AZI CRONICI O ARTICOLE • REPORTAJE

„Sînt multe orașe frumoase 
în patria noastră, dar puține 
sînt cele care de la întemeierea 
lor și pînă în contemporanei
tate au o istorie atît de bo
gată", menționează un ghid al 
regiunii Brașov care recoman
dă tuturor vizitatorilor cele 
mai de seamă locuri și
monumente istorice. Pe bună 
dreptate, această parte a
țării, din podișul Transil
vaniei, cuprinde neuitate ur
me istorice, dovezi grăitoare 
ale trecutului frămîntat. Aces
tea constituie laolaltă un vi
brant mesaj patriotic, lecții de 
istorie păstrate din strămoși, 
pe care generațiile noastre 
sînt datoare să le cunoască, 
să le transmită faima celor din 
viitor. Un rol de seamă în rea
lizarea acestui deziderat îi re
vine fără îndoială tinere
tului și organizațiilor U.T.C. 
din regiunea Brașov. Amin
tim multe i 
treprinse de 
diverse locuri 
Brașov, în 
lor în raza cărora se află mo
numente, pentru populariza
rea și păstrarea vestigiilor is
torice. La Șelimbăr, locul stră
lucitei bătălii dată de Mihai 
Viteazul, tineretul satului a 
luat sub îngrijirea sa obeliscul 
victoriei împrejurul căruia a 
fost sădită o adevărată grădi
nă de flori. Cîmpia libertății, 
locul unde istoria a așternut 
cele mai multe evenimente, as
tăzi 
aici 
vea 
i-au 
Combinatul de industrializarea 
lemnului-Blaj, au amenajat lo
cul adunării luptei poporului 
pentru libertate de la 1848, 
urde s-au desfășurat mai tir- 
ziu zborurile de pionierat ale 
lui Aurel Vlaicu, pe unde 
au trecut Eminescu, Coșbuc, 
Avram Iancu. La Sibiu în 
parcul Arini unde se află 
bustul 
dicat în 
că poetul, 
prin țară 
tineretul 
certe, serate literare cu poezii 
și piese corale din opera poe
tului. Ar fi bine dacă aseme
nea reuniuni artistice ar avea 
loc în toate locurile pe unde 
au trecut marii noștri înain
tași : Alecsandri, Creangă, 
Coșbuc, Sadoveanu, Blaga.

Fată de acțiunile înșirate 
aici sînt însă multe monumen
te istorice pe care tineretul 
din regiunea Brașov nu le-a 
luat sub îngrijirea sa ; orga
nizațiile U.T.C. au scăpat 
obiective istorice importante, 
multe dintre aceste mo
numente rămînînd neîngri
jite, anonime, cu toate că tra
tatele de istorie le consem
nează valoarea pe zeci 
gini. In secolul XIV pe 
rlul regiunii Brașov 
țărănească feudală a

inițiative în- 
tineretul din 

l ale regiunii 
special a ce-

orice vizitator trecînd pe 
poate să rememoreze ae- 
evenimentele istorice ce 
creat faima. Tinerii de la

lui Eminescu ri- 
amintirea faptului 

în călătoriile sale 
a trecut și pe aici 
organizează con-

de pa- 
terito- 
obștea 
ridicat

O-

trebuie 
cu ve- 

faptul că 
re

de
sau pe 
le întîl- 

mai
gustul, 
valoare 

apreciere 
că uneori

POTECI \EB ITL TE PE 
l \ ITIAEH IR ISTORIC (un

cetăți de apărare contra năvă
litorilor. Se mai păstrează și 
astăzi (dar în ce stare I) cetă
țile întărite de la Rîșnov, Ru
pea, Slîmnic. Timpul le-a păs
trat, timpul le-a adus în para
gină! Se poate da vina pe 
timp ? Castelele feudale, ca 
și cetățile, alcătuiesc în relie
ful muntos al regiunii o minu
nată priveliște. Din epoca Re
nașterii tîrzii ni se păs
trează unul din remarcabilele 
castele, castelul Criș, conside
rat de specialiști cel mai pre
țios monument al Renașterii

Uzun, Mediaș, ajunse „ruine 
pe dealuri", netrecute în vre
un ghid turistic al regiunii. Ti
neretul din această regiune or
ganizează foarte multe ex
cursii. Se vizitează cu pre
cădere peisajele naturale, 
locurile pitorești ale regiunii, 
dar cîți dintre tineri se abat 
pe la monumente ? „Progra
maserăm un ciclu de excursii 
la monumentele istorice" — 
ne-au declarat mai mulți ti
neri de la Uzinele „Tractorul" 
dar după prima excursie nu 
s-a mai putut organiza cea

tineretului pentru îngrijirea și 
cunoașterea monumentelor. 
Erau necesare măsuri concre
te, instructaje la care să fie in
vitați specialiști, să se întoc
mească liste de monumente 
— la nivelul fiecărui raion, în 
fiecare comună, pe baza căreia 
să fie alcătuit un plan con
cret, de măsuri. Cele mai mul
te activități organizate de 
U.T.C. sînt făcute intîmplător, 
sporadic, cu ocazia aniversări
lor, cînd se depun coroane de 
flori. Dar e suficient numai 
atita ? Organizațiile U.T.C. din

vizitatori dacă profesorii 
istorie și în general cadrele 
didactice tinere ar demonstra 
importanța istorică a unei 
„ruine", altădată construcție 
strălucitoare și măreață I Cit 
de complicate sînt măsurile 
pe care trebuie să le ia orga
nizațiile U. ~ 
păstrarea și 
numentelor 
primul rînd 

cunoscute!
spuneau tinerii de la uzi- 
„Tractorul" îți vor părea 
o ruină, fără semnifica-

RZG’UNEA BRASOV
din țara noastră. Specialiștii 
i-au stabilit valoarea dar au 
lăsat monumentul să îndepli
nească în continuare funcția 
de magazie a G.A.S. Si
ghișoara. La fel de greu în
fruntă timpul și castelul Turia 
de la Tg. Secuiesc al voievo
dului Transilvaniei, Vladislav 
Apor, cetățile de la Homorod, 
Turnișor, Ocna Sibiului, Cin- 
cu, Mojna Saschiz, Vorumlac, 
Budila, Porumbacu de Jos,

de a doua, fiindcă în afară de 
ruine nu am înțeles nimic I I". 
Intr-adevăr, cine reține „o 
ruină", dacă nu-i cunoaște 
semnificația, însemnătatea! 
Foarte multe organizații U.T.C. 
necunoscînd pe deplin semni
ficația ce o are un monument 
au trecut cu vederea și îngri
jirea lui.
luate de Comitetul regional 
U.T.C. Brașov nu au avut da
rul să impulsioneze activitatea

Măsurile formale

școală, elevii, pionierii, în ce 
măsură ar putea lua mai bine 
contact cu trecutul istoric al 
patriei dacă nu îngrijind și 
cunoscînd valoarea monumen
telor ? Una din principalele 
preocupări ale organizației 
U.T.C din școală, aceasta ar 
trebui să fie! Sînt nenumă
rate monumente istorice, în 
vecinătatea satelor, unele 
chiar pe lingă școală; ar fo
losi foarte mult grupurilor de

fie 
cum 
nele 
doar 
ție, o piatră rece, fără poezie, 
incapabilă să-ți vorbaescă I In 
această direcție, Comitetul re
gional U.T.C. Brașov — este 
chemat să sprijine, să îndrume 
și să inspire inițiativele tine
retului pentru cunoașterea și 
popularizarea monumentelor. 
Sînt multe căi de ales. Excursii 
tematice pe urmele lui Mihai 
Viteazul cu care prilej tinerii 
ar lua contact cu foarte multe 
monumente 
istorice, pe 
păsurile lui 
rînd prin 
apărare, organizînd simpozi
oane pe teme istorice etc., sînt 
doar cîteva din multiplele 
forme care ar putea fi utilizate 
de organizațiile U.T.C. pentru 
cunoașterea trecutului istoric 
al patriei.

Naștsrea-începutul celei
doua inereti

T. C. pentru 
îngrijirea mo- 
istorice ? In 
ele trebuie so 

Altfel, așa

și evenimente 
drumurile și po- 
Eminescu, călăto- 
f ortificațiile de

ION MARCOVICI
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dicioasă a bunului gust apare 
mai evidentă. Apariția ne- 
stînjenită a unor producții 
pseudoartistice de mare circu
lație din atelierele diferite
lor cooperative sau întreprin
deri (ca Recom-București sau 
Cooperativa invalizilor-Con- 
stanța) ar trebui să dea de 
gîndit, pentru nefasta lor in
fluență asupra gustului tine
relor generații.

Intr-o sală a muzeului de 
artă a Republicii Socialiste 
România un copil afirmă că 
preferă interpretarea liberă 
după Ciobănașul lui Grigo-

Vestmîntul grafic

de școală
Marcel Chirnoagă

Turiști pe Munții Bucegi

..

Noua Instalații de foraj 
proiectată și cstruitd de 
un colectiv de ecialiști al 
întreprinderii gloglce de 
exploatări dh Capitală 
poate efectua >raje pină 
la adlncimi de ) m și este 
montată pe trairul româ
nesc S 660, fa) ce permi
te folosirea eln condiții 
de teren cu cesibilitate 

difici

INTERESANTĂ REALIZAE

ȘTIINȚIFICĂ

frecvent îi 
capătă 

de cri- 
estefică. 
în tir-

Rolul cărții școlare în edu
cație este îndeobște cunoscut 
și recunoscut atît de educa
tori, cît și de elevi. Totuși 
trebuie subliniat și repetat că 
rolul cărții școlare — ca
biect — nu trebuie limitat la 
acela de a fi un ambalaj — 
mai mult sau mai puțin atră
gător al unor cunoștințe figu
rină în programa analitică, ci 
trebuie să devină, prin felul 
cum este concepută, cît și prin 
calitatea materialului vizual 
din care e compusă, un mijloc 
activ de educație în general și 
de educație estetică în special. 
Pentru foarte mulți elevi — 
care nu au posibilitatea să 
frecventeze mu
zee sau să ia 
contact cu arta 
plastică pro- 
priu-zisă, car
tea școlară ră
mâne primul și 
cel mai im
portant mate
rial vizual de 
educație este
tică.

Nu 
trecut 
derea
imaginile, 
prezentările cu 
care se deprin
de copilul 
mic 
care
nește cel 
formează 
pentru el 
teriu de 
Constatînd
guri și piețe se vtnd la prețuri 
prea accesibile tablouri cu ți
gănci cu sînii goi și portțiga- 
rete aidoma, precum și alte 
asemenea produse „artistice", 
că panourile care recomandă 
prin toate satele și cam pe 
toate drumurile dulciuri copii
lor și imprimeuri femeilor, 
precum și decorațiile murale 
care împodobesc pînă în cen
trul Capitalei o serie de ma
gazine de bunuri de larg con
sum (de exemplu, Cofetăria 
Universității, magazinele Du
nărea și Delta Dunării, ma
gazinul Miorița din 
ța Kogălniceanu și alte 
te), sînt imagini ale 
gust îndoielnic, copilul 
să-și formeze un gust 
tic deformat, iar importanța 
cărții școlare în educația ju-

pia- 
mul- 
unui 

poate 
artis-

rescu aflată în magazinul Mi
orița de la Piața Kogălnicea
nu, originalului însăși. Iată de 
ce, în afara rolului strict pe
dagogic, imaginile din cartea 
școlară trebuie să opereze pe 
o arie mai întinsă asupra co
pilului, arie în care să fie in
cluse noțiuni estetice, 
mentul echilibrului, al 
niei și al bunului gust.

Lăsînd la o parte 
școlare cu caracter științific, 
în care imaginea are un ca
racter predominant informativ, 
există cărți — începînd cu 
abecedarul, în care ilustrația 
are un rol afectiv categoric. A- 
cest tip de imagine cu caracter 
afectiv elaborată de ilustra
tor în urma unui proces de 
esențializare și stilizare ar
tistică constituie primul con
tact al copilului cu noțiunea 
de artă, constituie intțierea 
directă în elementele Umbaju-

lui plastic, forma de îndru
mare a copilului spre manifes
tări superioare de artă (de la 
cartea literară ilustrată la lu
crările aflate în muzee).

Din păcate în librării se în- 
tîlnesc cărți școlare (începînd 
cu Abecedarul) care nu satis
fac cerințele mai sus amin
tite. Nu este locul unei ana
lize amănunțite a defectelor 
pe care unele cărți școlare le 
mai prezintă (cu toate că nu 
putem trece sub tăcere calita
tea regretabilă a reproduceri
lor tocmai de opere de artă 

din tezaurul 
național și u- 
niversal) dar 
se poate con
stata la acest 
început de an 
școlar o îmbu
nătățire a as
pectului manu
alelor în gene
ral ; o mai ma
re diversitate a 
coperților, o 
judicioasă pa
ginație și fru
moase ilustra
ții 
din 
tea școlară, și 
nu 
glijat 
fapt, reprezin- 

nu numai pentru co- 
dar și pentru foar- 

un ma
de artă accesibil și 

căci

în multe 
ele. Car-

este de ne- 
acest,

senti- 
armo-

cărțile

tă 
pil, 
te mulți părinți, 
terial
cu înrîurire prelungită, 
dacă la un muzeu sau o expo
ziție, privitorul nu poate ad
mira decît cîteva clipe fiecare 
operă, o carte școlară este la 
îndemînă și deci poate fi 
privită îndelung în cursul cel 
puțin al unui an școlar.

Cartea școlară apare astfel 
ca cel mai eficace, mai prac
tic și mai larg accesibil mijloc 
de educație estetică, cel mai 
indicat mijloc de combatere a 
deformării bunului gust prin 
lucrările pseudoartistice amin
tite.

Prezentarea corespunzătoa
re acestei sarcini 
școlare 
științific 
astfel ca 
educația < 
generații.

a cărților 
(chiar cu conținut 
sau tehnic) apare 

un imperativ pentru 
estetică a tinerelor

CLUJ (de la cores
pondentul nostru)

Una dintre realiză
rile cele mai de seamă 
dobtndite In ultimul 
timp la Institutul poli
tehnic din Cluj de că
tre un colectiv, con
dus de prof. dr. Ale
xandru Domșa, se re
feră ia obținerea pul
berii de aluminiu ne
cesară fabricării 
toanelor 
Specialiștii 
institut au 
tehnologie 
pulverizare a 
niului în granule 
diferite dimensiuni

be-
expandate, 

de la acest 
elaborat o 

specială de 
aluml- 

de 
a

cărei aplicare a fost 
condiționată de pro
iectarea |i realizarea 
!n cadrul institutului 
a unei mori vibratoa
re, a unei Instalații de 
pulverizare cu mai 
multe jeturi de apă. 
Pentru prima dată în 
tară s-au realizat din 
pulbere de aluminiu 
plăci de beton celular, 
cărămizi și alte pro
duse din beton auto- 
clavizat. Experimenta
rea acestora le-a evi
dențiat principalele 
caracteristici : sint u- 
șoare, bune izolatoare, 
termice și fonice, re-

•-au 
din

zistent etc. Recent, 
tot la stitutul poli
tehnic n Cluj 
obținu granule 
bronz aluminiu care
constie pigmenți 
metali pentru indus
tria dvopsele. Aces
te vojle sînt antlco- 
rozive se pot folosi 
pentrucoperirea con- 
structir metalice. 
Prin abinarea pig
menți se obțin cu
lori diiferite nuanțe. 
Supratle acoperite 
cu ace vopsele ca
pătă aiare rezisten
ță in ce condiții cli
matic

Răspund unor întrebări puse 
de cititoarele noastre : dr. H. 
Ciortoloman și dr. Gh. 0- Teo- 
doru — medici primari la Ma
ternitatea polizu.★

— Din punct de vedere 
psiho-fizic, virsta intre 19 și 
25 de ani constituie perioada 
de stabilizare, de maturitate 
definitivă, ne spune dr. H. 
Ciortoloman. Este cunoscut 
faptul că afecțiunile nervoase 
— astenia, nevroza etc. sînt 
mai acute la această vîrstâ, 
cînd tînărul sau tinăra recep
ționează în mod contradicto
riu și complex realitatea. 
Dezechilibrul biologic, insta
bilitatea glandulară și a 
sistemului nervos la o femeie 
tînără dispar sau se reduc în 
bună măsură printr-o sarcină 
normală. în plus, copilul năs
cut de o femeie pînă în 30 
de ani, se bucură de o dezvol
tare biologică normală. Dar 
ce se întîmplă, dacă din mo
tive mai mult neîntemeiate, 
tinerele soții refuză să nască 
un copil, recurgind cu o ne- 
permisă ușurință, la întreru
perea repetată de sarcină ? în 
primul rînd starea de dez
echilibru psihic și glandular 
continuă, accentuîndu-se, so
țiile fiind mai puțin apte pen
tru activitatea socială, pentru 
a răspunde obligațiilor lor fa
miliale. Vorbim foarte des 
despre instabilitatea căsnicii
lor, despre motivele neserioase 
pentru care se ajunge la di
vorț, dar se poate afirma că 
desele întreruperi de sarcină 
sînt suficiente pentru a crea 
o atmosferă de nervozitate, 
de încordare, de insatisfacție 
continuă între soți. Multe fe
mei tinere se aleg în urma 
refuzurilor repetate de a da 
curs unei sarcini cu grave 
perturbări genitale : anexitele, 
chisturile și chiar sterilitatea.

— Multe femei ajung, după 
numeroase întreruperi de sar
cină, să nu mai poată avea 
copil atunci cînd îi doresc, — 
intervine dr. Gh. C. Teodoru. 
Sterilitatea care survine după 
o perioadă în care femei refuză 
sarcina este, de cele mai mul
te ori, definitivă. Din cauza 
deselor răni, uterul devine 
inapt pentru a proteja și hrăni 
fătul, mușchii uterinl 
să 
ric, 
pot fi decît foarte dăună
toare femeii, șl în locul unei 
„eliberări" momentane de răs
punderea care-i revine prin 
ținerea sarcinii șl prin naște
re, ea se alege cu o stare cro
nică de neputință, de nereall- 
zare umană și socială.★

— Pe plan personal, viața 
sexuală, căsătoria, devine unul 
din momentele esențiale ale 
vieții. Consider — afirma dr. 
H. Ciortoloman — că din a- 
ceste probleme de importanță

refuză
mai acționeze. Catego- 

aceste întreruperi nu

In așteptarea concursului
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vitală nu trebuie să facem un 
mister, un fetișism născut 
dintr-o falsă pudoare. S-au or
ganizat și pînă acum cicluri de 
conferințe, discuții cu tinerele 
și tinerii, deseori insă ele au 
fost sporadice și fără o efi
ciență puternică datorită fap
tului că din prejudecăți ne
justificate se treceau cu ve
derea tocmai problemele acu
te. Este drept că părinții, pri
mii educatori ai copilului pe 
această linie, aplică încă, e- 
ducați și ei deficitar, princi
pii și metode fără ecou. La o 
virstă la care lucrurile aces
tea stîmesc o curiozitate ii- 
lească, cei vîrstnici fac din 
ele „secrete", „probleme ruși
noase". obligind tinerii să se 
inițieze pe căi mai mult — * 
mai i / 
nătoare. Cred că este nevo.e ■ 
de o educare in masă a tine
retului o largă inițiere sexua
lă și maternă în mediul rural 
și urban, prin conferințe, fil
me de popularizare, materiale 
de știință medicală.

— Necesitatea educației 
sexuale — continuă dr. Gh. 
Teodoru — devine stringentă 
cu atît mai mult cu cît proble
ma natalității nu este numai 
de ordin medical, dar și psiho
social. E drept că o educație 
a tinerelor mame s-a făcut șl 
se face, dar este insufi
cientă. Deseori soțul, tatăl, este 
exclus de la această educație. 
De asemenea, e necesar ca 
educația să înceapă mult mai 
devreme, căci femeile care au 
născut s-au gindit deja la răs
punderea pe care și-o iau, dar 
sînt multe cele care rj^uză să 
aibă copii și se pare hi- 
zul are la bază o Însuti 
înțelegere a menirii lor, a da
toriilor față de societate.

— Care sînt motivele pen
tru care această educație a 
fost neglijată sau... inoportună 
pînă acum ?

— In școlile de cultură ge
nerală se face o temeinică in- ’’ 
strucție pe linie profesionț*!^ 
dar o educație generală 
puțin. Copiii de ambe aex» 
cresc împreună fără să alba 
însă o educație sexuală In a- 
cest sens. Băieții sînt, de mul
te ori, educați „de stradă*. 
Unii dintre ei, cînd devin ma
turi, nu sînt capabili să res
pecte o femeie, să-i acorde 
prețuire. In educarea fete
lor, accentul trebuie pus pe 
educația din familie, a ma
mei în special, cu consul
tarea unui specialist gineco
log, continuată In școală, cu 
grijă deosebită pentru sensi
bilitatea lor, pentru Înclina
ția mai profundă spre pudoa
re. Pentru adolescenți cred că 
ar fi oportună înființarea u- 
nor cabinete medicale condu
se de medici care să / pregă
tească și să îndrume IQerli de 
ambele sexe pentru ‘ătorie.

— O carență a edu iei de 
pînă acum — complet. ? dr. 
H. Ciortoloman — se da \?ș- 
te prin nașterile prem. , e, 
nu totdeauna legale din r r- 
tul de vedere al familiei. R*fa- 
țlile sexuale la o vîrstă frajtedă 
nu-șl au rostul, șl tinerii tre
buie obișnuiți cu gîndul 
viața sexuală își are Impor
tanța ei la o anume virstă. 
începută mal devreme ea adu
ce grave prejudicii dezvoltării 
ulterioare — psihice, sociale a 
tinerilor. In egală măsură va 
trebui ca, de acum înainte, să 
se insiste și asupra procesului 
educației sexuale a tinerilor 
din mediul rural, unde preju
decățile acționează mal pu
ternic.

eze pe căi mai mult sau / 
puțin neautorizate și dâu-4^ 
arp. Cred că psfp npvna

Interviu realizat de
daniela borzea

f

(Urmare din pag. I) 
gîndesc că nu-i de 
de importanță acum, 
de an universitar,

I Mă 
■ lipsit 
| Prag
' schimb de idei pe această 
Itemă mereu actuală. Obișnu

iesc să discut deschis cu stu- 
Idenții mei. Am mare încre

dere în capacitatea lor de în
țelegere, îi solicit să-și pună 

■ probleme, să le rezolve cu 
1 maturitate. In legătură cu 
| profesiunea : a declara dra

goste față de profesie nu în
seamnă numaidecît a o iubi 
cu adevărat. Declarația a- 
ceasta, neacoperită de fapte, 
n-are nici o valoare. Ne-o 
confirmă înșiși studenții, care 

----  ‘1 ro
lul profesiei lor în viața so- 

Icietății noastre, se gîndesc 
deopotrivă la îndatoriri, ca și 
la satisfacții personale. Ori, 
aceasta dă naștere la ge
neroase sentimente de dăruire 
muncii făcută în folosul co
lectivității.

Sesizez cu satisfacție că ti
neretul universitar, despre 
care pot spune fără rezerve 
că are un profil moral de 
mare robustețe, nu cunoaște și 
nici nu trebuie să cunoască 
concepția îngustă, de breaslă, 
egoistă, care deformează per
sonalitatea și inhibă marile 
inițiative. Dimpotrivă, desci
frez în fiecare acțiune a ti
nerilor mei studenți o nobilă 
preocupare de a aduce ceva 
propriu la întărirea prestigiu
lui profesiei. De aici, interesul 
pentru cunoașterea vieții și 
activității unor figuri proemi-

loc 
în 

un

nente din domeniul profe
siunilor. Îmi îngădui să-i în

demn la un interes și mai mare, 
pentru că viața și munca îna
intașilor, care s-au distins și 
și-au onorat profesiunea, sînt 
generatoare de înalte pilde. 
Acest contact poate fi prelun
git și peste filele cărților bio
grafice și autobiografice, prin- 
tr-o legătură directă cu pres
tigioși oameni de știință și 
cultură contemporani — fie

hotar, își lărgi domeniul de 
investigare, înng, pe ori
zontală și venală, granițele 
cunoștințelor Jr. Am avut 
deseori ocazi ca, în cadrul 
orelor de conltații pe 
le dau studenor, să fiu 
citat să dezvc anumite 
bleme pe carin cursul 
dat, din moți de ordin di
dactic și pedagic, mă rezu
mam la a le lunța. Știința 
de a întreba te o calitate a

care 
soli- 
pro- 
pre-

fesiei. Imperativele disciplinei 
universitare, care întrunește 
în ea frecvența la cursuri, se- 
minarii și lucrări practice, 
studiu individual sistematic, 
control și auto-control perma
nent, formarea deprinderilor 
de abordare științifică a fe
nomenelor din natură și so
cietate, participarea, cu opinii 
proprii, la elucidarea proble
melor — li s-au părut Pe de
plin realizabile. Aceasta în-

I
I
I confirmă înșiși studenții, < 

se străduiesc să desprindă

I
I
I
I
I
I

Studentul și viitoarea
sa pofesie

vizitîndu-i la locul lor de 
muncă, fie invitîndu-i printre 
studenți. Cunosc atmosfera a- 
cestor convorbiri, rolul lor 
binefăcător; studenții pleacă 
de la asemenea întilniri mai 
bogați sufletește cu gînduri 
frumoase, cu proiecte ge
neroase. Influența acestor con
vorbiri își pune amprenta 
pe munca de fiecare zi a stu
dentului. El devine mai inte
resat să cunoască nu numai 
sistemele de noțiuni teoretice 
și deprinderile practice de a 
executa diferite lucrări, așa 
cum sînt acestea cuprinse în 
..ursuri, ci, depășind acest

studentului ntru, îndrăgostit 
de munca sccuriozitatea ști
ințifică.

Numeroși solvenți, dintre 
foștii mei udenți, mi-au 
mărturisit cboartă în suflet 
imaginea stenției ca pe o 
etapă de viă care a fost 
hotărîtoare î formarea per
sonalității lo In aceasta au 
găsit întruni toate condițiile 
necesare — iteriale, fizice și 
psihice — ptru multilate
rale acumulăintelectuale. De 
aceea — îmiyuneau ei — nu 
s-au lipsit, 1 s-au putut lipsi, 
de nici o poslitate oferită de 
facultate peni însușirea pro-

seamnă, de fapt, să fii îndră
gostit de profesiunea pe care 
începi s-o slujești încă din 
studenție. Și mai este ceva. 
In facultate, studentul s» 
pregătește pentru viața care 
diferă de cea de curs, de cea 
a laboratoarelor. Așa că, este 
cu totul firesc să ne preocu
păm ca tînărul să cunoască 
această viață prin contact di
rect, sistematic și din timp, 
pentru ca atunci cînd va păși 
în ea să-i fie pe deplin fa
miliară. In acest sens, parti
ciparea studentului, indiferent 
de specialitate, la unele lu- 
lucrări pe diverse șantiere.

desfășurarea conform unui 
program, a unor ore de muncă 
patriotică, sînt acțiuni ce nu 
ar trebui neglijate. Sistemul 
nostru de învățămînt, care-și 
trăiește existența într-o per
fectă simbioză cu practica, 
permite un larg contact cu 
locurile de muncă ale viitori
lor specialiști. Lucrările prac-r^ 
tice, vizitele în unitățile pro-' 
ductive trebuie să fie, și sînt, 
cadrul întîlnirilor preliminare 
ale studenților cu profesiunea. 
Intîlniri care au valoare de 
autentice prelegeri, ținute 
de data aceasta în amfitea
trele profesiei.

Am însoțit adeseori studenți 
din anii superiori de studiu 
în excursii de documentare 
prin diferite unități specifice 
viitoarei profesii. Pentru mine, 
ca dascăl, au fost momente de 
revelație. Studentul vizitator 
se simțea acolo „la el acasă", 
avea sentimentul că acela e 
locul lui de muncă, de mîine. 
Asistăm, cu alte cuvinte. Ia 
identificarea tînărului cu pro
fesia. Moment de-a dreptul 
emoționant ! Studentul se 
despărțea de locurile vizitate 
avînd imaginea propriei sale y 
persoane ancorate în, rea'ita- 4r 
tea pe care a cunoscut-o. ' 
Ajungea chiar să-și pună în
trebarea dacă el, oaspetele de 
astăzi, va fi mîine o gazdă 
bună. Nu mă îndoiesc că va 
fi I Stă mărturie munca și ati
tudinea tinerilor noștri în s'n- 
denție și, implicit, în profc- e.

I
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INSTITUIREA ORDINULUI Șl MEDALIEI „MERITUL Convorbiri la C. C. al P. C. R. cu membri

ȘTIINȚIFIC** Șl A ORDINULUI Șl MEDALIEI

ORDINUL
.MERITUL ȘTIINȚIFIC1

CLASA I

ORDINUL 
„MERITUL ȘTIINȚIFIC1 

CLASA I

MERITUL CULTURAL**

»•

Prin decret al Consiliului 
Stat al Republicii Socialis- 
România se instituie ordi

ni și medalia „MERITUL 
• t TIINȚIFIC".

Ordinul și medalia „Meritul 
itiințific" se vor conferi per
oanelor 
•aloroase în domeniul cerce
tării științifice, au adus o 
contribuție deosebită la pro
gresul economic 81 tehnico-

care, prin realizări

științific al Republicii Socia
liste România și la creșterea 
prestigiului științei românești.

Ordinul și medalia „Meritul 
Științific" se vor putea 
feri, de asemenea, unor 
sonalități străine, care, 
activitatea lor, sprijină dez
voltarea relațiilor de colabo
rare științifică cu țara noas
tră.

Ordinul „Meritul Științific* 
are trei clase.

Medalia „Meritul Științific* 
are o singură clasă. *

★

Prin decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România se instituie ordi
nul și' medalia „MERITUL 
CULTURAL".

Ordinul și medalia „Meritul 
Cultural" se vor conferi per
soanelor care, prin activitatea 
lor în domeniul creației lite
rare și artistice, au adus o 
contribuție deosebită la înflo
rirea și răspîndirea artei și 
culturii noastre naționale.

Ordinul și medalia „Meritul

con- 
per- 
prin

Cu prilejul Centenarului Academiei

A

DE ORDINE

ai Direcțiunii Partidului Socialist Italian
Octombrie universitar

ORDINUL 
„MERITUL CULTURAL 

CLASA I

Joi, 29 septembrie a.c., tova
rășii Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. și Vasile patilineț, se
cretar al C.C. al P.C.R., au a- 

convorbiri cu tovarășii

Giorgio Veronesi și Vincenzo 
Balzamo, membri ai Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian.

Au participat tovarășii Ghi- 
zela Vass și Bujor Sion șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească.

în avanpremieră
NOU PENTRU 

STUDENȚII 
BRAȘOVENI

Cultural" se vor putea con
feri, de asemenea, și cetățeni
lor altor state, care, prin ope
ra și activitatea lor literară și 
artistică, contribuie ’a întări
rea legăturilor de prietenie 
cu Republica Socialistă Ro
mânia.

Ordinul „Meritul Cultural" 
are cinci „clase.

Medalia „Meritul Cultural" 
are două clase. (Agerpres).

Joi dimineața, în sala mică 
Palatului Republicii So

cialiste România au început 
lucrările Congresului național 
de neurologie, organizat de 
Uniunea Societăților de 
ințe Medicale.

Participă academicieni, 
fesori, cadre medicale de 
cialitate din întreaga 
precum și oameni de 
sosiți din străinătate.

După cuvîntul de deschidere

Ști

pro- 
spe- 
țară, 

știință

rostit de acad. Arthur Kreind- 
ler președintele Comitetului 
de organizare, Congresul a 
fost salutat de acad. Aurel 
Moga, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, prof. Ilie 
Diculescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, acad. Ștefan 
Milcu, 
Societăților 
dicale, de 
delegațiilor

președintele Uniunii 
de Științe Me- 
reprezentanți 

străine.
ai

ultimele 
vederea 

noului 
Pentru

La Consiliul de Stat a avut 
ac, miercuri la amiază, so- 

. emnitatea înmînării de ordi- 
e ale Republicii Socialiste 
omânia, acordate unor oa» 
•eni de știință și cultură cu 
rilejul Centenarului 
liei.
La solemnitate au particl- 

at tovarășii Chivu 
lexandru Bîrlădeanu, Mihai 
ere, Manea Mănescu. Con
tanta Crăciun, Ilie Murgu- 
-scu, Roman Moldovan, Gri- 

■>ore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, miniștri 
și conducători al unor institu
ții centrale.

înaltele distincții au fost 
înmînate de tovarășul Chivu 
Stoica, 
liului de Stat.

Pentru merite deosebite în 
activitatea științifică, cu pri
lejul Centenarului Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia a fost conferit Ordinul 
s,Meritul științific" clasa I 
tovarășilor : prof. Manea Mă
nescu, prof. Roman Moldo
van, acad. Ilie Murgulescu, 
«cad. Miron Nicolescu, acad. 
Ștefan Bălan, acad. Alexan
dru Codarcea, acad. Constan
tin Daicoviciu, prof. Nicolae 
Giosan. acad. Athanase Joja, 
icad. Vasile Malinschi. acad. 
Gheorghe Mihoc, acad. Aurel 
Moga, acad. Vasile Mîrza, 
icad. Ștefan St. Nicolau, acad. 
Iristofor Simionescu, acad, 
urel Beleș, acad. Petre Con- 
intinescu-Iași. acad. Gheor- 
e Demetrescu, acad. Ion S. 
eorghiu, acad. Wilhelm 
echtel, acad. Gheorghe Ma- 
'ei, acad. Constantin I. Par- 
i, acad. Nicolae Profiri, 
d. Alexandru Rădulescu, 
d. Bazil Teodorescu, acad, 
gen Bădărău, acad. Theo- 
■ Burghele, acad. Gheorghe 
ugăreanu, acad. Elie Ca- 
oli. ing. Elena Ceaușescu, 
id. Nicolae Cernescu, acad, 
ha! Ciucă, Ing. Nicolae 
stea. acad. Dumitru Dumi. 
seu, acad.
îd. 

btî,
of. Cristea Mateescu. acad, 
efan Milcu. ing. Nicolae 

lurguleț, acad. Grigore Moi- 
1, acad. Costin Nenițescu. a- 
ad Ștefan Gh. Nicolau. acad, 
fctav Onicescu, acad. Andrei 
țetea, acad. Ștefan Peterfi, 
'ad. Emil Petrovici, acad, 
ni] Pop, acad. Ștefan Pro- 
>piu. acad. Eugen 
u, acad. Remus 
:ad. Raluca Ripan. 
arban Tițeica. acad.

. îlcovici.
Prin același Decret, 

warăși au fost distinși cu 
Ordinul „Meritul științific" 
clasa a Il-a, iar 228 cu Ordi
nul „Meritul științific" clasa 
a IlI-a.

Pentru merite deosebite în 
activitatea literar-artistică și 
de răspîndire a culturii na
ționale, cu prilejul Centena
rului Academiei Republicii 
Socialiste România a fost a- 
cordat Ordinul „Meritul cul
tural" clasa I, tovarășilor : 
acad. Tudor Arghezi, Pompi- 
liu Macovei, Alexandru Ciu- 
curencu, Ion Dumitrescu, a- 
cad. Victor Eftimiu. 
tru Ghiață, acad. Ion Jalea, 
acad. Mihail Jora, 
Nagy, acad. George Oprescu, 
acad. Dumitru Panattescu 
Perpessicius, Ion Pas, 
Alexandru Philipplde, 
Zaharia Stancu.

Prin același Decret, 
varăși au fost distinși 
dinul „Meritul cultural" clasa

Acade-

Stoica,

președintele Consi-

Horia Hulubei, 
Gheorghe Ionescu-Si- 
acad. Iorgu Iordan,

Rădules- 
Răduleț, 

acad. 
Victor

Dumi-

Istvan

acad, 
acad.

16 to- 
cu Or-

suma de peste 500 000 
lei.

în complexul de 
măsuri pregătitoare 
pentru deschiderea 
noului an universitar 
o atenție deosebită se 
acordă bibliografiei 
de specialitate. Ser
viciul documentar al 
bibliotecii a pregătit 
și îndrumat fotogra
fierea pentru uz in
tern a unor texte ne
cesare seminarelor de 
limbi străine, au fost 
efectuate numeroase 
traduceri din publi
cațiile tehnice și căr
țile de specialitate 
primite din străină
tate. în viitor

mează să apară și un 
număr de cursuri. 
Am reținut, de ase
menea, ca o preocu
pare de perspectivă, 
amenajarea unui la
borator modern de 
cineficare, care va 
pune la dispoziția 
studenților o serie de 
filme didactice.

în sfirșit, mai no
tăm amenajarea unui 
laborator pentru ac
ționarea automată, 
darea în folosință a 
unui staționar stu
dențesc, prin rearne- 
najarea dispensaru
lui existent.

utilaje de presă, la 
care se adaugă alte 
două 
nouă 
Unei 
tante 
studențească — 
mutarea 
cercetare
— i se răspunde prin 
înzestrarea noilor a- 
teliere, ca și a celor 
existente, cu utilaje 
și aparatură moder
nă. Numai în 
scop a

săli de desen și 
săli de seminar, 
sarcini impor- 

în activitatea 
sti- 

muncii de 
științifică

în centrele univer
sitare se fac 
pregătiri în 
întîmpinării 
an de studii,
studenții Institutului 
politehnic din Brașov 
surpriza cea mai 
mare o va constitui 
darea în folosință a 
unui cămin și a unei 
clădiri în care va 
funcționa un complex 
de ateliere pentru 
mecanică agricolă, 
turnătorie, prese și

fe-
joi

U.C.I., deputat 
deral, a vizitat 
dimineața Muzeul 
de istorie a Parti
dului Comunist, a 
mișcării revoluțio
nare și democratice 
din România. Oas
peții au fost întîm- 
pinațl de Nicolae 
Cioroiu, directorul 
muzeului.

acest
fost alocată

vizită în tara noa
stră.

Joi dimineața a 
sosit în Capitală o 
delegație a Scupști- 
nei orașului Bel
grad, condusă de 
Branco Pesici, pre
ședintele Scupști- 
nei, care, la invita
ția Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului 
popular al orașului 
București, va face o

ADRIANA 
MITESCU

Peste ctteva zile, noua can
tina studențească a Institu
tului agronomic din Bucu
rești, își va primi oaspefli — 
studenții care reîncep cursu-

Campio
SCURTE ȘTIRInatul
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Delegația Scupști- 
nei Federale a 
R. S. F. Iugoslavia, 
condusă de Jovan 
Veselinov, membru 
ăl Comitetului Exe
cutiv

a Il-a, 10 tovarăși cu Ordinul 
„Meritul cultural" clasa a
III- a, 6 tovarăși cu Ordinul
„Meritul cultural" clasa a
IV- a. și 2 tovarăși cu Ordinul
„Meritul cultural" clasa a
V- a.

După înmînarea distincți
ilor, tovarășul Chivu Stoica, 
în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de 
a felicitat călduros 
decorați șl le-a urat 
cese în activitatea 
sănătate și fericire.

Din partea celor distinși au 
luat cuvîntul acad. Miron Ni
colescu, acad. Zaharia Stancu. 
conf. dr. ing. Ion Ștefănescu și 
acad. Theodor Burghele care, 
mulțumind pentru înalta a- 
preciere acordată, au subliniat 
prețuirea și stima de care se 
bucură oamenii de știință și 
cultură din țara noastră din 
partea conducerii Partidului 
Comunist Român în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

*
Prin decrete ale Consiliului 

de Stat au fost conferite me
daliile „Meritul științific" și 
„Meritul Cultural", unui nu
măr de peste 400 de oameni 
de știință și cultură din În
treaga țară. (Agerpres)

republi
can
de tir

Miniștri, 
pe cei 
noi suc- 
viitoare,

Standurile poligonului Tunari 
cunosc în această săptămînfi ani
mația caracteristică marilor Com
petiții. Cele cinci zile de întreceri 
de pînă acum, au dat prilejul unor 
dispute de bun nivel tehnic fi 
spectacular. Limbajul sec al cifre
lor și clasamentelor constituie re
flectarea muncii trăgătorilor noștri 
fruntași, prilejuind unele obser
vații.

La armă militară 3x20 focuri de 
pildă, unde a cîștigat P. $andor 
(Steaua) apare un decalaj de pes
te 15 puncte între primul, al doi
lea și ai treilea clasat, iar V. Enea 
— un trăgător cu experiență — 
„sosește” al șaselea (!) la o dife
rență de 79 de puncte. „Skeetul" a 
ocazionat aceeași dispută intere
santă între G. Sencovici și B. Ma- 
rinescu (cîștigatft de primul 
toată revenirea lui Marinescu 
manșa a ILa).

Pistolul viteză a fost o probă 
spectaculoasă fi de valoare. Tînă- 
rul dinamovist Marcel Roșea îm
bracă tricoul de campion pentru a 
Il-a oară, reușind acest lucru în

MARCEL ROȘCA

cu 
in

numai patru participări la „națio
nale". Aspiranții la titlu între caro 
Tripșa, Petrescu, Maghiar, ~ 
triu au făcut 
loc bun in 
„lupta" a 
care are de 
riozitatea și

Fetele și îndeosebi echipa „Ar
hitectura" (antrenor T. Paladescu) 
au arătat că putem alcătui oricînd 
o formație de valoare la armă 
standard 3x20 focuri. M. Ignat, I. 
Soare și A. Schaffer au obținut 
punctaje bune. Campionatele con
tinuă pînă duminică la „Tunari* 
cu disputarea probelor de armă 
standard 3x20, armă liberă cal. 
mare 3x40, pistoale (precizie, și 
calibru mare), după care vom cu
noaște lista completă a campioni
lor țării pe anul acesta.

Dumi- 
eforturi pentru un 

clasamentul final, dar 
dat cîștig lui Roșea, 
partea sa talantul, se- 
pregătirea minuțioasă.

VIOREL RABA

Cine plătește timpii 
morti din schimbul 

de noapte?
„Activitatea In secție merge 

destul de slab, datorită fap
tului că, în majoritatea cazu
rilor, oamenii nu au de lucru 
la mașini. In afara faptului că 
la operațiile de rectificare s-a 
st din lipsă de piese de la 
tra't^njent termic, la unele li
nii ii> schimbul II sint mașini 
care stau pentru că nu sint 
asigurate piese pe linie.

Am extras acest citat din 
raportul întocmit la termina
rea muncii schimbului II din 
secția prelucrări mecanice I. 
Am discutat cu cei care răs
pund de producție în aceste 
schimburi. A reieșit limpe
de că aprovizionarea cu ma
teriale în cele două mari secții 
prelucrătoare ale uzinei a în
ceput să fie o boală... cronică. 
In această privință, maistrul 
Hristu Ianis. din secția pre
lucrări mecanice II, ne relata :

— Totdeauna, cu o zi îna
inte, șeful secției trece pe la 
turnătorie și vede care-i trea
ba pe acolo ; în funcție de ce 
poate livra turnătoria împarte 
oamenii din secție pe posturi.

Deci întîmplarea a de
venit obicei, și obiceiul, ca 
toate obiceiurile, nu se înde
părtează lesne și de la sine, 
în aceeași noapte, trei din cele 
cinci linii tehnologice din sec
ția prelucrări mecanice II stă
teau din lipsă de piese. în 
schimbul III numărul celor 
care au întrerupt lucrul s-a 
mărit considerabil.

Tot din această cauză se în- 
tîmplă un fenomen aproape 
ciudat în uzină. Muncitorii 
care nu au de lucru la agre
gatul lor sînt trecuți pe alte

• CONTINUĂRI
utilaje; aceste transferuri, 
însă, se întîmplă atît de des, 
îneît, vorba maistrului Hristu, 
„oamenii nu mai știu pe ce 
mașină lucrează".

în cele, două mari secții de 
prelucrare ale uzinei am întîl
nit și cîteva mașini care stă
teau nu din lipsă de piese.

— Stau, pentru că trebuie 
să stea, ni s-a răspuns laco
nic. Răspunsul era menit să 
însemne că mașinile stăteau 
pentru că nu fuseseră plani
ficate să lucreze și în aceste 
două schimburi. De ce se în
tîmplă aceasta ? Pe ce criteriu 
se bazează o astfel de plani
ficare ? Maiștrii cu care am 
stat de vorbă nu ne-au putut 
da răspuns. Poate îl va da 
conducerea uzinei.

★
în momentul cînd treceam 

pragul secției prelucrări me
canice II, maistrul Ion Slavio 
din schimbul II își făcea cu
venitul raport — la termina
rea muncii — în registrul de 
tură, aruneînd cu năduf (ges
tul ar fi 
tocul din 
rectificat 
urgentați 
nul de Ia 
Discuția 
schimbului III, maistrul
Alexandru :

— Această mașină 
foarte importantă. La ea se 
face ultima operație, fără de 
care nu 
plinirea 
noapte.
- De 

parată dimineața — și nu a- 
cum, pe loc ?

— Pentru că nu avem de

surprins pe oricine) 
mînă. „Mașina de 
s-a defectat. Rog 

în schimbul I pinio- 
pompa de ulei", 

o purtăm cu șeful

este

putem raporta înde- 
planului in această

ce, atunci, trebuie re-

Comentînd meciul de 
fotbal dintre F.C. Liverpool 
și Petrolul Ploiești, contînd 
pentru „Cupa campionilor 
europeni" corespondentul 
sportiv al agenției Reuter 
scrie, printre altele : „Cu 
toate că a pierdut, forma
ția română a făcut un joc 
bun. Din minutul 24 echipa 
Petrolul a jucat practic in 
10 oameni, deoarece mijlo
cașul Juhasz, lovit la glez
nă, a trecut figurant pe ex
tremă. In ciuda acestui 
handicap fotbaliștii români 
au ținut în șah atacul 
Liverpool, care pînă 
minutul 70 n-a reușit 
înscrie".

în ultimele 20 de minute, 
încurajați puternic de cei 
45 000 de spectatori, jucă
torii din Liverpool au ata
cat mai insistent, înscriind 
de două ori. După cum 
menționează același comen
tator „Sfetcu, care pînă în 
minutul 70 apărase bine, a 
greșit la primul gol, ieșind 
neinspirat din poartă".

mir Antoșin cu 3 puncte și o 
partidă întreruptă. Șahistul 
român Victor Ciocîltea o- 
cupă locul doi cu 3 puncte, 
iar marele maestru Uhl- 
mann locul trei cu 2,5 (1) 
puncte.

în curînd: „BALUL BOBOCILOR"

lui 
în 
să

• începînd de astăzi și 
pînă duminică Sala Sportu
rilor din Galați va găzdui 
întrecerile campionatelor 
republicane de lupte greco- 
romane (seniori). La ediția 
din acest an participă pes
te 180 de sportivi.

• După cinci runde, în 
turneul internațional de șah 
de la Zinnowitz conduce ma
rele maestru sovietic Vladi-

• Campionatul european 
feminin de baschet, unul 
din principalele evenimen
te sportive ale lunii oc
tombrie, începe duminică 
la Cluj și Sibiu. întrecerile 
sînt așteptate cu un deose
bit interes de amatorii de 
baschet din cele două orașe 
gazdă, unde totul este gata 
pentru desfășurarea în 
cele mai bune condiții a 
jocurilor.

Reprezentativa României 
va juca în ordine cu Olan
da (2 octombrie), Polonia (3 
octombrie), Ungaria (4 oc
tombrie), U.R.S.S. (5 octom
brie) și Italia (6 octombrie).

Pentru cei mai tineri stu- 
denți, cele dîntîi zile de fa
cultate vor rămîne unice și 
prin calda primire cu care 
se pregătesc să-i primească 
în rîndurile lor colegii mai 
mari. La adunările festive, în 
cluburi și case de cultură, pe 
terenurile de sport, la balu
rile, carnavalurile și progra
mele artistice din prima săptă- 
mînă de studenție nu vor lipsi 
belșugul de flori, entuziasm, 
surprize și, bineînțeles, urări
le de „bun venit" și „succes". 
In fiecare facultate, în fie
care institut există de mulți 
ani, sau sînt pe cale să se sta
tornicească, tradiții, inițiative 
valoroase în legătură 
mirea anului 
începuturilor 
dențești.

cu pri-
I, îndrumarea 

„uceniciei" stu-

La Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu Dej", 
bunăoară, în ziua deschiderii 
cursurilor, proaspeții studenți 
vor păși către amfiteatrul fes
tiv prin „Tunelul Bobocilor", 
însoțiți de felicitările, urările 
colegilor mai mari. Va fi un 
drum presărat cu flori, de-a 
lungul unui culoar cu sute de 
fotografii și panouri prezentind 
sugestiv fiecare facultate, la
boratoarele, studenți în timpul 
studiului, experiențelor, sau 
în activități recreative. Zeci 
de glume ilustrate, caricaturi 
și șarje prietenești avînd ca 
temă variate aspecte ale vie
ții universitare... Toate la un 
loc au solicitat din plin ima
ginația și talentul organiza
torilor.

ION TRONAC

AGREGATE NOI
La noua fabrică 

de produse refracta
re de la Alba Iulia 
a intrat în funcțiu
ne cuptorul-tunel 
nr. 2 de ardere a că
rămizilor super alu-

minoase destinate 
industriei siderurgi
ce. Agregatul, reali
zat la nivelul tehni
cii actuale, are o ca
pacitate de 40 000 
tone pe an și este

primul de acest fel 
din țară unde pro
cesul de ardere are 
loc la o temperatu
ră de 1 650 grade 
Celsius.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
unde lu* I* această oră un 
pinion.

Maistrul ne-a vorbit, apoi, 
că în secție există un dulap 
cu piese de schimb, a cărui 
cheie o păstrează maistrul de 
zi, însă. Că ar fi bine ca a- 
ceastă cheie să se predea fie
cărui schimb — Ilie Alexan
dru a fost întrutotul de a- 
cord. Regretabil este că acest 
lucru nu s-a întîmplat nici
odată, deși cazurile de defec
țiuni la utilaje (și de aici cal
culați pierderile în producție) 
se întîmplă destul de des.

Peste zi, tovarășul director 
ne relatase că la capitolul a- 
sistență tehnică uzina nu are 
nimic a se plînge : „în 
secție, în schimbul II 
un inginer tehnolog, 
schimbul III numai la 
torie- In rest, există în 
noapte un ofițer de serviciu, 
iar un alt inginer — toți prin 
rotație — controlează inopi
nat, noapte de noapte, acti
vitatea schimbului III.

în timpul vizitei noastre, în 
afara inginerului care urma 
să facă „controlul inopinat" 
(care, de altfel, ne-a și con
dus) nu am întîlnit nici urmă 
de inginbr. Maiștrii, de aseme
nea, nu-și amintesc să fi fost 
vreodată ingineri de serviciu 
în timpul celor două schim
buri.

Pe cine să credem ?
...Am notat ziua, la serviciul 

dispeceri, planul secțiilor pe 
24 de ore. în legătură cu în
cărcarea pe mașini și schim
buri. tovarășul Alexandru On- 
ciu, tehnician în cadrul aces
tui serviciu, ne asigură

— Noi nu ținem, această „o-

fiecare 
există 

iar în 
turnă- 
fiecare

perativă" ; o veți găsi, însă, 
limpede în fiecare secție.

Și limpede am găsit-o. în 
nici o secție (cu excepția tur
nătoriei) nu se ține o evidență 
clară a muncii pe schimburi, 
așa cum trebuia ; adică planul 
pe o zi defalcat pe schimburi 
și de aici pe linii și. mașini. 
Tot ceea ce am întîlnit este 
un registru de tură în care 
fiecare maistru notează cît a 
lucrat în schimbul respectiv ; 
un registru în care se dau lă
muriri și recomandări schim
bului următor. Spre exempli
ficare, iată o mostră, desprin
să din registrul de tură al sec
ției prelucrări mecanice II :

„Se va lucra tare (adică in
tens) la supapele pentru gău
ritori, atît la centreles, cît și 
Ia D.R.T (la Mutu, la Vîlcu 
sau Petrescu — este vorba de 
muncitorii care trebuie să tra
gă „tare") pentru că trebuie 
să se asigure zilnic 2 100 bu
căți, deci cîte 700 pe schimb. 
Să se trimită la hala 4 : schim
bul II — 500 ; schimbul III — 
la fel. Schimbul III : D.R.T-ul 
de admisie se va lua din cele 
tari, deoarece nu s-a adus 
carbid".

Acest „plan" era trasat de 
Constantin Sandu, maistrul 
principal al liniei supape V 8★

Secția montaj este într-un 
fel, barometrul întregii activi
tăți ; este locul unde se resimt 
toate deficiențele întîlnite pe 
parcurs. Aici se evidențiază 
cel mai bine faptul că turnă
toria nu și-a îndeplinit planul 
pe o anumită perioadă, ori că 
secțiile prelucrătoare n-au li
vrat la timp segmenți. supape 
sau pistoane. Pentru că aici

— corolar — se asamblează 
toate piesele, produse izolat, 
pe repere. Lipsa, atunci cînd 
trebuie, a unora dintre ele este 
un ecou direct la locul de fa
bricație.

Ce am întîlnit în noaptea 
respectivă la secția montaj ? 
O echipă formată din 11 oa
meni care montau 11 cutii de 
viteză.

— Pe la ora două ți jumă
tate terminăm, ne spune mai
strul ION VOICAN. După a- 
ceea nu mai avem de lucru. 
Piesele nu ne sosesc niciodată 
ritmic, atunci cind trebuie. A- 
cum stăm, iar spre sfîrșitul 
lunii lucrăm cite 12 ore con
tinuu. ( !) Numai ritmicitate 
nu poate fi numit acest mod 
de muncă. Dar, ce putem face 
noi...

Ce pot face muncitorii a- 
tunci cînd nu mai au nici o 
soluție aflăm îndată :

— S-a intimplat cu puțin 
timp în urmă, povestește tî- 
nărul STELIAN TO ADER. 
Stătusem două nopți degeaba, 
în sfirșit. ne vine un Iot de 
cutii de viteză. Montăm noi 
la ele pînă aproape de final. 
Abia atunci observăm că ne 
lipsește o piesă, măruntă de 
tot, dar necesară. Ce să fa-

zar, întîmplarea conține un a- 
devăr trist, care trebuie să dea 
de gîndit conducerii uzinei ; 
fără asigurarea unei ritmici
tăți a producției pe întregul 
flux tehnologic nu se poate 
vorbi de o folosire rațională a 
mașinilor, a forței de muncă 
și, în ultimă instanță, de reali
zarea unei producții de cali
tate.

Refuzați de oglindă!
fiecare, la cîte o întrebare. De 
pildă : cine a fost Shakes
peare ? cine a fost Voltaire ? 
cine a fost Goethe ? Spectaco
lul, se spune, a fost penibil : 
răspunsurile au fost de-a 
dreptul scandaloase nu numai 
prin bîlbîială, dar, direct prin 
prostie, dovadă că pletele și 
jegul se dovedesc rău condu
cătoare de cultură.

Sigur, la noi, o astfel de sce
nă nu s-ar fi putut organiza 
cu ușurință, pentru simplul 
fapt că ar fi fost greu să gă
sești un grup mai mare de ase
menea tineri. Cîteva „păsări", 
cum am văzut, avem însă, iată 
de ce — ca să nu se facă sto-
1 • • 1 ——• • * w» a w A o_îw + r].n 4-rx

guranța cu care-și știe pîinea 
garantată).

„Și dacă n-o să vă mai pri
mească la masă ? Dacă o să se 
revolte înșiși părinții contra 
trîndăviei voastre

„He, he I Asta nu se poate !", 
au răspuns ei, iar unul și-a 
pus brațele cruciș, semn că, la 
urma urmei, ei pot apela șl la 
forță, contra propriilor pă
rinți, fapt nu numai subînțe
les, dar și declarat.

Tată, dar, că dacă se opun 
culturii, pletele și murdăria 
nu se opun huliganismului ! 
Paradoxal este că asemenea 
chipuri șleampăte își cam fac 
veacul prin jurul localurilor 
destinate culturii, atrase, se 
pare, de o anumită muzică și 
de u-n anumit fel de distracție 
din care nu-s cenzurate la 
vreme mătrăgunile. Paradoxal 
mai este că, asemenea „falnici 
reprezentanți ai epocii moder
ne", cresc tocmai pe la usils 
acelora care ar trebui să tină 
în mînă peria și săpunul civi
lizator. care-i promovează și 
lansează ca ..artiști" — sol'sti, 
ghitariști. zdrăngănitori afoni 
la tobe enervante.

După cum este de neînțeles 
faptul că în înseșj familiile 
lor găsesc Înțelegere și trecere 
cu vederea. Ni s-a întîmnlat 
astfel să vedem chipuri iden
tice cu ale celor din fotografie 
reunite și... netulburate prin 
nimic, chiar în casele unor oa
meni de recunoscută elevație 
culturală și spirituală ; amne
zia acestor părinți fiind dată, 
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Dezbaterile din Adunarea Vești din R.P. ChinezăDeclarațiile lui

de la
Washington

Cînd a coborît din avion la 
Washington, cancelarul Erhard 
declara că discuțiile sale cu 
președintele Johnson „nu vor 
ii ușoare". Practic, după păre
rea multor observatori politici, 
dificultățile politice înregistrate 
de coaliția guvernamentală 
ve9t-germană determina Was
hingtonul să nu poată exercita 
presiunile scontate asupra can
celarului. NEW YORK TIMES 
scria că „Erhard nu se ailă pe 
poziția de a face vreo concesie 
Importantă Statelor Unite".

De aceea, comunicatul volu
minos publicat la sfîrșitul în
trevederilor, conținînd nouă ca
pitole, dovedește efortul celor 
doi interlocutori de a da a- 
parențele unei antante totale 
în relațiile americano-vest-ger- 
mane. Deșt în comunicat se 
vorbește de „acordul funda
mental" asupra tuturor proble
melor importante, există sufici- 
ente motive să se presupună că 
lucrurile nu stau chiar așa. In 
fond, dacă examinăm titlurile 
capitolelor, remarcăm dintr-un 
început principala chestiune 
care a dominat și care domi
nă atmosfera relațiilor dintre 
cele două țări. Este vorba des
pre problema cheltuielilor ame
ricane în Germania occidentală, 
mai precis de balanța de plăti 
dintre cele două țări. După cum 
scria un corespondent ameri
can, discuțiile s-au axat în 
mod special asupra unui anu
mit subiect — banii. „în acest 
caz — scria un comentariu al 
U.P.I. — banii reprezintă scur
gerea de dolari provocată de 
menținerea unul număr de pes
te 200 000 de soldați americani 
în Germania occidentală. în ca
drul unui acord pe termen de 
doi ani, care expiră la 30 iunie 
1967, germanii și-au luat anga
jamentul de a achiziționa ar
mament american pentru a 
compensa această scurgere de 
dolari. Statele Unite au arătat 
limpede în repetate rîndurl că 
doresc ca Germania occidentală 
să continue efectuarea 
astfel de achiziționări și 
expirarea acordului".

Ce afirmă comunicatul
ceastă chestiune î Că Germania 
occidentală „va depune toate 
eforturile" pentru a face față 
actualului acord, dar că Re
publica Federală „nu va fi pe 
viitor în măsură" să compense
ze pe deplin cheltuielile în de
vize provenite din staționarea 
forțelor americane în Germania 
prin achiziționarea de echipa
ment militar. Deci, cea mai im
portantă problemă a convorbiri
lor de Ia Washington a fost 
închisă printr-un dezacord, ur- 
mînd să fie discutată în conti
nuare în cadrul unor consultări 
cu participarea Angliei.

Pe de altă parte, convorbirile 
Erhard—Johnson au scos în e- 
vldență tentativa americană de 
reorganizare a N.A.T.O. pe 
baza unor proiecte avansate 
mai de mult în presă. Comuni
catul se referă astfel la un fel 
de triumvirat pe care Statele 
Unite împreună cu Germania 
occidentală și Anglia urmează 
să-l constituie în cadrul 
N.A.T.O. în schimb, în proble
mele nucleare, cei doi oameni 
politici nu au dorit probabil să 
nemulțumească prea mult pe 
ceilalți parteneri din N.A.T.O. 

Astfel, cancelarul Erhard s-a 
întors la Bonn cu toate atuuri- 
le de care avea nevoie pentru 
a face față problemelor politi
ce interne. Opoziția nu-1 poate 
învinui de „concesii față de 
Statele Unite", ceea ce după 
părerea comentatorilor îi va 
permite să poată înfrunta de 
pe poziții consolidate, dificul
tățile care se întrevăd în viața 
politică vest-germană.

unei 
după

In a-

S. VERONA

Prodacțla unei tone 
de oțel necesită 295 000 
litri de apă, o tonă de 
htrtle necesită 410 000 
Utrl. o r”

Generală
NEW YORK 29 (Ager- 

pres). — Miercuri după- 
aiuiază, in Adunarea Ge
nerală a O.N.U. au conti
nuat dezbaterile gene
rale.

Miniștri de externe ai Costa 
Ricăi și Uruguayului au pus 
un accent deosebit în cuvîn- 
tările lor asupra problemelor 
legate de dezvoltarea eco
nomică necorespunzătoare a 
țărilor lor. Pe de altă par

au 
a-

te, cei doi vorbitori 
condamnat politica de 
partheid promovată de gu
vernul Republicii Sud-Afri- 
cane.

Ministrul de externe al 
Kuweitului, Sabah el Ahmed, 
după ce s-a referit la unele 
probleme ale țărilor arabe, a 
subliniat că tragedia lumii 
contemporane constă in aceea 
că țările aflate în curs de 
dezvoltare sînt victime ale 
nedreptății, exploatării și 
apartheidului. Sabah el Ah
med, vorbind despre războiul 
dus de S.U.A. în Vietnam, a 
declarat că Kuweitul con
damnă toate formele de ames
tec în treburile interne ale 
altor țări.

Următorul vorbitor, Sam 
Odaka, ministrul de externe 
al Ugandei, a cerut adoptarea 
unor măsuri eficiente pentru 
înlăturarea regimului minori
tar sud-rhodesian și a criticat 
puterile N.A.T.O. pentru aju
torul acordat de ele Portuga
liei în acțiunile militare des
fășurate în Angola și Mozam- 
bic. Reprezentantul Ugandei 
a sprijinit cererea privind re
tragerea mandatului încredin
țat Republicii Sud-Africane 
asupra Africii der sud-vest.

Problemele africane s-au 
aflat și în centrul cuvîntării 
rostite de Pierre Ilboudu, 
secretarul de stat al afacerilor 
externe al Voltei Superioare.

El a subliniat totodată nece
sitatea soluționării unor pro
bleme vitale ale contempora
neității, cum sînt dezarmarea 
și îmbunătățirea situației eco
nomice a țărilor aflate în curs 
de dezvoltare.

Comitetul administrativ și 
bugetar al Adunării Generale 
a hotărît să-și înceapă lucră
rile prin examinarea bugetu
lui O.N.U. pe anul 1967. Apoi, 
va fi examinat raportul comi
tetului de experți, creat la 
cererea Franței, în scopul efec
tuări; unui studiu asupra si
tuației financiare a Organiza
ției Națiunilor Unite în legă
tură cu dificultățile provocate 
de operațiunile 
Orientul Apropiat★

NEW YORK 29
— Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome ale 
Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat un proiect de rezolu
ție în care se exprimă „neli
niștea profundă față de peri
colul serios pe care îl repre
zintă politica actualului regim 
din Republica Sud-Africană 
pentru suveranitatea și inte
gritatea teritorială a Basuto- 
landului, Bechuanalandului și 
Swazilandului". Rezoluția a- 
vertizează R.S.A. că orice în
cercare de imixtiune îij aceste 
teritorii, după ce ele vor ob
ține independența, va fi con
siderată de Națiunile Unite 
drept un „act de agresiune".

Rezoluția prezentată de 
grupul țărilor afro-asiatice a 
fost adoptată cu 82 de voturi, 
contra 2 (R.S.A. și Portugalia) 
și 15 abțineri (S.U.A., Marea 
Britanie și alte țări occiden
tale).

Rezoluția, care urmează să 
fie prezentată Adunării Ge
nerale, cere țărilor membre 
ale O.N.U. să contribuie la 
fondul destinat dezvoltării eco
nomice a celor trei teritorii.

O.N.U. în 
și Congo.

(Agerpres).

în cadrul unei conferințe 
de presă la care au fost pre- 
zenți ziariști aflați la cea de-a 
XXI-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., ministrul 
afacerilor externe al Dane
marcei, Fer Haekkerup a de
clarat că „statele europene 
trebuie să depună eforturi 
pentru găsirea căilor de îm
bunătățire a relațiilor între 
ele". Ministrul danez a men
ționat că țara sa nu sprijină 
proiectele de creare a forțelor 
nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. El și-a exprimat pă
rerea că țările scandinave vor 
trebui să ajungă Ia un acord 
privind aderarea lor Ia Piața 
comună, dar, împreună cu 
Anglia.

VICTIMELE
TAIFUNULUI
Potrivit datelor oficiale furni

zate de poliția japoneză, numă
rul persoanelor care au murit 
în cele două taifunuri ce au 
bintuit Japonia recent, ,,Ida“ și 
..Helen", este de 248 .iar 68 
de persoane au dispărut, necu- 
noseîndu-se soarta lor. Totoda
tă, se anunță că peste 90 000 
de persoane au rămas fără lo
cuințe, casele acestora fiind 
complet distruse.

Pe de altă parte, agenția ja
poneză pentru securitatea na
vigației pe mare a comunicat 
că miercuri au dispărut opt 
pescari, după ce vasul pe cara 
navigau a fost luat de valuri, 
la 120 km sud de Taiwan, din 
cauza furtunii de pe mare.

Disputa dintre Anglia 
și Argentina

Disputa dintre Argentina și 
Anglia privind Insulele Falk
land și Maldive, aflate sub 
controlul britanic, a luat o 
nouă întorsătură miercuri, ca 
urmare a incidentului provo
cat de răpirea de către un 
grup de necunoscuți a unui 
avion argentinean de pasageri 
și forțat să aterizeze pe Insula

EXPLOZIA...

SALVATOARE
Specialiștii cehoslovaci au 

reușit să salveze cu ajutorul 
unei explozii clădirea stației de 
televiziune de pe muntele Bu
kova din Cehia de nord. An
tena acestei stații, cu Înălțimea 
de 180 m șl greutatea de 500 
tone, a fost deteriorată de un 
incendiu și amenința să se 
prăbușească peste stafia de e- 
mtsle cu aparate in valoare de 
32 milioane de coroane. Pentru 
a salva stafia și a se evita 
prăbușirea antenei peste ea, in 
timpul exploziei, antena a fost 
sprijinită din partea clădirii cu 
ajutorul a 11 stîlpi din cărămi
dă la baza cărora a fost pus 
explozibilul. în partea opusă a 
antenei, citeva elemente de 
susfinere a acesteia au fost 
slăbite și astfel colosul de me
tal s-a prăbușit exact tn direc
ția stabilită de specialiști.

fala de neutilizat. 
Iată de ce poslbllităfl- 

mult 
apă

le S.U.A. sînt 
sub necesarul de

valoare această mare 
bogăție pe care o re
prezintă apa.

Numai că, în același 
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ÎNTREPRINDERILE din Șenian, cel mai mare centru 
industrial din nord-estul R. P. Chineze, și-au depășit sarci
nile de plan pe primele nouă luni ale anului în curs. în 
această perioadă, întreprinderile din acest oraș au asigurat 
cu produse numeroase alte centre din țară. Astfel au fost 
livrate motoare electrice, pompe de apă pentru uz indus
trial, mașini-unelte, transformatoare și instalații de venti
lare. De asemenea, sarcinile pe anul 1966 au fost îndepli
nite cu cinci luni înainte de termen în ceea ce privește 
producerea de instalații destinate lucrărilor de irigații și 
drenaje.

în acest an, in fabricile și uzinele din Șenian au fost 
introduse 27 000 de inovații tehnice și peste 650 de tipuri 
noi de produse. Printre acestea se află transformatorul de 
240 000 kW.

IN PRIMELE opt luni ale acestui an, uzina de automobile 
din Cianciun, din nord-estul Chinei, a produs cu 34 Ia sută 
mai multe camioane și automobile decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. Producția realizată în această perioadă a 
depășit pe cea realizată în toți anii de după 1958, cînd uzina 
a fost dată în funcțiune. în același timp, s-a realizat o 
îmbunătățire a calității și o reducere a prețului de cost. 
S-au adus îmbunătățiri la motorul camionului „Eliberarea" 
și la automobilul „Steagul roșu", cu șase locuri, care a 
intrat în producție anul acesta. Uzina a produs experimen
tal patru modele de camioane grele, două modele de fur- 
gonete și un nou tip de autobuz cu 40 de locuri.

LA ÎNCEPUTUL acestui an, în R. p. Chineză au intrat în 
funcțiune nouă fabrici de prelucrare a bumbacului și patru 
întreprinderi producătoare de mașini destinate țesătoriilor 
de mătase sau bumbac. Capacitatea noilor fabrici de pre
lucrare a bumbacului va fi de 200 milioane metri de țesă
turi anual. Echipamentul tehnic al noilor întreprinderi indus
triale este produs în țară.

ÎN SEZONUL 1965—1966, producția de zahăr a crescut 
în R. P. Chineză cu 20 la sută în comparație cu sezonul 
1964—1965. Acest spor a fost obținut în urma punerii în 
funcțiune în diferite regiuni ale țării a 23 de fabrici de 
zahăr mecanizate, nou construite sau reconstruite. La acest 
succes a contribuit și bogata recoltă de sfeclă și trestie de 
zahăr, obținută ca urmare a extinderii suprafețelor culti
vate, a ridicării productivității la hectar și introducerii 
de noi soiuri.

Un nou stat independent 
pe harta Africii:

BOTSWANA
La 30 septembrie harta politică a Africii va consemne 

existența unui nou stat independent: Botswana — foștu 
teritoriu Bechuanaiand, cel mai mare protectorat brita
nic de pe continentul negru.
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Falkland. în întreaga țară a 
început un val de proteste, ce- 
rînd restabilirea de urgență a 
suveranității Argentinei asu
pra acestor insule situate în 
Oceanul Atlantic, în apropie
rea coastelor argentinene.

Președintele Argentinei, On- 
gania, a convocat de urgență o 
ședință de cabinet pentru a 
discuta situația creată. între 
timp, posturile de radio și pre
sa argentineană informează cu 
noi amănunte asupra 
avionului menționat.

Situat între Republica Sud- 
Africană, Africa de Sud-Vest 
și Rhodesia, Bechuanaiand, 
deși are o suprafață mai în
tinsă decît cea a Franței, nu
mără doar circa 700 000 de lo
cuitori — negri din triburile 
bechua, boșiman și basuto. 
Densitatea scăzută a populației 
din Bechuanaiand — țară bo
gată în aur, cărbune, mag
neziu, azbest — se dato
rează pe de o parte de
șertului Kalahari care se în
tinde pe aproape o jumătate 
din teritoriu, iar pe de altă 
parte, încorporării celor mai 
roditoare pămînturi ale țării 
în Republica Sud-Africană. A- 
cest din urmă act, petrecut în 
1910, a avut cele mai nefaste 
consecințe : spolierea deținăto
rilor de loturi cultivabile pină 
la decimarea prin mizerie, sub
jugarea a sute de mii de locui
tori, deveniți robi in minele 
sud-africane.

Protectoratul britanic, in
staurat în 1885, și-a pus la rin- 
dul său amprenta de mizerie 
și înapoiere specifică domina
ției coloniale. Terenul fertil 
de pe malurile fluviului Croco
dililor care mai aparținea bă
știnașilor la acea dată, a tre
cut in posesiunea colonilor en
glezi. Populația silită să se li

miteze Ia cultivarea fîșiilor 
slab roditoare a rămas la a 
gricultura practicată cu mij 
loace primitive și la păstoritu. 
nomad. Industria e cu desăvîr 
șire inexistentă. Singura ca
de comunicație o constituie 
astăzi linia ferată care lead 
Republica Sud - Africană 
Rhodesia și străbate Becht 
naland. Din pricina ine? 
tenței orașelor, centrul ad> 
nistrativ s-a aflat timp de p 
te 100 de ani în afara grani 
lor. Ia Makefing (Republ. 
Sud-Africană). Abia anul 1 
cut capitala a fost mutată 
interiorul teritoriului Bechu 
naland, la Gaberones.

După aproape un veac de d, 
minație colonială, perspecti 
dobindirii independenței 
creat, 
ani, 
cență 
rllor. 
tate 
ternică decit orice împotrivire, 
a metropolei care a fost nevoi
tă să-1 acorde în 1964 dreptul 
Ia autoguvernare. Anul trecut 
în urma alegerilor, cele dinții 
din istoria țării, Partidul De
mocrat ocupînd 28 de locuri î 
Adunarea Legislativă, a form 
primul guvern în frunte cu 1 
derul său Seretse Khama. D* 
pă îndelungatele tratative pu 
tate anul acesta la Londra, 
fost acceptat proiectul de cor 
stituție prezentat de actualt. 
guvern și a fost stabilită dat 
la care țara, sub noul nnrr 
Botswana, va deveni republic 
independentă în cadrul Con 
menwealthului. Actualul prir> 
ministru va prelua, contor 
constituției, funcția de preț 
dinte al țării.

Incepînd cu 30 septembr 
Botswana se alătură celorlal' 
state eliberate ale Africii 
lupta pentru consolidarea 1) 
dependenței politice și dobî 
direa unei depline libertăți 
conontice.

niai ales în 
o adevărată

in rîndurile
Dorința lor de liber1' 

s-a dovedit mai pu-
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• ÎN CADRUL festivităților con
sacrate celei de-a 25-a aniversări 
a răscoalei popoarelor iugoslave 
împotriva cotropitorilor hitleriști, 
în diferite localități din R.S.F. Iu- ( 
goslavia au loc manifestații legate 
de evenimente petrecute în timpul.1 
războiului de eliberare națională*

JAPONIA. Manifestație de protest la Tokio împotriva prezenței submarinului atomic a- 
merican ,,Seadragon" în apele japoneze

SIRIA. Aparatul de foto
grafiat a surprins la o gos
podărie de stat de lingă 
Damasc un aspect din 
timpul muncii de uscare a 

tutunului

■ 
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planurile...
în cadrul unei con

ferințe de presă, dr. 
Robert Gilruth, direc
torul centrului spațial 
de la Houston, a fă
cut unele precizări în 
legătură cu perspecti
vele lansării navei 
cosmice „Gemini-12*, 
și cu greutățile întîm- 
pinate pînă în prezent 
în realizarea unor o- 
biective din programul 
de zbor al navelor cos
mice „Gemini* lansate 
pînă în prezent. El a 
arătat că la Adminis
trația națională pentru 
problemele aeronauti
cii și cercetarea spa
țiului cosmic (NASA) 
are loc în prezent o 
revizuire a planurilor 
privind ieșirile în 
snati’1 *1** -««•*

lor. EI a spus că 
NASA va renunfa 
pur și simplu la „fo
toliul zburător", 
numitul 
tronaut 
Unit), a 
mentare 
„punctul de atracție" 
ai zborului cosmonau- 
fiior James Lovell și 
Edwin Aldrin la bor
dul navei spafiale 
„Gemini-12". Este vor
ba, a spus Gilruth, 
despre un aparat de 
72 kg foarte complex, 
care urma să sporeas
că tn mod considerabil 
autonomia cosmonau- 
fiior tn spațiu. Obo
seala extremă, trans
pirația excesivă su
portate de Gordon, 
-osmonautul navei

așa- 
A.M.U. (As- 
Maneuvering 

cărui experi- 
urma să fie

,,Gemini-ll*r care 
fectuat o ieșire în 
tiu ia 13 septembrie, 
au determinat NASA, 
să procedeze la . revi
zuirea planurilor sale 
viitoare privind evo
luția extra-vehiculară 
a cosmonauților. Vii
toarele ieșiri în spațiul 
cosmic ale cosmonauți
lor americani vor fi 
mult simplificate, pen
tru a reduce la mini
mum eforturile. Spe
cialiștii de la NASA, 
a declarat Gilruth, sînt 
preocupați, de aseme
nea, de delicata pro
blemă a muncii în me
diul extra-atmosferic, 
care necesită un efort 
psihic mult mai mare 
decît se presupunea i- 
nițial.

de 18 zile s-a plimbat președintele Fi
ind Marcos, prin Statele Unite pentru 
inunțe, personal, cel mai „spectaculos" 
tivelor avute cu președintele Johnson: 
id convocarea unei „conferințe pentru 
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• Autoritățile braziliene au 
nunțat instituirea unei comisii mi 
litare pentru anchetarea activit- 
ții desiășurate in ultimul timp < 
fostul guvernator al statului Gi 
nabara, Carlos Lacerda, in die 
ția organizării unei largi opoz 
cu scopul Înlăturării de Ia put 
a guvernului Branco. După < 
s-a mai anunțat, Carlos Lacerd 
criticat vehement pe președin 
Branco, acuzlndu-1 de abuz de 
tere șl „trădare". Constituirea 
misiei militare este pusă in le 
tură directă cu arestarea la gr. 
ța dintre Brazilia șl Uruguay 
unul agent de legătură al lui 
cerda, care avea misiunea de 
trata cu diverși oameni poli 
brazilieni aflațl peste granifă di 
lovitura de stat care l-a înlătu 
pe fostul președinte Joao Goulz

18 octombrie.
ksen și Jacob Javits, au ținut 
să sublinieze că prin lansarea 
ideii „conferinței la nivel injlt 
de la Manilla" Marcos nu a fă-

neral, și pe
Vietnam, în special. De aceea, 
se consideră mai mult ca sigur 
că Johnson, într-un efort vizi
bil de a recîștiga sufragiile 
corpului electoral, va folosi 
tribuna .conferinței" pentru a 
relua vechile sale „apeluri și 
propuneri de pace" care, după 
cum s-a dovedit în numeroase 
ocazii, sînt lipsite de sinceri
tate și nesocotesc voința po
porului sud-vietnamez.

Ia o „consultare menita 
examineze mijloacele de 
tcnsificare a agresiunii din 
Vietnamul de sud. La Casa 
Albă au „scăpat" unele indis
creții privind intențiile pre
ședintelui Johnson de a-și 
continua călătoria în Austra
lia, Noua Zeelandă și Coreea 
de sud, ceea ce este considerat 
drept „un prim efort în vede
rea unei noi realinieri în sud- 
vestul asiatic pentru înlocui-

4

Adevăr at ii autori
cut altceva decît să vină în 
sprijinul președintelui John
son și partidului democrat a- 
merican a căror popularitate 
în rîndurile alegătorilor mar
chează un regres mai mult de
cît îngrijorător. Un ultim son
daj de opinie publică a arătat, 
astfel, că abia 48 la sută din
tre cetățenii americani spriji
nă politica americană în ge-

Faptul că Ia apropiata con
ferință vor lua parte repre
zentanții țărilor care dau 
peste un milion de militari in 
lupta împotriva poporului 
vietnamez i-a făcut pe mulți 
observatori să-și exprime pă
rerea că, în tratativele de culi
se, cuvintele de „pace" vor fi 
înlocuite cu cele de „război" 
și, în realitate, se va proceda

rea pactului S.E.A.T.O. cu un 
nou grup de națiuni, legate 
prin poziția lor puternic an
ticomunistă" (FRANCE PRE- 
SSE).

Tn sfîrșit, conferința asiati
că de la 18 octombrie va tre
bui, în ochii participanților la 
ea, să constituie și o „manifes
tare de sprijin și încredere" 
față de regimul lui Ky. In

fond, subliniază observatorii, 
se asistă la o reeditare a con
ferinței ce a avut loc între 6 
și 8 februarie a.c. la Honolu
lu unde, după cum a declarat 
senatorul Javits, „s-au făcut 
multe promisiuni și s-a reali
zat foarte puțin". Ramura de 
măslin într-o mină și bomba 
cu napalm în cealaltă au de
venit simbolul politicii ame
ricane în Asia de sud-est. Fap
tul că, în ziua cînd de la tri
buna Adunării Generale a 
O.N.U., reprezentantul S.U.A., 
Goldberg, vorbea despre „in
tențiile de pace" ale guvernu
lui său în Vietnam — idee ce 
va fi reluată de președintele 
Johnson Ia Manila — la cite
va sute de kilometri distanță, 
în capitala federală americană 
ministrul apărării, McNamara, 
anunța plasarea unor noi co
menzi de avioane militare, în 
sumă de 700 milioane dolari, 
pentru continuarea războiului 
din Vietnam, vorbește de la 
sine despre adevăratele inten
ții ale Washingtonului și alia- 
ților săi.
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• CARTIERUL Hunters din Se 
Francisco a devenit miercuri seai‘ 
scena unor j 
stradă între populația de culoai. 
și poliție. Tensiunea rasială t , 
domnește in acest cartier de citi 
va zile a fost provocată de brut, 
litățile poliției ca răspuns la cT 
monstrațiile negrilor impotrhl 
discriminărilor în domeniul locuj 
ințelor și al angajărilor in se 
vicii.

• UN AVION cu reacție fran
cez ,,Mystere-20“ a stabilit un nou 
record de viteză, traversînd Ocea
nul Atlantic de la St. Johns, New
foundland, ptnă ia Lisabona in 
timp de 4 ore, 38 de minute și 28 
secunde.

• PREȘEDINTELE Republicii A- 
frica Centrală, colonelul Bokassa, 
a anunțat că își oferă serviciile 
sale ca mediator în conflictul de 
frontieră dintre Sudan și Ciad. El 
a făcut o declarație în acest sens 
miercuri după convorbirile pe 
care Ie-a avut cu președintele sta
tului Ciad, Tombalabaye, Colone
lul Bokassa este cel de-al doilea 
șef de stat care dorește să medie
ze în conflictul de frontieră dintre 
Sudan și Ciad.
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