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regiunea Crișana
r Vineri 18 februarie, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu și Iosif Banc au sosit la Oradea în cadrul unei vizite pe care o fac locuitorilor de pe cele trei Crișuri. Despre bucuria cu care sînt așteptați conducătorii de partid și de stat vorbesc străzile inundate de oameni, chipurile luminoase ale mulțimii. Locuitorii acestor străvechi meleaguri românești au ieșit în masă să întîmpine din toată inima pe oaspeții dragi. în numele lor, conducătorii de partid și de stat sînt salutați de Teodor Haș, prim secretar al comitetului regional de partid, Traian Gîrba, președintele sfatului popular al regiunii, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid, de stat și obștești.Ca o solie a optimismului, a dragostei de viață și a încrederii în viitor, tineri îmbrăcați în costume naționale îi înconjoară pe oaspeți cu brațele încărcate de flori. De asemenea, exprimînd tradiționalul semn de urare pentru înalții oaspeți, propriu întregului nostru popor, bătrînul Gheorghe Atanase, din Căbești și, împreună cu el, E- lena Butca, din Sînnicolaul Român, și Margareta lank, muncitoare la o fabrică orădeană, oferă conducătorilor pîine și sare și plosca de lemn încrustată.încă din piața gării, împreună recile de mii de oameni care salută, pe oaspeți îi întîmpină imaginea întinerită a străvechiului oraș. Geometria zveltă a blocurilor moderne ce străjuiesc piața conturează, de la primii pași, profilul nou al orașului. Oradea, cu turnurile și bolțile ei medievale îngemănate armonios cu construcțiile noi, cu mulțimea de schele desemnînd cartiere ce se nasc, cu liniile zvelte ale fabricilor și uzinelor construite în acești ani, este o expresie vie a schimbărilor care au prefăcut fața Crișanei ca și pe a tutii- ror regiunilor țării. Ritmul Crișu- lui Repede pare și el integrat pulsului orașului devenit mai viu, mai intens, freamătului sărbătoresc al populației orădene, ce umple bulevardele și străzile.Din mașina deschisă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer răspund saluturilor fierbinți, gesturilor spontane de dragoste, urărilor de bun sosit ale bihorenilor. Români și maghiari, bătrîni și tineri, femei cu copii în brațe, mii de elevi și studenți iau parte la entuziasmul general al acestor clipe de neuitat, i „Trăiască scumpa noastră patrie I ■— Republica Socialistă România", „Trăiască unitatea întregului popor în jurul partidului și guvernului" — aceste cuvinte pornite din inimă răsună cu putere pretutindeni. Cei care nu și-au putut găsi locuri aproape de punctele de trecere ale coloanei de mașini au ieșit în balcoane și la ferestrele împodobite sărbătorește cu ștergare, carpete și covoare. Și pretutindeni flori întinse de mîinile oamenilor către conducă-

Populațla Oradiei a lăcut o entuziasta primire conducătorilor de partid șl de stat

sa

Cu pîine și sare, xn intîmpinarea oaspeților dragitori ca niște explozii ale caldelor sentimente de dragoste.Aceeași atmosferă domină în marea piață din fața sediului comitetului regional de partid, unde așteaptă alte mii de locuitori ai Oradei.La comitetul regional de .partid oaspeții au avut o scurtă întîlnire cu cadrele de răspundere ale or- ganeloi' locale de partid și de stat. După ce a trecut în revistă unele realizări, ale oamenilor muncii din regiune, tov. Teodor Haș a informat pe conducători despre unele preocupări actuale ale comitetului regional de partid. Realizarea în anul trecut a unei producții industriale globale duble față de anul 1959 — a arătat vorbitorul — constituie o confirmare a puternicului avînt industrial cunoscut de regiunea Crișana, expresie vie a politicii consecvente a partidului de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor, în 1966, primul an al cincinalului, volumul producției industriale a regiunii Crișana va spori cu 27 la sută față de anul trecut. Rezultat concret al înaltului spirit pa

triotic al oamenilor muncii din regiune, planul pe luna ianuarie a fost îndeplinit și depășit la toți indicatorii. Au fost luate măsuri pregătitoare pentru buna desfășurare a campaniei, agricole de primăvară și înlăturarea greutăților cauzate de inundațiile care au avut loc o dată cu topirea zăpezii în zona Crișului Alb.în încheiere, primul secretar al comitetului regional de partid Crișana a spus : Este pentru noi o înaltă cinste de a vă avea printre noi, iubiți oaspeți, o dovadă vie a atenției, grijii și sprijinului permanent pe care conducerea partidului și guvernului le dau tuturor regiunilor țării noastre în dezvoltarea lor economică și social-cultu- rală.Mulțumind pentru calda primire făcută de orădeni, care exprimă adeziunea deplină a oamenilor muncii din această parte a țării la politica Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că realizările obținute aici sînt parte integrantă din vasta operă de construcție socialistă a României. Secretarul general al C.C. al P.C.R. a felicitat comi

tetul regional de partid, pe comuniștii și pe toți oamenii muncii din regiunea Crișana, pentru însemnatele lor înfăptuiri.în tot acest timp, în marea piață răsună acordurile orchestrelor populare, se încing hore.Apariția la balcon a conducăto- rilor de partid și de stat este salutată cu ovații, cu îndelungi urale al căror ecou se prelungește departe peste oraș. Vasta piață a devenit un uriaș diapazon al entuziasmului.Adresîndu-se mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu transmite celor prezenți, tuturor locuitorilor orașului un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Arătînd că în anii planului șesenal țara noastră a cunoscut un nivel de dezvoltare economic și cultural cum nu a mai fost nicicînd, că viața oamenilor muncii a devenit tot mai bună și mai înfloritoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că acestea sînt rezultatul muncii pline de însuflețire a întregului popor, a oamenilor muncii români, maghiari, germani, care luptă strîns uniți, înfrățiți, pentru întă-
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rirea șl progresul continuu al patriei comune — România socialistă. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, a spus secretarul general al C.C. al P.C.R., a trasat un program multilateral de dezvoltare a țării. Am început bine noul cincinal. Realizările de pînă acum arată că am pășit, cum se spune la noi, cu dreptul, că vom îndeplini și depăși prevederile noului plan.Referindu-se la perspectivele regiunii Crișana, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că aci este prevăzut să se construiască în cadrul planului cincinal noi obiective industriale. împreună cu cele construite pînă acum, cu agricultura aflată în plină dezvoltare, ele vor ridica puterea economică a regiunii, vor spori și mai mult contribuția pe care oamenii muncii din orașul Oradea și regiunea Crișana o aduc la înflorirea patriei noastre socialiste. Vă dorim din i toată inima noi succese în muncă, i multă sănătate și fericire dumneavoastră și familiilor dumneavoas- i tră.! în piață răsună urale la adresa : partidului și a conducerii sale.Plecînd de la comitetul regional de partid, coloana mașinilor stră- ; bate străzile Oradei, îndreptîn- | du-se spre primul obiectiv ce ur- I mează a fi vizitat — Uzina de alumină. De-a lungul traseului, trotuarele sînt pline de oameni care aplaudă călduros și îi salută pe conducători. Grupuri mari de orădeni flutură eșarfe roșii și tricolore, ies în întîmpinare cu brațele pline de flori. Pe bună dreptate îți pui întrebarea : de unde au putut fi adunate atîtea flori în acest miez de februarie ? Din mașina deschisă tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer răspund cu căldură aclamațiilor mulțimii.Silueta Uzinei de alumină se zărește de îndată ce părăsim cartierul de vest — cel mai tînăr complex -de locuințe al orașului. Uzina este o însemnată realizare tehnică, rod al spiritului inovator, al competenței și inventivității pro- iectanților și constructorilor noștri.Colectivul întreprinderii trăiește o zi de sărbătoare. Aplauze, urale, flori sînt expresia dragostei fierbinți cu care muncitorii, tehnicienii și inginerii acestei uzine — cei care plămădesc pentru prima oară în țară alumina, materia primă din care se naște aluminiul românesc — întîmpină pe conducători.Printre cei care-i primesc pe oaspeți sînt ing. Ion Deleanu, adjunct al ministrului industriei chimice, ing. Trifu Cristea, directorul uzinei, specialiști și muncitori — oameni care stăpînesc cu siguranță procesul tehnologic al a- cestei tinere ramuri a metalurgiei neferoase românești. Mulți dintre ei și-au început meseria în momentul nașterii uzinei.Paralel cu montarea și punerea în funcțiune a primului agregat s-au format specialiști ca Iacob Șulea, șef de echipă la instalația de evaporare, Petre Lungu, prim cocător la secția de calcinare, autorul primei șarje de alumină, Aron Rusu, autoclavist la instalația de leșiere, și alții. Studenții de ieri, Aurel Urcan și Ion Dobre, și-au obținut titlul de ingineri susținînd cu succes proiectul de diplomă cu tema „fabricarea aluminei".Un scurt popas în biroul directorului uzinei. Conducătorii de partid și de stat primesc ample informații despre stadiul actual și perspectivele dezvoltării întreprinderii. Este redat concentrat, în fapte și cifre, istoricul muncii pentru înălțarea acestui mare obiectiv industrial menit să valorifice din plin resursele de bauxită ale munților noștri.Primele cantități de alumină expediate la începutul anului 1965 combinatului de aluminiu de la Slatina aveau să simbolizeze parcă mîna întinsă peste Carpați de cei doi frați gemeni — uzina de alumină Oradea și uzina de aluminiu Slatina — ambele rod al politicii de industrializare socialistă a țării. După cum se știe a- luminiul este astăzi unul din indicii cei mai pregnanți ai dezvoltării industriale.Uzina, avînd o capacitate proiectată de 120 000 tone alumină a- nual, lucrează în momentul de față cu circa 70 la sută din capacitate. Planul pe luna ianuarie al fabricii a fost îndeplinit în proporție de 114,9 la sută. Pe baza rezultatelor obținute pînă acum, colectivul uzinei s-a angajat ca pînă la 8 mai, ziua aniversării partidului, să producă peste plan 500 tone alumină calcinată, ceea ce echivalează cu o depășire valorică a planului de 1 200 000 lei.
Constantin MITEA 
Mircea MOARCAS 
Paul ANGHEL '

(Continuare în pag. a III-a)

Conferințe de constituire a Uniuni 
regionale ale cooperativelor 
agricole de producție

Vineri au început conferințele de constituire a Uniunilor regionale ale cooperativelor agricole de producție — Argeș, București, Galați, Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiară, Oltenia și Ploiești.La lucrările conferințelor iau parte delegați aleși în conferințele de constituire a Uniunilor raionale: membri cooperatori, brigadieri și președinți de cooperative agricole, ingineri și tehnicieni agronomi. Participă, de asemenea, numeroși invitați.La conferințe participă tovarășii Chivu Stoica, la Ploi'ești, • Paul Niculescu-Mizil, la Galați, Gheorghe Rădulescu și Vasile Vîlcu, la București, Maxim Berghianu, la Baia Mare, Petre Blajovici, la Pi

Uzina „Tractorur-Brașov. De aici, un nou lot de tractoare va lua startul 
în campania agricolâ de primăvară Foto : Gh. Vințilă

In jurul „mesei rotunde1*

CONSTRUCTORII DE TRACTOARE 
DE LA BRASOV 
PERFECȚIONEAZĂ

J

ORGANIZAREA PRODUCȚIEI
SI A MUNCII

Constructorii de tractoare brașoveni au pornit de cîtva timp o largă acțiune pentru perfecționarea organizării producției și a muncii. Din inițiativa organizației de partid și a conducerii uzinei, au fost alcătuite colective din cei mai buni ingineri, tehnicieni, economiști din serviciile de concepție și din cele funcționale, din secțiile de producție, care studiază ce trebuie făcut pentru desfășurarea în condiții și mai bune a producției, propunînd și aplicînd operativ măsuri tehnice și organizatorice eficiente.
Ce a determinat declanșarea acestei acțiuni și cum a fost 

ea organizată ? Care sînt primele rezultate ? Iată cîteva concluzii reieșite cu prilejul unei discuții în jurul „mesei rotunde”, organizată împreună cu ziarul regional „Drum nou”, la care și-au spus cuvîntul cadre de conducere și specialiști din uzină, cadre didactice de la Institutul politehnic din localitate, activiști ai comitetelor regional și orășenesc de partid.
Șapte colective de specialiști 
studiază perfecționarea fluxului 
de fabricație»în cuvîntul lor, EMIL ONIGA, directorul general al uzinei, și DAVID ȘER- BĂNOIU, secretarul comitetului de partid, au precizat că preocupări pentru organizarea superioară a producției există aici de mulți ani. în anii șesenalului s-au executat importante lucrări pentru dezvoltarea și reorganizarea producției de . tractoare. în noile hale ale secțiilor motor, tractor greu și montaj general, procesul de producție se desfășoară într-un flux continuu, riguros stabilit.— Dar nu ne putem opri la stadiul 

actual, a spus tov. Emil Oniga. îndepli
nirea sarcinilor impor
tante ce revin în ac
tualul cincinal, pe baza 
Directivelor Congresu
lui al IX-lea al parti
dului, ne obligă să fo
losim din plin mașinile 
ți utilajele moderne de 
care dispunem, supra
fețele productive. Or, 
acest lucru nu este po
sibil decît printr-o or
ganizare științifică, a- 
vansată a producției și 
a muncii. Prin alcătuirea unor colective largi de specialiști, care studiază la fața locului, în secții, ce trebuie făcut pentru îmbunătățirea funcționării angrenajului producției, am căutat să conferim acestei

tești, Vasile Patilineț, la Craiovfi și Virgil Trofin la Tg. Mureș.Conferințele au următoarea ordine de zi:— Raportul privind sarcinile U- niunilor regionale ale cooperativelor agricole de producție pentru creșterea producției și consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție ;•— Alegerea consiliilor Uniunilor regionale, a comisiilor de revizie și a delegaților la Congresul Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție.După prezentarea rapoartelor au început dezbaterile asupra problemelor înscrise la ordinea de zi.Lucrările conferințelor continuăm(Agerpres)

)

acțiuni un cadru temeinic organizat.— Ce a avut în ve
dere conducerea uzi
nei la stabilirea te
melor de studiu pen
tru fiecare colectiv 
în parte ?— Cum e și firesc, cerințele imediate și cele de perspectivă ale producției. 
Cu prilejul dezbaterii 
sarcinilor de plan pe 
acest an cu întregul 
colectiv și discutării ci
frelor de plan pe pe
rioada 1967—1970 la 
nivelul conducerii uzi
nei, a reieșit că pentru 
realizarea sarcinilor pri
vind creșterea și diver
sificarea producției de 
tractoare, corespunză
tor cerințelor mecani
zării în continuare a 
agriculturii noastre, se 
impune să reconside
răm actuala organizare

Ing. N. PANTILIE

(Continuare 
în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

TEMA: STILUL DE MUHCÂ

Arte ci® a descoperi 
..omul potrivit" ■?|
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DE CE SE AJUNGE
LA SUPRAAGLOMERAREA 
CURSURILOR STUDENȚEȘTI?

La această întrebare, care constituie în prezent tema multor adunări de 
catedră, reuniuni profesionale și schimburi de experiență din învățămîntul supe
rior, răspunde acad. Nicolae SÂLĂGEANU

„Progresul", cunoscuta uzină din Brăila, es+e una dintre principalele întreprinderi constructoare de mașini. Uzina fabrică mașini și utilaje în special pentru industria construcțiilor — rulouri compre- soare, excavatoare, buldozere... Apreciind importanța uzinei în înzestrarea tehnică a unor ramuri ale economiei naționale, colectivul s-a angajat cu toate forțele într-o producție competitivă, ridicînd mereu nivelul tehnic al utilajelor fabricate. Aceasta solicită din plin contribuția de muncă, de gîndire și de talent a fiecărui muncitor, tehnician, inginer.în mobilizarea întregului colectiv la îndeplinirea sarcinilor mari ale uzinei, comitetul de partid se sprijină pe un larg activ de partid — aproape 170 de comuniști — specialiști cu prestigiu, muncitori de înaltă calificare, organizatori cu experiență. Cum folosește organizația de partid acest potențial de energii și capacități creatoare? Ce criterii stau la baza repartizării lor în munca de partid ?
INVESTIȚIA

DE ÎNCREDERE

— In condițiile unei producții 
moderne, unei economii avansate, 
cerința ca „omul potrivit să fie pus 
la locul potrivit" se pune cu toată 
ascuțimea. Această alegere trebuie 
să fie rezultatul unei foarte atente 
examinări a fiecărei situații în par
te, a tuturor calităților și posibili
tăților oamenilor, a caracterului 
muncii și sarcinii încredințate — opinează tov. ALEXANDRU MAR- DERAȘ, membru al comitetului de partid.— De regulă, tovarășii din activul de partid sînt oameni bine calificați. în ce direcții îi folosiți ?

— Tocmai pentru că sînt dintre 
cei mai calificați ți folosim acolo 
unde este mai. gretr .și trebuie să 
împingem munca ifiainte. li atra
gem la rezolvarea sarcinilor hotă- 
rîtoare indicate. de partid : intro
ducerea teh'ni'cii noi, organizarea 
științifică a "producției, obținerea 
unei eficiența maxime a investiții
lor. Sau primesc sarcini în munca 
de educare a tineretului, în ridi
carea rolului organizațiilor ' de 
masă în .piața. întreprinderii, .(ing. DUMITRU AVRAMESCU, membru al comitetului).Iată acum legătura dintre vorbă și faptă. Din analizele economice pe care le-a făcut, comitetul de partid a ajuns la concluzia că în sectorul muncii de concepție- lucrurile mergeau ^nevoie. Se făcea simțită o anumită mulțumire de sine. Experiența altor colective din industria țării pătrundea greu aici. Era evidentă necesitatea unor mă-- suri.Comitetul de partid a hotărît să propună direcțiunii repartizarea unor tovarăși din activul de partid în sectorul de concepție al uzinei.. Dar în acest activ, pe lîngă cei 81 de muncitori și 22 de funcționari sînt nu mai puțin de 64 ingineri și tehnicieni. Se ridica întrebarea : care sînt mai potriviți ? în care anume sarcina de partid va declanșa mai puternic voința și energia ? Pentru că oamenii nu sînt toți la- fel. Unul reușește să înțeleagă și să aprecieze mai repede o situație, altul mai greu ; unul este combativ, dinamic, meticulos, altul mai încet și mai indulgent; unul vede omul prin prisma cifrelor și etichetează pripit „bun", „rău" — altul apreciază obiectiv, atent.Alegerea s-a oprit asupra a trei ingineri: Cornel Țarălungă, Nicolae Vineș și Costel Spiridon.— Ce criterii au stat la baza acestei alegeri ?

MARCEL TITU, membru al comitetului : „Intîi de toate au o înaltă 
specializare. Comitetul de partid a 
avut grijă să-i formeze, însă, în 
decursul vremii și ca activiști în 
adevăratul înțeles al cuvîntului. 
Ei au fost antrenați în munci de 
partid, la analize economice în di
ferite sectoare, la îndeplinirea 
unor hotărîri. Fac parte dintre cei 
ce au conceput, în uzină, inițiati
va creării colectivelor de proiec- 
tanți, tehnologi și muncitori frun
tași care să urmărească excava
toarele și compresoarele pînă în 
faza finală și apoi în exploatare, 
pentru o continuă perfecționare 
tehnică a mașinii. Cum se vede, 
sînt și buni organizatori".— Spuneați că au lucrat cu bune rezultate și în activul de partid...

— Atunci cînd comitetul orășe
nesc de partid alcătuiește fie un 
colectiv de studiu pe o problemă 
economică de perspectivă, fie un 
colectiv care să analizeze situația 
dintr-o întreprindere, ne solicită 
contribuția. Noi propunem în a- 
ceste colective muncitori, ingineri 
și tehnicieni din activul de partid. 
Așa am procedat și cu tovarășii de 
care v-am vorbit, Ei și-au dezvoltat 
în acest fel puterea de analiză, vi
ziunea de ansamblu, capacitatea de 
a aprecia o situație din punctul de 
vedere al interesului de stat, de 
a înțelege în ce constau cerințele 
și interesele generale.

...Prin urmare, inginerul Cornel Țarălungă, șeful serviciului proiectări, a fost chemat la comitetul de partid. I s-a spus că direcțiunea uzinei a hotărît să-l numească inginer-șef de concepție. Tovarășii i-au explicat de ce se ia această măsură, ce se așteaptă de la el.Și inginerul a înțeles. Știa la ce se angajează. O dată cu luarea unor măsuri tehnice categorice, trebuia să susțină și o muncă educativă pentru a dezvolta o înaltă răspundere, conștiință și pasiune creatoare în colectivul de creație al întreprinderii. Competent în profesie, comunist cu experiență,. ajutat de cei mai buni tovarăși din colectiv, 'noul inginer-șef de concepție a stimulat introducerea-și ^extinderea unor metode tehnologice moderne; a reorganizat servibiuf" respectiv specialized tehnoldgii’-pe grupe de produse, a înlăturat pfactica dăunătoare de a se lansă în producție comenzi fără toate sculele și dispozitivele necesare. Totodată a inițiat studii de perspectivă în vederea perfecționării permanente a tehnologiei.Faptele sînt,' desigur, prea proaspete ca să se poată face bilanțul. Cert este însă că de pe acum se constată o evoluție pozitivă în perfecționarea tehnologiei producției. Aceeași apreciere se poate face și pentru alț.i tovarăși din activul de partid care au primit sarcini în diferite sectoare ale uzinei: inginerul Nicolae Vineș, care a determinat îmbunătățiri esențiale în organizarea secțiilor calde; maistrul Gheorghe Bratosin care, împreună cu un colectiv, a ridicat simțitor nivelul propagandei tehnice și pregătirii tinerelor cadre de muncitori; șefii unor brigăzi fruntașe, care au preluat conducerea unor colective rămase în urmă.
NUMAI „TRAGEREA

bă". O astfel de „politică de cadre" poate fi acceptată ? Tovarășii de la „Progresul" au pornit pe bună dreptate de la ideea că în repartizarea .unei munci de partid este absolut necesar să se țină seama de competența, de calitățile personale și de defectele omului; sarcina dată trebuie să-1 stimuleze, să-i pună în valoare experiența de muncă și de viață, să-1 cheme la autodepășire — și nu să-1 încîl- cească într-un hățiș de probleme cu totul nepotrivite, din care nu mai poate ieși oricît ai face apel la conștiință.Cu cîteva luni în urmă secretarul comitetului U.T.C. a propus ca un tovarăș din activul de partid să se ocupe o vreme de munca politică a organizațiilor de tineret din turnătorii. Acolo învățămîntul politic era slab organizat, lecțiile nu erau legate de viața și munca tineretului, se semnalau cazuri de indisciplină în producție, Discuția în comitetul de partid în jurul acestei probleme a conturat profilul omului potrivit. Nu de un pedagog de catedră era nevoie, nu de un dascăl care să dea lecții în formule reci. Trebuia ales un om care, prin întreaga lui comportare în muncă și viață, să fie un exemplu ; un om în stare să înțeleagă spiritul și aspirațiile tinerei generații. Membrii comitetului s-au gîn- dit la muncitorul Gheorghe Cerviș. Este tînăr, are 30 de ani. A terminat de curînd școala medie. Are experiență în activitatea cu tineretul, a fost cîțiva ani secretar al unei organizații U.T.C. din uzină. Studios, cu preocupări lăudabile, fără beteșuguri de natură să-i știrbească autoritatea morală — alegerea lui s-a dovedit a fi inspirată. Se simte acum în viața organizațiilor de tineret de la turnătorii prezența unui tovarăș din ac
tivul de partid. Curînd se va putea spune : „comunistul Gheorghe Cerviș și-a îndeplinit cu cinste sarcina de partid. Priviți la tinerii din secție, la rezultatul muncii lor’1. •
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Iiată doar cîteva din argumentele - care pledează pentru o repartizare g judicioasă, cu. maximum de efi- E ciență a sarcinif/de partid.

DE INIMĂ" NU AJUNGESă ne întoarcem la momentul repartizării sarcinilor. Au fost în comitetul de partid și tovarăși care au spus : „Ce atîta discuție, îi dăm o muncă și gata. E membru de partid, trebuie s-o ducă la capăt!" Cu alte cuvinte : „să nu ne pierdem timpul cu discuții inutile : are omul tragere de inimă, face trea-

® Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Ateneul Republicii Socialiste România) : CONCERT SIMFONIC. Dirijor : Mircea Basarab, solist Harry Datyner (Elveția) — 20.• Sala Palatului : BILLY MINCINOSUL (spectacol prezentat de Teatrul Muncitoresc C.F.R.) — 19,30.• Teatrul de Operă și Balet : BOEMA — 19,30.• Teatrul de stat de operetă : LĂSAȚI-MĂ SĂ ClNT — 19,30.• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : VEDERE DE PE POD — 17; 20, (sala Studio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL — 15,30, PATIMA ROȘIE — 20.
0 Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 15, COMEDIA ERORILOR — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICĂ BLAJINU — 15, FII CUMINTE,CRISTOFOR I — 20.
9 Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST O- DATĂ... DOUĂ ORFELINE — 16, 3.3.3. — 20,
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : IDOLUL ȘI ION ANAPODA — 20.• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 19,30.
8 Teatrul „Ion Creangă" : HARAP ALB — 15,30.• Teatrul evreiesc de stat : IDEI... PENTRU O REVISTĂ — 20.® Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : CIDUL — 20. 'fi Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : MÎNA 

B CU CINCI DEGETE — 20,30, (sala din str. Academiei) :
1 AMNARUL — 17.• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) i RE

A serie scurt pentru a spune mult
Poate nicăieri ca în elaborarea unui manual în general și a celui universitar în special, nu se pune cu o așa de mare acuitate problema expresiei concise, sintetice, care, fără să știrbească sau să diminueze cu ceva complexitatea vastă a problemelor tratate, să redea în economia unor idei sistematizate esența disciplinei de specialitate. Autorului i se cere, ca o condiție fundamentală pentru reușita acțiunii sale — pe lîngă cunoașterea perfectă a problemelor tratate, cu toată implicația lor de idei și de situații — să stăpînească în mod desăvîrșit întreaga gamă a mijloacelor de expresie pe care să le utilizeze după necesitățile principiilor pedagogice.Dînd curs imperativelor formulate în legătură cu continua perfecționare a învățămîntului superior din țara noastră, numeroase cadre didactice au elaborat, în ultimii ani îndeosebi, cursuri universitare avînd ca principale caracteristici atributele menționate mai sus. Profesorii, conferențiarii, lectorii s-au străduit ca pe parcursul a cît mai puține pagini să înfățișeze studenților armătura de idei a unei discipline științifice, de cele mai multe ori în continuă evoluție.După cum se știe,

Congresul al IX-lea al P.C.R. a fixat ca sarcină importantă în domeniul învățămîntului superior perfecționarea continuă a programelor și manualelor, pe măsura posibilităților existente și a cerințelor noi manifestate în această direcție. Reușita unor asemenea inițiative științifice și pedagogice, departe de a fi o chestiune individuală sau limitată la un colectiv de catedră, preocupă în egală măsură cercuri largi de cadre didactice universita-

vreau să mă refer îndeosebi. Ea se identifică cu 
insuficienta delimitare 
între prelegere, ca mo
dalitate de expunere a 
unei teme în fața stu
denților, și între redacta
rea aceleiași teme în 
economia manualului. Evident, această situație contribuie la supraîncărcarea manualului și, în plus, îi privează pe stu- dențf de acumularea unor cunoștințe suplimentare. Această realitate aparent paradoxală se explică prin aceea că în timpul expunerii

re, oameni de știință, cercetători, studenți. Așa s-a ajuns ca în momentul de față să fie semnalată șl abordată, în tot mai dese discuții, problema lungimii manualelor universitare, ca o principală deficiență a acestora.Fără îndoială, la întrebarea de ce sînt lungi cursurile universitare nu se poate da un răspuns global. Asemenea situație poate fi determinată și de alcătuirea deficitară a programei de în- vățămînt care, în mod firesc, se reflectă și în structura manualului, și de viziunea științifică și pedagogică a autorului. Există însă o cauză permanent întîlnită, la care

dacă, din

Stropitul pomilor la stațiunea experimentală Ștefănești, regiunea ArgeșFoto : Agerpres
VISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria).: OMUL ZĂPEZILOR — 20,® Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS — 20.© Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

CINEMATOGRAFE
© PROCESUL ALB : Republica — 9; 11,15; 13,45; 16,15;18,45 ; 21,15.fi TOM JONES : Patria — 9,30; 12,30; 16,15; 19; 21,30,București — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, Modern — 10; 12,30; 15,30;18,45; 21,15.
0 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca — 10;12; 14.O CALEA VICTORIEI sau CHEIA VISURILOR : Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Excelsior — 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea Băiatul și furtuna). • CE S-A INTIMPLAT CU BABY JANE ? : Capitol — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21, Grivița — 9,30; 12,15; 15; 17,45;20,30, Gloria — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
O DEPĂȘIREA : Festival — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Floreasca — 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, Rahova — 15,30; 18; 20,30 (la toate completarea Șl acum... puțină gimnastică).fi PINGUINUL : Victoria — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.® A TRECUT O FEMEIE — cinemascop : Central (completare Elevul de serviciu) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
0 ULTIMUL MILIARDAR : Lumina (completare Sculptorul și timpul) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

0 DUMINICĂ LA NEW YORK: Union — ' 11; 15,30; 18;20.30.
0 PARISUL VESEL: Doina (completare Călătorie Imaginară)— 10; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 A IX-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ — ROȘU ȘI NEGRU — PLASMA : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Giulești (completare Marinarii sovietici în Danemarca) — 16; 18,15; 20,30.
0 CRIMINALUL IN VACANȚĂ — cinemascop : înfrățirea între popoare (completare Arme ale cunoașterii) — 10; 16; 18; 20, Crîngași (completare Nomazii) — 16; 18; 20.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Dacia — 9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45,
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE SANTA CRUZ — cinemascop : Buzeștl (completare Cînd soția e plecată) — 8; 10; 12,15; 15,30; 18; 20,15.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Cosmos (completare Gara)— 14; 16; 18; 20,15, Vitan (completare Arhitecți, constructori, țesători) — 11; 16; 18,15; 20,30.
0 VIZITA — cinemascop ; Bucegi — 9,45; 11,45; 13,45; 16| 18,15; 20,30, Miorița — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Melodia — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 CATIFEAUA NEAGRA —■ cinemascop ; Unirea (completare Gara) — 16; 18,15; 20,30,
0 ȘAH LA REGE: Tomis - 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;20.30, Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Adam șl Eva în Fiat lux),
0 STEAUA BALETULUI ; Flacăra (completare Sport nr. 6/1965) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Aurora (completareO vînătoare neobișnuită) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30. 
0 TATĂL SOLDATULUI : Munca (completare Elemente) — 16; 18; 20.
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop ; Popular —■ 10,30; 16; 18,30; 21, Ferentari — 15,30; 18; 20,30.

anumiți profesori repetă, de fapt, ceea ce au scris în manual, neabătîn- du-se de la lecția scrisă pentru a face, așa cum este firesc, demonstrații suplimentare pe baza altor exemple, sublinierea unor aspecte fundamentale care comportă o „reactualizare" în lumina celor mai noi cuceriri științifice. Confun- dîndu-se, deci, atributele cursului cu ale manualului, s-a ajuns pînă acolo îneît să se emită întrebareamoment ce studenții au la îndemînă lucrări științifice redactate de profesori, mai este nevoie ca aceștia să-și țină ■ zi de zi cursul ? Ideea -ilustrează convingător — după părerea mea — un mod îngust, unilateral de înțelegere a fenomenului complex de însușire a noțiunilor și principiilor științifice de către viitorii specialiști.Arta de a scrie scurt este sinonimă cu arta de a releva esențialul. De altfel, una dintre cerințele fundamentale ale unui manual universitar este ca acesta să aibă o astfel de structură metodică și ștințifică, îneît să servească drept ghid de orientare studenților din cel puțin 5—6 promoții. Asta înseamnă că el trebuie să reprezinte armătura de idei care permite înfățișarea în fața studenților a imaginii de astăzi a unei științe. Neînțelegerea acestui principiu constituie altă sursă a supraîncărcării manualelor universitare.Se știe doar că fără cunoașterea deplină, aprofundată a celor mai noi descoperiri științifice, fără sesizarea și explicarea logică a direcțiilor de dezvoltare proprii unei științe sau unui grup de științe înrudite, viitorul intelectual riscă să aibă doar o imagine „de ansamblu", uneori nici atît, despre specialitatea sa, să-i scape din vedere

tocmai aspectele fundamentale șl definitorii pentru stadiul contemporan al tehnicii, științei, artei etc. Dar de aici și pînă la înfățișarea unora dintre manualele universitare, în care s-a introdus tot ceea ce are și uneori nu are legătură cu specialitatea tratată, există o deosebire esențială. Adeseori acest aspect poate fi sesizat și în manualele de științele naturii, unde interpretarea diferitelor fenomene se face prin reducerea acestora la altele mai simple, mai bine cunoscute, în speță, prin explicarea specificului lor biologic cu ajutorul fizicii și chimiei.Nu spun un lucru nou afirmînd că, atît ca principiu, cît și ca posibilitate, incursiunile și apropierea celor mai noi date, interpretări etc nu pot ii făcute în cadrul manualului — sinteză prin definiție — ci cu ocazia prelegerilor. Aici se aduce în discuție materialul faptic suplimentar, se evidențiază unele ipoteze științifice pentru îndrăzneala sau punctul de vedere inedit pe care-1 reprezintă, în sfîrșit, se exemplifică cu noi date unele principii expuse și în manual. Din păcate, însă, nu o dată situațiile întîlnite sînt la antipodul principiilor expuse mai sus, „actualizarea". temelor ducînd inevitabil la o continuă modificare a formei manualului, la eclipsarea direcțiilor științifice fundamentale printr-un adaos greoi și opac de material informativ. După părerea mea, în asemenea împrejurări se neglijează un fapt esențial : nu poți îmbogăți un curs universitar cu cele mai noi date ale disciplinei înfățișate fără o sintetizare corespunzătoare operată concomitent. Adăugarea unor noi date și menținerea integrală a celor vechi, fără a fi concentrate, duc cel mai adesea supraîncărcare. Și, condițiile unei lucrăriadevărat științifice, în afara cărora nu poate ii conceput un manual universitar, sintetizare înseamnă implicit evidențierea clară a ideilor fundamentale, sublinierea interdependenței dintre fenomene, decantarea elementului informativ pînă la cristalizarea sa desăvîrșită, toate acestea oiînduite în așa fel îneît domeniul științei înfățișate să cuprindă o largă deschidere spre actualitate, spre viitor. Spunînd acestea, n-am făcut decît să schițez, în linii generale, atributele necesare unui manual universitar, instrument indispensabil în activitatea studenților.

La Casa pionierilor din Constanța 1 
cercul de picturăFoto : A. CartojaH

Exploratorii 
comorilor

la în cu

O PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Arta — 10; 16; 19,30, Volga — 9,30; 13; 16,30; 20,
O ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Moșilor (completare O vînătoare neobișnuită) — 11; 15,30; 18; 20,30. 
0 DUMINICA LA ORA 6 : Viitorul (completare Cronică la un miracol) — 15,30; 18; 20,30.
0 COLINA : Colentina — 15,30; 17,45; 20.
0 CAMERA ALBA ; Progresul (completare Ajutor, mă înec)— 15,30; 18; 20,15, 1
0 ONORABILUL STANISLAS, AGENT SECRET : Lira (completare Pupăza din tel) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
0 CREDEȚI-MĂ, OAMENII: Drumul Sării - 15,30;17,45; 20.
e ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Cotroceni — 16; 18,15; 20,30.
0 JUDEX ; Pacea (completare Porțile de Fier) — 15,45; 18;

TELEVIZIUNE
0 19,00 — Telejurnalul de seară 0 19,15 — Pentru copii : „împăratul cel lacom", filmul „Prințul miez de nucă" o 20,00 — Tele-enclclopedie 0 21,00 — Aspecte de la întîl- nlrea de hochei dintre echipele București I și Spartak Plzen (Transmisiune de la Patinoarul artificial „23 August"). In pauză ...Și acum, puțină gimnastică I — producție a Studioului „Al, Sahia" ® 22,30 —• File de poveste. Feerie folclorică 
0 23,00 — Filmul „SFlNTUL" 0 23,50 — ' Telejurnalul de noapte, buletinul meteorologic.

de arta
înfr-una din aceste dimineți o fe

meie în vîrstă, îmbrăcată înfr-un fru
mos costum național, s-a oprit în 
dreptul unei porfi masive din fier 
forjat din strada Nikos Beloiannis 
nr. 25 :

— Aici este Institutul de etnogra
fie și folclor ?

Găsise adresa căutată. Aici se păs
trează tezaurul folcloric, este valori
ficată și studiată minunata noastră 
creație populară. Despre comdrile 
păstrate aici, despre bogata și 
nanta muncă de cercetare, despre 
studiile ce se elaborează ne-a vorbit 
pe scurf fov. prof. univ. dr. Mihai 
POP, directorul Institutului de etno
grafie și folclor al Academiei.

— Ați văzut, pe poartă a intrat 
chiar acum unul dintre cei 10 800 de 
rapsozi populari — de la care cer
cetătorii noștri au cules, și culeg cîn- 
tece, baJade,. doine,..melodii de joc 
și strigături,. basme, șj .povestiri. Pie
sele folclorice sînt înregistrate în 
studio pe .benzi de magnetofon. 
Păstrăm în arhivă, alături de crea
țiile care au îmbogățit colecțiile in
stitutului, nu numai ca pe niște a- 
mintiri plăcute, dar și ca documente 
științifice, fotografiile și datele bio
grafice ale rapsozilor populari, Sînt 
înregistrați pe benzi soliști cunoscuți 
prin intermediul radioului și al mi
cului ecran, ca, de exemplu. Maria 
Precup din comuna Leșu, regiunea 
Cluj, de la care am cules numeroase 
cînfece lirice, Mihai Lăcătuș din co
muna Capu-Safului, regiunea Sucea
va, interpret la filincă (unul dintre 
cele mai simple și mai vechi instru
mente de suflat), sau Marin Toma, 
din comuna Victoria, regiunea Ga-t 
lăți, cînfăreț din solzi de pește, aî 
cărui talent a impresionat și pe spe
cialiștii parficipanți la ședințele Con
siliului Internațional de Muzică Popu
lară, ce au avut loc cu cîțiva ani în 
urmă la Sinaia.

— Numai în institut se fac cule
geri ?

— Nu I Cele mai multe culegeri se 
fac pe teren. Exploratorii de comori 
— ca să-i numesc astfel pe cerce
tători — merg în sate, iau parte la 
hore și petreceri, la nunți și șeză
tori, la programele echipelor artistice 
de amatori, ascultă melodiile fluiera- 
șilor, adună cu grijă cîntece și jocuri, 
basme, strigături satirice și de dra
goste, proverbe vechi și noi. în vasta 
colecție a institutului se află înre
gistrate peste 70 000 de piese folclo
rice, de la balade vechi, ca „Mio
rița”, „Toma Alimoș" sau „Meșterul 
Manole", pînă la cîntecele de largă 
circulație din zilele noastre, care re
flectă viața nouă. în afara documen
telor „sonore" se mai găsesc 55 000 
fișe cu texte poetice, 9 000 transcrieri 
muzicale, zeci de filme cu obiceiuri 
populare și dansuri și zeci de mii de 
fotografii. Numai basme sînt atîfea 
(2 500) îneît nici Șeherazada nu le-ar 
putea povesti în 1 001 de nopți.—■ Care sînt preocupările actuale 
ale institutului?

— în momentul de față se defini
tivează „Monografia folclorică a zo
nei Muscel”. Un grup de cer
cetători fac ultima confruntare a 
manuscriselor ce vor alcătui lucrarea : 
„Catalogul tipologic al basmelor cu 
animale, al legendelor și snoavelor 
românești". Paginile sale vor oglindi 
toată proza epică populară româ
nească. Acest catalog va fi gata de 
tipar peste cîteva luni, O lucrare de 
mare utilitate și valoare științifică este 
și „Catalogul liricii populare româ
nești", a cărui alcătuire începe în a 
doua jumătate a anului și va dura 
timp de cîțiva ani, în vede
rea întregirii colecțiilor naționa
le de folclor vom continua acțiunea 
de culegere a folclorului din regiuni 
mai puțin cercetate. Vom lărgi, de a- 
semenea, relațiile cu celelalte țări ; 
facem schimb permanent de publica
ții și informații cu 168 institute simi
lare din 32 de țări și cu 386 de spe
cialiști din 46 țări.

Interviu realizat de
Dumitru MINCULESCU
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(Urmare din pag. I)Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de pregătirile ce se fac pentru intrarea grabnică în producție ă uzinei cu întreaga capacitate proiectată. Specialiștii dau explicații despre variantele tehnice aflate în studiu, despre minuțioasele calcule tehnico-economice care se întreprind. Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu scoate în evidență necesitatea eforturilor pentru realizarea unei producții de calitate superioară, corespunzătoare celor mai exigente cerințe tehnice.Urmează vizitarea principalelor secții ale uzinei.In fața agregatelor secției de măcinare a bauxitei, unde materia primă este pregătită în vederea prelucrării, în secția de evaporare și concentrare a soluțiilor sau de pe înălțimea pasarelei de unde se poate îmbrățișa întregul peisaj al uzinei, conducătorii de partid și de stat primesc explicații în legătură cu procedeul tehnologic care asigură metamorfoza bauxitei în a- lumină.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de procesul mecanizării și automatizării tehnologiei. Specialiștii uzinei arată că în momentul de față întregul proces de producție este complet mecanizat, iar la sfîrșitul a- nului viitor producția va fi automatizată integral.în încheierea vizitei în uzină, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român urează colectivului noi succese în dezvoltarea acestui tî- năr vlăstar al industriei noastre socialiste.Conducătorii de partid șl de stat vizitează în continuare centrala electrică de termoficare, unde sînt întîmpinați de ing. Adrian Georgescu, adjunct al ministrului energiei electrice, și Romul Muntean^, inginerul șef al centralei, de numeroși muncitori constructori și energeticieni care le-au făcut o primire călduroasă. în fața machetei centralei și în timpul vizitei, oaspeții s-au interesat de stadiul lucrărilor de montare a a- gregatelor. Specialiștii, arată că față de capacitatea de 9 MW a actualei uzine electrice din Oradea, centrala nouă va avea o putere instalată de 105 MW. Ea va asigura alimentarea cu aburi industriali a uzinei de alumină și a complexului de locuințe din zona de vest a orașului. Intrarea în funcțiune a acestei centrale electrice va contribui la acoperirea întregului necesar de energie e- lectrică a regiunii Crișana care în momentul de față se alimentează din sistemul energetic național. Centrala are drept combustibil de bază cărbunele inferior — bogată resursă naturală a regiunii. în prezent se fac probele tehnologice 1 'tru intrarea în funcțiune a pri- mtllui agregat de 25 MW, urmînd ca încă în cursul acestui an să se dea în funcțiune o nouă turbină cu o capacitate asemănătoare.Maistrul Gheorghe Baluț și Lau- rențiu Ravacs ies în calea oaspeților și-i salută cordial, în cuvinte emoționante, în numele tovarășilor lor de muncă. La plecare, luîndu-și rămas bun de la muncitori, tovarășul Nicolae Ceaușescu urează colectivului centralei succes în îndeplinirea angajamentelor luate cu privire la punerea integrală în funcțiune a acestui obiectiv industrial.La întoarcerea spre oraș, oaspeții străbat terenul unde se vor ridica, în cincinal, noile uzine și fabrici care vor întregi panorama industrială orădeană. Deocamdată, contururile lor au prins viață doar pe calcul proiectelor, pe schița

desfășurată în plin cîmp, unde s-au oprit oaspeții. Inginerul Petre Ghimbuluț, șef adjunct al Comisiei economice a comitetului regional de partid, dă explicații. Ne aflăm în dreptul viitoarei fabrici de zahăr cu o capacitate de 56 000 tone pe an. Alături se va înălța o fabrică de mobilă cu o producție de 20 000 garnituri pe an. Paralelipipedele de sticlă și oțel, accentele verticale de beton ale coșurilor, vor străjui șoseaua națională, alcătuind un impresionant ansamblu monumental, care va reprezenta „cartea de vizită" a Oradei industriale. Așa cum se prevede pe schița prezentată oaspeților, pe aceeași suprafață de 400 de hectare vor lua naștere și alte întreprinderi, strîns legate de existența întregului complex industrial, a cărui bază o constituie uzina de alumină și termocentrala electrică. Nămolul roșu, rezultat din prelucrarea bauxitei, va primi o valoare nouă sub forma pigmen- ților pe care îi va produce una din viitoarele fabrici preconizate să se construiască aici. Zgura rezultată de la cărbunii arși la termocentrală va lua drumul unei alte fabrici, unde, înnobilată cu nisipurile crișene, vestite pentru finețea lor, se va transforma în beton autoclavizat și celular. A- ceste produse, împreună cu prefabricatele de beton armat ce se vor realiza într-o întreprindere a- lăturată, vor folosi în activitatea de construcții ce se desfășoară în regiune.Expunerea precisă a specialistului, cu limbajul sobru al cifrelor, este urmărită cu atenție. Conducătorii de partid și de stat au venit aici să studieze, împreună cu șefii de proiecte și conducătorii viitoarelor obiective industriale, amplasarea acestora, eficiența lor economică, aportul pe care îl vor aduce la dezvoltarea orașului și a regiunii, a întregii țări. Aici, la fața locului, se semnează parcă actul de naștere al acestor uzine și fabrici. Fiecare reprezintă în felul ei o

Printre muncitorii uzinelor „înfrățirea"

nestemată, în șiragul ce va însoți, de-a lungul cîtorva kilometri, magistrala pînă la Oradea. O adevărată „poartă" industrială nu numai a orașului, ci a întregii țări, simbolică pentru dezvoltarea economică a României de azi.Oaspeții dau recomandări constructorilor cu privire la atenția deosebită ce trebuie acordată eficienței economice a lucrărilor.— Să folosiți judicios, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiecare metru pătrat de pămînt.— Cum ați rezolvat problema a- limentării cu apă și a eliminării reziduurilor, întreabă tovarășul Alexandru Bîrlădeanu.— Am plasat combinatele chiar lîngă albia Crișului, iar pentru a- limentarea cu apă am construit un baraj care va reține 500 000 mc. în imediata apropiere vom construi și stațiile de epurare a apelor reziduale. Cu ajutorul lor se vor putea iriga circa 200 000 hectare de pămînt, ceea ce înseamnă un dar indirect pe care industria îl va a- duce agriculturii.— Cîți muncitori vor lucra în cadrul noilor fabrici și uzine, întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Circa 6 500.— E o creștere bună, remarcă secretarul general al Comitetului Central al partidului. Să faceți din ei adevărați gospodari ai noilor uzine, oameni stăpîni pe tehnica nouă, capabili să o folosească din plin. Și mai ales să începeți construcția obiectivelor din vreme și să le realizați la timp.Coloana de mașini își continuă apoi drumul spre cartierul nou unde vor locui viitorii muncitori din aceste întreprinderi cu familiile lor.Sîntem propriu-zis în Oradea nouă. Macheta noului cartier și schița dezvoltării sale viitoare sînt expuse în piața centrală — deocamdată numai în proiect — unde s-au oprit oaspeții.

Ing. Valentin Pescaru, director al instituției locale însărcinată cu sistematizarea, arhitectura și proiectarea construcțiilor, prezintă oaspeților stadiul la zi al lucrărilor, arătînd pe hartă și apoi în zare, silueta noilor blocuri-turn. Se vor construi aici, explică specialistul, 5 625 de apartamente, dintre care aproape jumătate se află în lucru. Pînă acum s-au dat în folosință mai mult de 1000 de a- partamente.— Cît costă un apartament, întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Ne încadrăm în prețul de cost planificat, răspund gazdele. Apoi dau explicații în legătură cu metodele de construcție folosite, cu calitatea materialelor, cu preocuparea constructorilor pentru ridicarea nivelului de confort al locuințelor.— Dar locatarii sînt mulțumiți, întreabă secretarul general al C.C. al partidului. Sînt bune locuințele, tovarăși ?întrebarea e adresată miilor de locatari care se află în piață.Răspund aplauze entuziaste. Sînt expresia recunoștinței oamenilor muncii pentru grija acordată de partidul și statul nostru îmbunătățirii condițiilor lor de viață.Trecem Crișul peste podul „De- cebal" cu frumoasele lui arcuri și dantele de fier. Am intrat în cartierul uzinelor „înfrățirea", al căror nume este însăși simbolul muncii unite a oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități pentru înflorirea patriei. De această unitate industrială se leagă și un alt simbol: ea a luat practic ființă la 11 iunie 1948 — ziua naționalizării. întunecoasele ateliere de atunci au fost transformate în hale mari și luminoase. Munca rodnică, înfrățită, a celor 1 500 de muncitori și specialiști a ridicat treptat fabrica la rangul unei uzine importante, conferind mărcii produselor un prestigiu ce s-a impus în țară și peste hotare. In cursul ultimilor ani uzina „în

frățirea" a produs 26 500 de mașini- unelte. în prezent în fața colectivului stă perspectiva dezvoltării uzinei. Această problemă a stat în centrul atenției conducătorilor de partid și de stat. Ei au urmărit în cursul vizitei desfășurarea procesului de producție, au purtat discuții amănunțite cu conducătorii fabricii, cu inginerii, maiștrii și muncitorii.— Spațiul de producție trebuie să fie folosit cît mai judicios, subliniază secretarul general al C.C. al partidului. Recomandări similare sînt date și cu privire la utilizarea cît mai deplină a capacităților de producție, eliminarea strangulărilor în unele faze de fabricație, organizarea judicioasă a asistenței tehnice.Problema calității străbate ca un fir roșu discuția oaspeților cu specialiștii uzinei care trimite produse în peste 40 de țări.— Colectivul dumneavoastră a obținut rezultate bune, remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dar indicele principal al muncii e calitatea superioară a produselor șl prețul de cost scăzut. Care este calitatea mașinilor, ați primit vreo reclamație pentru produsele livrate în țară și în străinătate ?— Nici una în tot cursul anului trecut, răspunde inginerul șef Emil Mărgineanu. La fel și în a- cest an. Doar unele recomandări privind îmbunătățirea unor caracteristici constructive.Interesîndu-se de legătura existentă între sistemul de premiere și calitatea produselor, tovarășul Ion Gheorghe Maurer recomandă să se respecte indicațiile de partid și de stat cu privire la stimularea efortului creator.Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu se interesează de munca de creație, de activitatea de documentare și cercetare, de însușirea nou

In piața „23 August” s-a încins o horă

tăților tehnicii mondiale, sfătuin- du-i pe specialiști să fie tot timpul la curent cu ce e nou și să fructifice experiența înaintată în munca practică a grupului de concepție.— Cît timp trece de la realizarea unui prototip și pînă la o- mologarea lui ? întreabă tovarășul Bîrlădeanu.— Circa un an, răspunde inginerul șef.— Pentru scurtarea acestui termen, adaugă Nicolae Constantin, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, conducerea ministerului preconizează crearea unui centru pe țară de experimentare și omologare a noilor prototipuri.— Este important să ținem mereu pasul cu progresele tehnicii mondiale — conchide tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vizita în secțiile uzinei prilejuiește o caldă și emoționantă manifestare a dragostei muncitorilor pentru Partidul Comunist Român. Lăsînd pentru o clipă formele în care clocotește metalul, muncitorul Radu Moldoveanu vine să-i strîngă mîna tovarășului Nicolae Ceaușescu, urîndu-i viață lungă și sănătate, mulțumind pentru grija pe care permanent partidul și guvernul o arată oamenilor muncii.— Vom îndeplini cu cinste răspunderile care ne revin în cincinal, se angajează în numele secției de turnătorie, ing. Nicolae Agud.— Vom face să strălucească și mai tare marca fabricii noastre — spune frezorul Gheorghe Zăgreanu din secția de prelucrări mecanice.Calde cuvinte, izvorîre din inimă, rostesc muncitorii Constantin 

Pitaru, Gheorghe Fekete, Haill Carol, ing. Vasile Berindei și alții care îi rețin pe oaspeți în mijlocul lor, împărtășindu-le gîndurile și preocupările, emoția și bucuria acestor clipe de neuitat.Uzina freamătă ca un stup harnic. Sîntem în secția de montaj unde piesele mașinilor sînt asamblate și apoi vopsite pe bandă, că- pătînd forma definitivă. De aici vor porni spre toate colțurile țării, spre meridianele lumii, ducînd pînă departe renumele muncitorilor orădeni.— Faceți ca faima muncii voastre să sporească mereu, urează în încheierea vizitei secretarul general al C.C. al partidului. Vă dorim succes.După-amiază, conducătorii de partid și de stat au fost oaspeții cadrelor didactice și studenților de la Institutul pedagogic.Ei au fost primiți într-o atmosferă de puternic entuziasm — expresie a atașamentului tineretului studios și a corpului didactic față de partid și guvern.în sala de consiliu a institutului rectorul institutului, prof. univ. Iosif Pervain, a evocat tradițiile culturale ale orașului Oradea, de numele căruia este legată activitatea lui Gheorghe Șincai, Samuil Micu, Iosif Vulcan și alți făuritori de cultură românească. Refe- rindu-se la activitatea institutului, el a amintit că acest așezămînt de învățămînt superior a luat naștere în toamna anului 1963, ca expresie a politicii partidului de dezvoltare cultural-științifică a tuturor regiunilor țării. în momentul de față institutul are 4 facultăți ale căror cursuri la zi și fără frecvență sînt urmate de aproape 800 de studenți. Pentru dezvoltarea lui, în anul care a trecut au fost alocate peste 4 milioane de lei. Vorbitorul s-a referit, de aseme- 

nea, la activitatea științifică desfășurată de cadrele didactice și de studenți, subliniind importanța deosebită pentru învățămîntul superior din țara noastră a prevederilor ultimelor documente de partid și de stat cu privire la dezvoltarea activității de cercetare științifică.Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Crișana și prezența lor în mijlocul nostru, a încheiat vorbitorul, constituie un puternic imbold în munca noastră de viitor. Sîntem pătrunși de răspunderea deosebită ce ne revine în educarea tinerei generații, în formarea unor cadre temeinic pregăti-^ te profesional, cu o înaltă conștiință socialistă.Primit cu puternice și vii a- plauze, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu care a transmis cadrelor didactice și studenților a- cestui tînăr institut de învățămînt superior, salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Subliniind că orașul Oradea are vechi tradiții culturale, că muncind împreună, românii și maghiarii au făurit în decursul vremurilor importante valori materiale și spirituale, vorbitorul a arătat că profesorilor institutului le revine înalta misiune de a amplifica, în condițiile noi ale socialismului victorios, tot ceea ce este mai bun și mai valoros în această cultură. Să ridicăm din mijlocul tineretului noi oameni de cultură care să ducă mai departe tot ceea ce au creat mai bun înaintașii noștri.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a arătat apoi că realizările pe care le-a dobîndit țara noastră 
în cursul șesenalului — oglindite

și în recentul comunicat al Direcției Centrale de Statistică — sînt rezultatul muncii pline de abnegație a întregului nostru popor, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea partidului, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate. Viitorul — a spus vorbitorul — este al nostru, al tuturor. Muncind împreună, uniți, vom ridica patria noastră pe culmile socialismului și comunismului. în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat cadrelor didactice să acorde o preocupare centrală educației internaționaliste a studenților, a viitorilor profesori, care la rîndul lor să imprime tinerel generații înaltele calități moral-politice ale omului nou, să-i formeze ca cetățeni demni ai României socialiste.Cunoașteți cu toții hotărîrile partidului — a subliniat vorbitorul — cunoașteți ce s-a înfăptuit pînă acum și ce se prevede a se înfăptui în continuare. Și în regiunea dv. sînt prevăzute o serie de obiective care vor constitui o puternică bază pentru dezvoltarea întregii vieți materiale și spirituale a orașului și regiunii. Partidul și statul nostru se ocupă de dezvoltarea economică și culturală a tuturor regiunilor, aceasta constituind una din liniile directoare de progres a întregii țări, de ridicare a ei la nivelul statelor avansate din punct de vedere economic și cultural. Sîntem convinși că corpul profesoral și studenții institutului vor munci cu toată dragostea pentru a-și îndeplini misiunea de răspundere pe care o au, de a-și aduce contribuția la înflorirea patriei noastre socialiste. Vă dorim din toată inima noi succese în activitatea dv.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. au fost primite cu puternice aplauze.

în continuare, conducătorii de partid și de stat au vizitat săli de cursuri și laboratoare, interesîndu-se de condițiile de studiu și de viață ale studenților.La plecare, dintr-un mare grup de studenți, care-i înconjoară pe oaspeți, se desprind studentele Silvia Luncan din anul I al facultății de istorie-geografie și Viorica Veres din anul II al facultății de filologie care, îmbujorate de emoție, string călduros mîna tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer.Studenți și profesori țin să imortalizeze cîteva din momentele a- cestei vizite, fotografiindu-se alături de oaspeți. Sînt amintiri de neuitat care îi vor însoți de-a lungul anilor.Ora 19,30. Aclamațiile și uralele mulțimii îi conduc pe oaspeți pînă la clădirea Teatrului de Stat care strălucește în razele reflectoarelor. în cinstea lor artiștii amatori din Crișana prezintă un spectacol folcloric. Arta populară bihoreană, cu tot ce are ea mai frumos, vestitul dans „Fecioreasca", cînteceși jocuri populare românești și maghiare, și-au dat întîlnire pe scena vastă într-o simfonie de ritmuri și culori ce încîntă ochiul și încălzește inima. Țara celor trei Crișuri își cîntă din nou bucuria. Ca și în viața de fiecare zi, la muncă sau petrecere, artiștii români și maghiari apar înfrățiți pe scenă, la sfîrșitul spectacolului, dînd glas sentimentelor în limbajul simbolic al aceluiași dans.Solilor artei bihorene li se oferă la terminarea spectacolului un coș cu flori din partea conducătorilor de partid și de stat.Vizita înalților oaspeți continuă în cursul zilei de sîmbătă.
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„Citesc mult, două- trei ore pe zi. Vin de la laborator, dorm o jumătate de oră, îmi pun la punct treburile gospodărești, fiind deocamdatăburlac, și pe urmă citesc. Dacă-mi rămîne timp liber ies și la plimbare". (STE
LIAN CRISTEA — 
laborant).

„Noi sîntem trei prieteni nedespărțlți: ce face unul, fac și ceilalți. Ne întîlnim întotdeauna la ora 6 după-masă, fie pe viscol, fie pe ploaie. Colindăm străzile,rîdem, glumim, mai intrăm să bem și-o bere, vedem un film, și ziua trece vesel". 
(MARIN IORDACHE

— frezor).

„Pentru mine nu există timp liber și timp „ocupat". Vreau să devin medic. învăț continuu. Deocamdată sînt într-a X-a la seral". (DAN 
TĂNASIE — vopsi
tor).

„Nu prea am timp liber. învăț la seral. Doar duminica îmi mai permit să merg în oraș, la vreun prieten . la televizor, — prefer să văd un film, ori o piesă de teatru, dar găsesc mai greu bilete pentru duminică. Sper că o dată școala terminată, să vină el șl timpul liber". (GRI- 
GORE SUȘNEA — 
controlor de cali
tate).

„Sînt un om în vîrstă, ca să nu spun „bătrîn". Nu mi-am irosit niciodată timpul în cursul vieții. Cu toate astea abia a- cum, cînd am trecut de 60 de ani, îmi dau seama de valoarea fiecărui minut din urma mea. Nu fac pe predicatorul, dar în ce zic eu acum e poate și un sfat". 
(EUGEN IORDĂ-
CHESCU — pensio
nar).

„După o zi de lucru, mă apucă un chef grozav să_ alerg, deși nu mai sînt un copil". (CONST.
GEORGESCU —
tehnician).

„Noi sîntem patru frați acasă. La atelier lucrez în echipă. Cînd am timp liber, prefer să fiu singur. Nu sînt un însingurat, dar așa cred că mă regăsesc pe mine însumi. Omul are nevoie și de clipele lui singuratice, în care să stea de vorbă numai cu el. Cînd sînt singur îmi analizez mai bine defectele, calitățile, revăd în- tîmplările petrecute peste zi, îmi pun ordine în gînduri, așa cum ai face zilnic ordine în niște sertare. Ceea ce nu înseamnă deloc că nu sînt sociabil, drăguț cu cei din jurul meu, însă neapărat după o „pauză" pe care mi-o iau cu de la mine putere. Măcar o oră de „reculegere" pe zi. Eu cu mine" 
(ION TO ADER — o- 
perator electronist).

„Citesc, mă plimb, fac sport, văd filme... Bineînțeles, toate a- cestea nu încap în timpul liber al unei singure zile, ci al întregii săptămîni"
(LUȚA SAVU •— 
felceriță).

„Sînt pictor amator și orice clipă liberă am, mi-o petrec desenînd, fie în casă, fie în natură. Pe mine munca asta mă odihnește deplin, deși mă chinuie „fiorul artei". Dar n-am pretenția că sînt artist. Vizitez expozițiile, diferite locuri; pentru mine, totul se transformă în culoare : sentimente,gînduri, fapte. Pot să stau ore în șir în fața unui copac, privind cum i se schimbă culorile, după cum evoluează soarele: dimineața, la prînz, seara. La mine, munca propriu-zisă, profesiunea, se continuă în munca asta, în mica mea pasiune". (AUREL BAR
BU — contabil).

„Am cam trecut simțitor de prima tinerețe, așa că mă pot numi un om cu experiență. îmi a- mintesc ca, mai de mult, am avut Urt responsabil cultural care organiza mereu „ieșiri colective" la teatru, la cinematograf : „Să mergem cu soțiile noastre, eventual și cu copiii și bunicii, să ne sporim împreună nivelul cultural". Personal, nu sînt pentru acest fel de recreere colectivă. Omul mai vrea să fie și singur cîteodată. (NICULAE 
PREDA — șofer).

„Aproape tot timpul ăsta liber ml-1 mă- nîncă mie treburile din casă. Am și-un copil mic, vă dați seama că-1 iubesc ca ochii din cap, și totuși, vă mărturisesc, sînt cîteodată disperată : timpul trece, zilele și lunile trec, anii, și eu n-am mai pus mîna pe-o carte de nu știu cînd. Nici la un spectacol n-am mai fost, fiindcă n-avem cu cine lăsa copilul. Totuși, soțul meu nu renunță la meciurile lui, la prietenii lui șl la ieșirile lor vesele...". (COR
NELIA IV AN — co
operatoare).

„Sînt obișnuit să-mi consum cea mai însemnată parte a timpului liber în pat. Nu sînt de felul meu leneș, dar așa m-am deprins. Nu dorm, mai citesc ziarul, mă gîndesc, iar nemișcarea asta mă odihnește". (MIHAI MOVI
LĂ — funcționar).

„Nu știu exact cum se face și cum se explică, dar eu am senzația că am timp liber numai cînd sînt în vacanță. Altfel, nu mă pricep să-mi împart timpul liber în așa fel încît să ies la socoteală". (PA- 
VEL GHEORGHIU — 
student).

„Sînt îndrăgostit de televizor. Orice ar fi, indiferent de emisiune, stau și privesc. Am impresia că mal fac o dată școala, altfel de școală. Sînt tare dornic să cunosc cit mai multe, tot ce se poate cunoaște. Am așadar timp liber numai marți, cînd nu 
e program la televizor". (IULIAN CARP 
— merceolog).

„Nu știu cum sînt făcut eU, că în producție sînt foarte vioi, am chef de lucru, sînt ordonat și punctual la lucru, dar după-amiază, în timpul liber, parc-aș fi alt om, nu prea am dispoziție nici să mă distrez, nici punctual nu mai sînt. E ca și cum unul și același om ar juca roluri diferite, independente". (VICTOR 
POP — tehnician).

„Cred că mulți greșesc, și eu însUmi am crezut mult timp în greșeala asta, socotind că alții trebuie să răspundă de cum arăți tu pe dinăuntru. De cum arăți pe dinafară răspund: frizerul, croitorul, cizmarul... Pe dinăuntru însă tu ești propriul tău „croitor", „frizer"... Ce vreau să spun cu asta ? Că tu singur trebuie să te lupți ca să te perfecționezi". (GEORGE 
ROTARU — opera
tor chimist).

„Merg la meciuri, strig, mă perpelesc în tribună, mă înfier- bînt, asta mă odihnește ; dar iarna e mai greu, că nu-i fotbal, însă mă mulțumesc cu boxul, hocheiul". (JEAN PAS- 
CU — electrician).

„Sînt fotograf amator. Asta înseamnă și migală, în camera obscură pe care mi-am făcut-o acasă, și excursii (am bătut toată țara cu piciorul). Găsesc mereu „Cei mai frumos colț din țară". De aceea nu pot renunța la pasiunea asta a mea". 
(NIȚĂ VASILIU — 
turnător).

„Eu socotesc timpul liber ca timpul prieteniei. îmi place să mă văd cu prietenii, să stau de vorbă, fie și despre lucruri mai puțin importante". 
(DINU POENARU — 
instalator).

ANCHETA SOCIALA stoian

Ziua omului se împarte în trei segmente aproximativ egale: un segment 
— timpul în care energia sa fizică și intelectuală acționează cu intensitate, 
în care el, muncind, producînd bunuri materiale, dă dovada supremă a con
diției sale umane ; alt segment — cu funcție reparatorie, somnul; și între 
ambele segmente, despărțindu-le și unițidu-le totodată, segmentul de mijloc —

„încă din școală mi-a plăcut să am un „orar" nu numai pentru orele de clasă, ci și pentru timpul celălalt — lecții, joacă. Am rămas cu obiceiul. Credeți-mă, am Un „orar", deși sînt om la treizeci de ani. Știu, cu exactitate, ce trebuie să fac între orele 18 și 20. Poate c-așa e felul -meu : sînt meticillos, ' nu-mi plac oamenii care iau viața la în- tîmplare, care zic că le place să trăiască „fără program". (ION 
NEDELCU — strun
gar).

„Eu îmi consum timpul liber plimbîn- du-mă. Sînt de la țară și natura îmi lipsește. Păstrez legătura cu ea, așa cum păstrez legătura, în amintire, cu copilăria. Capăt așa echilibru, și fizic, și psihic". (ELENA 
SUCIU •— dispecer).

„în timpul liber eu vreau să rîd, să nu mă gîndesc la absolut nimic, nici măcar să nu-mi dau bine seama.de ce rîd, să mă las de voie bună oa pe o apă, să mă distrez cu adevărat". (ANGHEL IO- 
NESCU — mecanic).

„Merg zilnic la bibliotecă și vă spun deschis că uneori aii-e rușine cînd ies și anumiți colegi mă iau peste picior. Unii mă socotesc pe mine demodat, că-mi place să citase, și în schimb cred că ei sînt... moderni. Iar eu zic: cînd ai o concepție înaintată despre lume și viață, înseamnă că ești în pas cu vremea, cu ceea ce se știe pe glob (măcar în profesiunea pentru care te pregătești). Acestui ideal îi închin eu tot timpul meu liber". (NICU 
MIHALCEA — stu
dent).

„îți trebuie fantezie ca să-ți drămu- iești timpul liber cum se cuvine. Atracții sînt o mulțime". 
(GHEORGHE RĂ- 
DUȚĂ — student).

timpul liber de care fiecare dispune după plac. Așadar, trei de 8. Ne vom 
ocupa, în cadrul anchetei noastre, de cel de-al doilea 8 : TIMPUL LIBER.

Părerile cu privire la felul în care își petrec oamenii timpul liber 
sînt extrem de împărțite, în raport cu profesia, cu vîrsta, cu idealurile și nive
lul de cunoștințe ale fiecăruia. Iată o parte din răspunsurile celor cărora le-am 
pus întrebarea :

Răspunsurile primite la 
întrebarea „Ce faceți în tot 
timpul liber" arată că, in 
covîrșitoarea lor majoritate, 
oamenii — de astă dată in
diferent de profesie sau de 
nivelul cunoștințelor — au 
o existență extrem de va
riată, plină de idealuri și pasiuni, că bogăția vieții 
lor atinge simultan planul 
material, cît și pe cel spiri
tual. Firește, noi am înfăți
șat un tablou destul de 
sumar al preocupărilor din 
sfera timpului liber. Dar 
aceasta este suficient pen
tru a demonstra că la baza 
seriozității cu care sînt a- 
bordate și activitățile din 
acest al doilea 8 al omului, 
stă de fapt concepția lor 
sănătoasă, solidă, cu privire 
la rosturile existenței u- 
mane, la epoca pe care-o 
trăiesc. Oamenii înțeleg cît 
de prețioasă este fiecare 
clipă, ce valoare imensă 
capătă ea dacă o raportăm 
la posibilitățile reale de ri
dicare pe o treaptă superi
oară a fiecăruia dintre noi.

In același timp nu poate 
fi trecută cu vederea nici 
tendinfa de unilateralitate 
din unele răspunsuri, ten
dință care credem că-și 
are rădăcina în concepția 
absolut greșită: „E timpul 
meu, fac ce vreau cu el!“.— E-adevărat că în u- nele din răspunsurile pe care mi le-ați pus la dispoziție se observă și o a- numită unilateralitate — ne 
spune tov. GABRIELA MA- 
RIA-PINTEA, antropolog 
social la Centrul de cerce
tări antropologice. E firesc ca fiecare să-și petreacă timpul liber așa cum crede de cuviință, fiecare după înclinațiile și necesitățile sale fizice și intelectuale, dar asta nu înseamnă că omul nu poate fi sfătuit, îndrumat, ajutat să-și pre- țuiască propriul său timp liber la justa valoare. Laborantul Stelian Cristea, de pildă, declară sincer că își dă tot timpul liber lecturii, alții se plimbă, mai văd un film și atît; vopsitorul Dan Tănasie, din- tr-a X-a serală, își cheltuiește întregul timp liber învățînd ; cooperatoarea Cornelia Ivan — gospodărește. Există așadar, tendința 
de a avea o poziție exclusi
vistă față de timpul liber. Or, timpul liber este (și trebuie să fie !) un ansamblu de ocupații cărora o- mul li se poate dărui după plac. în sfera acestui timp intră în primul rînd, tim

pul destinat odihnei, apoi 
distracției, sporirii propriei 
tale informații, cît și a pro
priei fale formații (nu e un joc de cuvinte), timpul destinat participărilor socia
le, pur și simplu dezvoltării 
capacității tale creatoare.— S-ar părea că există într-adevăr tendința a- ceasta de care se vorbea mai înainte, de a folosi u- nilateral timpul liber, și nici măcar într-o direcție unică, dar hai să zicem principală pentru viața lor 
— ne declară învățătoarea 
AURORA IFTINCU, de 
la Școala generală nr. 70. 
Există însă o pedagogie a 
timpului liber! în sarcina ei cred că intră Stabilirea u- nei ierarhii de valori a activității din acest timp. Dacă timpul liber este lăsat efectiv la voia întîm- plării, se risipește — ceea ce este de două ori condamnabil. Există încă oameni care au oroare, un fel de repulsie înnăscută, față de orice chibzuire a timpului liber. Aceștia socotesc că, după orele de muncă, n-au decît să facă tot ce le trece prin cap după „inspirația" de moment. Nici vorbă că nu-i nevoie să-și facă un „orar" cum își face George Rotaru, operator chimist, dar să reflectezi măcar o dată pe săptămînă, să vezi în perspectivă cam care vor fi activitățile tale din timpul liber, în cursul săp- tămînii respective — asta trebuie I Stînd și analizînd cu temeinicie lucrurile vom băga de seamă că scăzuta doză de responsabilitate față de cheltuirea timpului liber vine și dintr-o anumită dezordine chiar interioară. Noi, cei din corpul didactic, avem datoria să urmărim necontenit felul în care se formează judecata tinerilor, stabilindu-le cu vremea o adevărată ierarhie de valori, pentru ca ei Să Se poată orienta lucid pînă și în legătură cu timpul liber. Pedagogia 
timpului liber ar trebui să 
urmărească trezirea, în conș
tiința tinerilor, a adevărului 
elementar că există diferențe 
mari în folosirea timpului li
ber, că după felul în care te 
comporți în acest interval de 
timp, dai dovada că te afli 
sau nu pe o anumită treaptă 
de evoluție spirituală.în fond, la ce-i bun timpul ăsta liber ? — se în
treabă ing. ILIE TRANDA- 
FIRESCU, Erou al Muncii 
Socialiste. E bun numai să 
te odihnească ? Nu, el te-a-

țută să te autoperfecționezi ; să depășești mereu condiția la care-ai ajuns la un moment dat, să nu stagnezi. Eu, ca om vîrstnic, pot să spun că timpul curge vertiginos, că luat de treburi, de bucurii și de griji, uiți că timpul trece. Dar cînd ajungi de pildă la un prag important care se cheamă pensionarea, și tragi linia ca să faci totalul, dacă n-ai de pus dedesubt decît cîteva zerouri, e foarte trist. Asta se leagă și de timpul liber. Astea erau condițiile de-atunci. Astăzi- tineri (câ -, studentul Pavel Gheorghiu său turnătorul Niță Vasiliu — care au răspuns și ei în cadrul anchetei dv. — tot tineretul are la dispoziție ce-i trebuie pehtru ca atît în școală, în universitate, în producție, dar și în 
timpul liber, să tindă la îm
plinirea propriei sale per
sonalități. Și eu cred c-ar trebui acordată mai multă atenție timpului liber.— La prima vedere totul pare să fie extrem de simplu, ne spune tov. G. I. 
BOTEZ, șef de secție la 
Institutul de psihologie. Dar 
lucrul merită a fi cît mai te
meinic studiat. în epoca noastră, problema timpului liber a devenit o preocupare capitală în toate țările industriale. Nevoia relaxării, a întrebuințării timpului liber pentru odihnă și distracție, sînt necesități imperioase ale vieții moderne. Timpul liber nu este o rezervație, o zonă independentă, un refugiu în care n-are importanță ce faci după o zi de muncă, de studiu. Timpul liber ca problemă a organizării vieții constituie una din problemele majore ale epocii. Pentru studierea activităților din timpul liber s-au făcut cercetări, anchete, pe baze empirice deocamdată (anchetele Blucner, Graf, U. Plank și alții). După aceste investigații, activitățile în timpul liber diferă 

cantitativ pe profesiuni, dar și calitativ. Fiecare post de muncă creează, în mod real, alte nevoi de relaxare și distracție. Astfel, un muncitor care lucrează în- tr-un mediu cu zgomot și trepidație va căuta desigur, în timpul liber, liniștea, izolarea, tăcerea, etc. Un funcționar administrativ sau un operator izolat la tabloul de comandă va dori, în primul rînd, să stea de vorbă cu prietenii, să meargă să se plimbe. Cu alte cuvinte, interdependența muncă-timp liber este categorică. Nu numai felul în care ți-ai petrecut timpul liber influențează activitatea de a doua zi. Procesul este și invers.— Dați-mi voie mie, ca medic, să vorbesc despre 
igiena timpului liber. Unilateralitatea în acest domeniu este periculoasă — 
afirmă dr. ANA VRĂBI- 
ESCU, de la circumscripția 
sanitară nr. 8. E necesară realizarea unei conduite e- chilibrate.Tehnicianul V, P. declară că „după-amiază, în timpul liber, parc-aș fi alt om, nu prea am dispoziție nici să mă distrez, nici punctual nu mai sînt. E ca și cum unul și același om ar juca roluri diferite,

independente". „Diagnosticul" e perfect pus. Eu mi-aș permite să adaug că 
necesitatea continuității în 
comportare este esențială în 
trecerea de la activitatea ptâ- 
fesională la activitățile timpu
lui liber. Mai persistă însă la unii, de ce să n-o spunem deschis, iluzia deșartă Că timpul liber e așa, un fel de zonă a nimănui, a- dică doar a ta însuți, e teritoriul dintr-o zi în care faci ce te taie capul, îți dai „drumul" cu alte cuvinte : mai un păhărel în plus, mai o vorbă dură pe care la locul de muncă nu ți-o îngădui etc. în loc ca acest timp hotărîtor, de care dispune omul — mic și în a- celași timp mare tezaur — să fie atent evaluat, împărțit, unii îi lasă să curgă lă voia întîmplării, ba în acest spațiu de timp nu caută să evolueze, ci consideră că pot să se poarte chiar sub nivelul lor obișnuit de comportare atins, de pildă, în cursul activității profesionale. Un asemenea punct de vedere reprezintă o serioasă piedică, lin factor extrem de negativ în tendința firească a omului, spre autoperfecțio- nare.— Eu m-aș opri puțin asupra cuvintelor spuse de tovarășa Cornelia Ivan, care se plînge că tot timpul liber i-1 mănîncă treburile din casă, copilul mic, iar soțul n-o prea ajută — ne 
spune ing. ELENA GIBAN, 
șefa serv, producție la fa
brica „Flacăra roșie". în serviciul pe care-1 conduc muncesc foarte multe femei. Așa că spun cU mult simț de răspundere ceea ce spun : pentru noi, femeile, problema timpului liber este mult mai complicată decît pentru bărbați. Obiectiv vorbind, femeile dispun de mai puțin timp liber, din cauza îndeletnicirilor casnice, familiale. Am calculat sumar cît timp consumă o femeie într-un an, pentru gospodărie : mai mult de 1 000 de ore. O. mie de ore sînt egale cu 41 de zile, deci cu V» dintr-un an întreg. E categoric vorba de un sacrificiu ! Problema timpului liber al femeii nu e nouă și îmi permit să citez ceea ce spunea Lenin despre asta în urmă cu aproape o jumătate de secol: „Foarte puțini soți, chiar dintre proletari, se gîndesc cît de mult ar putea să ușureze greutățile și grijile cu care este împovărată soția, sau chiar s-o scutească complet de toate acestea, dacă ar vrea s-o ajute în „munca femeiască". Insă ei nu fac acest lucru pentru că socotesc că nu cadrează cu „drepturile și demnitatea unui bărbat". Acesta cere să aibă asigurate odihna și confortul, Viața casnică a femeii este o jertfire zilnică, în mii de lucruri mărunte". Desigur că de-atunci lucrurile au evoluat, a evoluat și conștiința, tehnica ne-ajută — vezi mașinile de spălat rufe, aspiratoarele, aragazurile. Dar bine-ar fi ca bărbații să ne ajute și mai direct. Prejudecata legată de sacoșă nu le stă bine, ar trebui să dispară. Mergeți în piețele orașului și observați cît de puțini bărbați fac cumpărături. Am stat odată o oră întreagă cronometrînd. Re

zultatul : 94 la sută femei față de 6 la sută bărbați. Or, să fim drepți, majoritatea femeilor aflate la ora aceea în piață erau în timpul lor „liber". Fac un călduros apel la înțelegere, care merită, socotesc eu, Un răspuns demn, înaintat, din partea fiecărui bărbat.— Mi-aș asuma sarcina de-a explica, foarte simplu și pe scurt, în ce constă, din puhet de vedere neurologic, primejdia unilateralității în folosirea timpului liber — 
ne spune dr. MIRCEA 
STERIADE, șef de sector la 
Institutul de neurologie. Cîteva din răspunsurile primite de dv. de la cititori în cadrul prezentei anchete trădează a- cest pericol. Oricine știe că, în afară de repaosul total din timpul somnului, care recuperează global creierul, cea mai bună odihnă se realizează prin variație. După orele de muncă la mașină, documentarea tehnică la biblioteca uzinei, Setea de a imagina dispozitivele perfecționate, îți schimbă stereotipul și te odihnește. Munca — în societate — în virtutea diviziunii sociale a muncii, este unilaterală. Omul însă are o aspirație universală către o împlihire multilaterală, împlinindu-se spiritual, el devine, în Sensul cel mai larg cu putință, om social, om care participă la mai multe domenii ale vieții So-

ciale. Dar, pentru că există și un dar, nu trebuie să cădem în nici o extremă. Pen-• tru un om pasionat de meseria lui (și numai aceștia lasă ceva în urma lor) noțiunea obișnuită de „timp liber" este destul de relativă. Există scurte^) V’.ze de. refacere în timpul 7>flei, dar perioadele pline ale după- amiezelor libere reprezintă un timp liber destinat în fond continuării lucrului făcut dimineața, într-alt fel. Adică, direc]ia principală a preocupărilor rămîne a- ceeă'și. Toți cei care ard o viață întreagă pentru virtuțile unei profesiuni, indiferent care, au — într-un sens — timpul liber ocupat; vacanțele se petrec sub semnul reîntoarcerii la muncă sau de cele mai multe ori reprezintă continuarea directă a acesteia; orice bucată de lectură este făcută cU referirea la munca care-ți ocupă viața, asociațiile cele mai diverse se fac continuu cu dominanta actului creator. Tocmai acest proces de întrepătrundere a numeroase funcții cerebrale în jurul unei 
dominante centrale poate asigura o dezvoltarețj >mo- nioasă a sistemului P zos, o stabilizare a fenomenelor de memorie. E un cîștig evident pentru om ! Nu putem confunda un asemenea punct de vedere cu așa-zlsa „unilateralitate" în consumul de timp liber.

Confruntarea punctelor 
de vedere legate de o cît 
mai judicioasă folosire a 
timpului liber ne îndrep
tățește să stabilim cîteva 
direcții principale ale pro
blemei puse în discuție. In 
primul rînd, se impune o 
cît mai atentă „dozare" a 
regimului de Viață, o 
cît mai perfectă îmbinare a 
odihnei fizice și psihice — 
excelentă bază a activități
lor profesionale de a doua 
zi. Odihna nu trebuie con
fundată exclusiv cu dis
tracția. De altfel nu orice fel 
de distracție este de natură 
să te destindă efectiv, crea
tor. Abuzul de distracție 
— dansul peste măsură, 
exces de alcool, etc. — este 
categoric dăunător, căci el 
provoacă un consum ner
vos exagerat, care depășeș
te mult consumul firesc, 
proVocînd astfel un deze
chilibru. Și-apoi, ce rațiu
ne are să te distrezi „pe 
Cinste" astăzi, pentru ca

mîine să fi complet obosit, 
incapabil să-ți îndeplinești 
normal munca, obligațiile 7 
Trecînd prea brusc de la o 
distracție „100 la sută" la 
activitatea cotidiană, e 
limpede ce se va întîmpla. 
Raportul subtil, dialectic, 
muncă sau studiu — timp 
liber acordă cel mai bun 
„certificat de garanție" 
pentru păstrarea unei să
nătăți continue. Valorificîn- 
du-și cît mai total timpul 
liber, omul crește atît în 
sine ■— valoarea sa intrin
secă •—■ cît și în ochii celor
lalți — valoarea sa socială. 
E limpede că nu se pot al
cătui rețete de folosire a 
timpului liber valabile 
pentru toată lumea. Im
portant e ca acestei com
ponente a condiției umane 
— TIMPUL LIBER — atît 
colectivitatea, cît și omul 
luat individual, să-i acorde 
o însemnătate de prim 
rang. ,

seama.de
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® La cererea mai multor telespectatori, 
începind de săptămîna viitoare studioul de 
televiziune își va schimba ziua de repaus, 
în loc de marți — luni.
A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE HIDROCENTRALA 

VADURI

• Hidrocentrala de la Vaduri — cea mai 
mare din cele 12 ce se construiesc pe rîul 
Bistrița în aval de Bicaz — a furnizat ieri 
primii kilowați sistemului energetic națio
nal. Hidrocentrala Vaduri este echipată cu 
două grupuri hidroenergetice, de cîte 
22 000 kW, cele mai mari fabricate pînă 
acum in țară, la Reșița.

• In cadrul cofetăriei „Iris” de pe Șos. 
Mihai Bravu nr. 163 (blocul E 1) s-a des- 
ch.jș un bar modern care, în afara, băutu
rilor la pahar, pune în vînzare diferite 
gustări, cafea și băuturi răcoritoare pre
gătite din fructe „pe loc".® In acest an, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale va crea în întreaga 
țară 51 circumscripții sanitare care se vor 
adăuga celor 3 822 existente. Noi policli
nici vor intra anul acesta în funcțiune în 
orașele Drăgășani, Hîrșova, Fetești și 
altele.

• Ieri a plecat î.n Republica Federală 
Germană regizorul Alexandru Szinberger, 
directorul Operei maghiare de stat din 
Cluj, artist emerit, pentru a pune în sce
nă la Gelsenkirchen opera „Cneazul Igo?" 
d.e Borodin a cărei premieră va avea loc 
în 22 martie.

t—-------------------------- ,---------------- i-----------------------------------

a apărut „Lupta de clasă" 211966Numărul pe luna februarie al revistei „Lupta de clasă" cuprinde articolele : Eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor 
din ianuarie-februarie 1933 de ION OPREA, NICOLAE POPESCU, CORNEL ALMAȘAN, Folosirea 
rațională a resurselor energeti
ce de BUJOR ALMAȘAN, Noi 
perspective în dezvoltarea agri
culturii cooperatiste de GHEOR- GHE MOLDOVAN, ION MICLES- CU, Obiectivitate științifică și 
luptă de opinii de ILEANA MAR- CULESCU, Considerații asupra 
unor preocupări actuale în cri
tica și istoria literară de GH. ACHIȚEI, GH. STROIA.în continuare, revista publică materialele : îmbunătățirea -ra
porturilor contractuale între în
treprinderi de M. WITZMAN,

La 25 de ani de la moartea întemeietorului
scolii matematice moderne din Româniaîmplinirea unui sfert de veac de la moartea întemeietorului școlii matematice moderne din țara noastră, David Emmanuel, a fost comemorată vineri de cadre didactice și studenți ai unor instituții de învă- țămînt superior din Capitală.Festivitatea de la Universitatea bucureșteană a fost deschisă de acad. Gh. Mihoc, rectorul Universității. In continuare, academicienii Miron Nicolescu și Grigore Moisil, din partea Institutului de matematică al Academiei, și, respectiv, a Societății de științe matematice, prof. univ. Constantin Dinculescu, membru corespondent al Academiei, rectorul Institutului politeh
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI
SCULPTORULUI ENGLEZ
HENRY MOOREîncepînd de vineri, publicului bucureștean îi sînt prezentate, în : sala Dalles, opere ale sculptorului englez Henry Moore, una dintre personalitățile proeminente ale artei plastice contemporane. în același timp, publicul londonez vizitează expoziția de artă românească, deschisă în capitala Marii Britanii, după succesul pe care l-a înregistrat la Edinburg și Cardiff.Expoziția din sala Dalles cuprinde aproape 80 de sculpturi și desene, realizate de Henry Moore timp de patru decenii, din 1924 pînă în 1964.Vernisajul expoziției a avut loc în prezența președintelui Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, a unor reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, a numeroși oameni de cultură și artă și a doi oaspeți din Londra : Sir Philip Hendy, președintele Comitetului artelor plastice din Consiliul Britanic, și Margaret McLeod, din același consiliu.Au fost, de asemenea, de față șefii unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.După cuvîntările rostite cu acest prilej de artistul poporului Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici, și ambasadorul Marii Britanii la București, Leslie Charles Glass, asistența a vizitat expoziția.

★Cu același prilej, D. O. M. Williams, prim-secretar și atașat cultural al ambasadei Marii Britanii la București, a oferit vineri după- amiază un cocteil.

ÎN ATENȚIA TELESPECTATORILOR • In stațiunile Vatra Dornei, Sîngeorz, 
Govora, Borsec, Herculane și Buziaș, în 
acest an se fac lucrări de sporire a debi- 
tului unor izvoare de apă minerală. La Că- 
ciulata, Sinaia, Valea Cîinelui și Timișoara 
vor fi valorificate noi izvoare de ape mi
nerale cu eficiență terapeutică deosebită.

• în comuna Băcești, raionul Negrești, 
regiunea Iași, au început, lucrările de con
strucție a unei noi stațiuni de mașini și 
tractoare, care va deservi cooperativele 
agricole de producție din 12 comune.

• Ieri, agenția C.E.C. de pe b-d.ul „Anul 
1848“ din Capitală a emis al 2 200-lea li
bret de economii din acest an. în prezent, 
jumătate din populația Capitalei este de
punătoare la C.E.C. în întreaga țară, de la 
începutul anului s-au eliberat peste 40 000 
de noi librete de economii.

® Vineri au sosit. în țară dirijorul Edwin 
Kowalski, soprana Antonina Kawecka și 
tenorul Stanislaw Romanski, de la opera 
din Poznan (R. P. Polonă), care vor evo
lua la opera din Timișoara în „Aida" (luni 
21 februarie) și „Trubadurul" (vineri 25 
februarie).

• Cu începere de la 1 martie, traseul 
tramvaiului 27 se va prelungi, de la calea 
Dudești, pe b-dul Ion Șulea, pînă la ac
tualul capăt al tramvaiului 18 (cartierul 
Dristor).

• Nu știu cum o fi în alte cartiere, dar 
la noi, în Jiului-Scînteia din Capitală, dacă

Operativitatea în aprovizionarea 
tehnico-materială de ZAHARIA BUHOLȚ — la rubrica „Cerințe ale organizării producției moderne' ; Perfecționarea învăță- 
mîntului tehnic superior de GH. 
BUZDUGAN, AL. FRANSUA, Pro
filul economistului și progresul 
tehnic contemporan — la rubrica „Puncte de vedere'.Rubrica „Documentar" conține Raportul prezentat la Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Italian de LUIGI LONGO, precum și materialul : As
pecte ale luptei clasei munci
toare din țările capitaliste de TRAIAN CARACIUC.Revista mai cuprinde rubricile „Bibliografie" și „Cuvîntul cititorului".

nic „Gheorghe Gheorghiu-Dej", prof. univ. Panait Mazilu, prorector al Institutului de construcții, și colonelul Constantin Antoniu, din partea Academiei tehnice militare, au înfățișat aspecte din viața și activitatea cunoscutului savant român. Vorbitorii au amintit faptul că printre personalitățile înscrise pe agenda internațională a organizației UNESCO — spre a fi comemorate în 1966 — se găsește și numele lui David Emmanuel.(Agerpres)
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PE PATINOARUL „23 AUGUST” continuă astăzi și mîine TRADI
ȚIONALA COMPETIȚIE INTERNA
ȚIONALA DE HOCHEI DOTATA 
CU „CUPA BUCUREȘTIULUI". La întreceri participă echipele Spartak Plsen (Cehoslovacia), Daugava Riga (Uniunea Sovietică), București A și București tineret. Ieri s-au înregistrat următoarele rezultate : București A—București tineret 6—2 (2—1; 1—0; 3—1);Daugava Riga — Spartak Plsen 3—1 (1—0; 0—0; 2—1). Astăzi de la ora 17,30 au loc partidele : Daugava—București tineret; Spartak—București A.

★

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
HANDBAL masculin „CUPA 16 FE- 
BBUARIE" a început vineri IN 
SALA FLOREASCA din Capitală. Iată rezultatele : Dinamo Bacău— Rapid București 21—17 (15—9);
® Turneul internațional de fotbal de la Viareggio a continuat cu disputarea a două meciuri din cadrul sferturilor de finală. Dukln Praga a fnvins cu 3—1 (3—0) pe Internazionale Milano, iar Juventus Torino a întrecut cu 2—1 (2—1) pe Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia.• în orașul sovietic Ufa se va desfășura azi și mîine prima etapă a finalei campionatului mondial de motociclism pe gheață. La întreceri vor participa 16 concurenți (din 8 țări), printre care Cekranov (U.R.S.S.), Scvab (Cehoslovacia), Elekron (Suedia).

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, Teatrul de Operă și Balet al Republicii Socialiste România anunță cu adîncă durere încetarea din viață, în ziua de 18 februarie 1966, după o lungă și grea suferință, a dirijorului Egizio Massini, artist al poporului.Născut la 26 iulie 1894 dintr-o familie de artiști de operă, Egizio Massini s-a dedicat din fragedă copilărie muzicii, debutînd în anul 1907, la vîrsta de numai 13 ani, ca dirijor de operă. El s-a alăturat cu entuziasm luptei duse pentru întemeierea și consolidarea Operei Române, făcînd parte din grupul artiștilor fondatori ai Societății Lirice „Opera".După întemeierea în 1921 a Operei Române, Egizio Massini a activat neîntrerupt, afirmîndu-se ca unul dintre cei mai reputați dirijori de operă. înflăcărat propagator al creației autohtone, Egizio Massini a prezentat pentru prima dată operele „Alexandru Lăpuș- neanu“, „Ion Vodă cel Cumplit", „Răscoala", baletele „Harap Alb" și „Călin", precum și un mare număr de lucrări simfonice românești.în anii 1945—1949 a fost director al Operei din București, funcție pe care a exercitat-o cu deplină competență și cu un înalt prestigiu.Paralel cu activitatea dirijorală din țară, s-a făcut cunoscut și peste hotare prin spectacolele de operă și concertele simfonice pe care le-a condus în aproape toate capitalele Europei.Ca profesor la clasa de operă a
tirWIÎHTMM

SĂPTĂMÎNA
Rafinăria Teleajen — Lokomotiv Magdeburg (R.D. Germană) 21 — 20(11—9). Astăzi, de la ora 18, au loc jocurile: Rapid — Rafinăria Teleajen și Lokomotiv Magdeburg—Dinamo Bacău.

★Duminică dimineață PE STADIO
NUL „CONSTRUCTORUL" din șos. Olteniței sînt programate partidele etapei a doua a competiției 
„CUPA PRIMĂVERII" la rugbi. Cu începere de la ora 9,30 se vor desfășura următoarele meciuri : Progresul—Steaua, Gloria—Dinamo și Grivița Roșie—Farul Constanța.

★

O NOUA GALA DE BOX pentru campionatul republican al juniorilor, mîine, de la ora 9,30, în sala Casei de cultură a tineretului din raionul T. Vladimirescu (str. Turturele).
PE SCURT DE PESTE HOTARE• La Berlin s-a destășuiat meciul retur dintre S.C. Dinamo Berlin (R. D. Germană) și Ț.S.K.A. Moscova, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei feminin. Echipa sovietică a cîștigat cu scorul de 3—0. învingătoare și în primul joc, voleibalistele sovietice s-au calificat pentru semifinalele competiției• tntr-un meci international amical de handbal, disputat la Oslo, reprezentativa masculină a Poloniei a învins e- chipa Norvegiei cu scorul de 17—14 (10—8).

ai de făcut o mică reparație la instalațiile 
din apartament (să zicem, s-a spart o con
ductă de apă) și ai sesizat administrația, 
vin mai întîi niște „inspectori" care con
stată ce e de făcut și pleacă. Aceștia sînt 
de fapt lucrătorii care ar trebui să reme
dieze defecțiunea. în multe cazuri trec 
zile în șir pînă ce îți fac reparația. Cred 
că ar trebui ca administrația să se intere
seze mâi îndeaproape de activitatea acestor 
lucrători (de la C. Nicolae, coresp. volun
tar).

PRONOSPORTPremiile concursului Pronosportdin 13 februarie 1966
CONCURSUL B nr. 7Premiul excepțional : 1 variantă a 4 625 lei. Categoria a IlI-a (11 din 12)1 variantă a 6 167 lei. Categoria a IV-a : (10 din 12) 8 variante aI 156 lei.Report premiul excepțional lei 10 792.
CONCURSUL A nr. 7Categoria a Il-a : (11 din 12) 11 variante a4 406 lei. Categoria a III-a : (10 din 12) 91 variante a 798 lei.Report la categoria I: lei 40 392.

LOTOLa tragerea Loto din 18 februarie 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere :II 23 77 40 88 50 15 17 22 78. Premii suplimentare : 13 37 26.Fond de premii: 988 246 lei.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 șl 22 februarie a.c. In țară : Vremea se va încălzi treptat. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale, mai frecvente în jumătatea de nord- vest a țării. Vînt slab, pînă la potrivit pre- dominînd din vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade iar maximele între 5 și 15 grade. In București : Vremea se încălzește treptat. Cerul — schimbător. Ploi slabe de scurtă durată. Vîntul în general slab din sectorul vestic. Temperatura în creștere.

Conservatorului și ca șef al muzicilor militare din țara noastră, unde a funcționat un timp, Egizio Massini a adus o contribuție de preț la formarea unui mare număr de cîntăreți și artiști instrumentiști.Datorită marilor sale merite față de cultura și arta românească, pe care Egizio Massini le-a iubit cu ardoare, a fost distins cu înaltul titlu de „artist al poporului", cu Premiul de stat, cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. Egizio Massini a făcut parte din rîndurile Partidului Comunist Român. - fPrin moartea lui Egizio Massini, arta muzicală interpretativă din țara noastră pierde pe unul dintre cei mai iluștri reprezentanți ai săi, al cărui nume va rămîne înscris la loc de cinste în istoria Operei Române.
COMITETUL DE STAT 

PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ

ASOCIAȚIA OAMENILOR 
DE ARTĂ

DIN INSTITUȚIILE TEATRALE 
ȘI MUZICALE

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET
★Adunarea de doliu va avea loc duminică, 20 februarie a. c., ora 12 în holul Teatrului de Operă și Balet, unde va fi depus corpul defunctului. Publicul va avea acces pentru a aduce un ultim omagiu marelui artist în aceeași zi, în- cepînd de la ora 9.înhumarea va avea loc la Cimitirul Belu.

Voleibaliștii români 

în „C. C. E/'Noua ediție a competiției volei- balistice „Cupa campionilor europeni" se află în plină desfășurare. Luna viitoare urmează să intre în întrecere și cele două echipe românești admise în competiție : Rapid București, deținătoarea trofeului, și Dinamo București. Rapi- diștii se vor întîlni cu echipa iugoslavă Mlados Zagreb (la 6 martie la București și la 20 martie la Zagreb), iar dinamoviștii cu formația bulgară Minior Pernik (12 martie la Pernik și 20 martie la București).

• în grupele semifinale ale „Cupei campionilor europeni” la baschet masculin s-au disputat două noi meciuri : în grupa „A", Slavia Praga-Simmenthal Milano 82—59, iar In giupa ,,B" Ț.S.K.A. Moscova-A.E.K. Atena 81—48.® Se cunosc echipele finaliste ale „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin : T.T.T. Riga și Slovan Or- bis Praga. Prima a eliminat pe Visla Cracovia, iar a doua pe Slavia Sofia. Calificările în ambele semifinale au fost decise de coșaveraj, Intrucit victoriile fuseseră împărțite.

Ziarul „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" publică articolul de mai 
jos despre unul din evenimentele 
importante petrecute în Australia 
in ultimul timp :„Zilele acestea, în Australia s-a desfășurat o operație pregătită cu precizia și măsurile de precauție ale unor manevre militare. Sub denumirea «Fastbuck», scopul ei era să asigure transportarea de bancnote, în valoare de circa șase miliarde mărci (recalculat în valută vest-germană), din monetării și depozite ale guvernului spre băncile dispersate pe întreg continentul australian.Prin deșerturile rar populate ale Australiei de vest și nord, prin regiunile tropicale bîntuite de inundații ale statului Queensland și prin pădurile tropicale ale Australiei de sud, pe rute strict secrete înaintau coloane de mașini — dube cu pereții din plăci de oțel prin care nu trec gloanțe, escortate de mașini ale poliției cu mitraliere. Cea mai lungă rută a unui asemenea convoi însuma 4 000 km și trecea prin 25 de orașe cu 183 de bănci.Acestea au fost ultimele pregătiri pentru «Ziua X» a Australiei — 14 februarie — cînd pe întregul continent a început trecerea de la
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(Urmare din pag. I)

a unor linii de fabri
cație din secțiile mo
tor, faslu și prese. De aceea, aici se studiază posibilitatea reorganizării actualelor fluxuri tehnologice, în scopul scurtării ciclului de fabricație a pieselor și suban- samblelor. Specialiștii care au primit această sarcină cer părerea a numeroși muncitori, maiștri, tehnicieni și economiști, confruntă cele mai eficiente soluții. Alte colective urmăresc îmbunătățirea organizării producției și a muncii în secția forjă, mecanizarea transportului între operații și secții etc. în total își desfășoară activitatea șapte colective de specialiști, care au în obiectiv unsprezece din cele mai importante probleme ale organizării superioare, pe baze științifice, a producției și a muncii.
Primele 
rezultate...în continuare și-au spus cuvîntul numeroși participant! la masa „rotundă".— La prima vedere — a spus ing. SI- MION SĂPUNARU, șeful secției șasiu — s-ar părea că totul merge bine la linia de fabricație a punții din spate pentru tractorul U-650. Noi am analizat fluxul tehnologic și am constatat că el este susceptibil de a fi îmbunătățit. între altele, la capătul liniei se execută manual operația de calibrare 

vechiul sistem al lirei, la cel al dolarului și centului.Pentru cei 11,5 milioane de australieni obișnuiți să socotească în lire — fiecare avînd 20 de șilingi, iar un șiling 12 pence — această schimbare constituie un pas greu într-o altă lume. încă anul trecut, magazinele afișau pe mărfuri și prețurile în noua valută pentru a ușura clienților socotitul în sistemul zecimal. Dar fabricanții și co- mercianții, societățile de transporturi și autoritățile au rotunjit mai întotdeauna prețurile exprimate în lire-șilingi-pence spre limita superioară, pentru a-și ușura astfel recalcularea. în acest fel, o dată cu ea, gospodinele trebuie să accepte o scumpire considerabilă a alimentelor.Trecerea spre noul sistem urmează să se facă treptat într-o perioadă de 18—24 de luni. Aceasta înseamnă că gospodinele sînt nevoite să se obișnuiască să calculeze timp de circa doi ani, concomitent, după cele două sisteme. Mulți australieni se tem însă că aceasta va da naștere, în anumite sectoare, la haos.Recalcularea nu este o operație chiar atît de simplă. Potrivit tabelelor oficiale, un pence corespunde unui cent. Doi pence sînt egali cu doi cenți. Dar trei pence valorează, de asemenea, doi cenți. în timp ce doi pence valorează doi cenți, patru pence au valoarea a numai trei cenți. Acestea sînt numai unele din dificultăți.

a filetelor. Aici lucrează șase oameni, în cadrul, acțiunii pornite de organizația de partid și conducerea uzinei, noi studiem în prezent posibilitatea introducerii unor dispozitive mecanizate pentru efectuarea o- perației respective și aplicării altor măsuri care să scurteze ciclul de prelucrare a pieselor pe mașini.Din cele relatate de ing. VASILE SE- CHEL, director tehnic al uzinei, ing. GHEORGHE BÎR- SAN, șeful serviciului tehnologic, ing. IOAN FRÎNCU, șeful secției motor, 
s-a desprins concluzia 
că la baza măsurilor 
care se preconizează 
pentru perfectionarea 
organizării producției 
trebuie să stea tocmai 
studiul aprofundat al 
situației existente, fruc
tificarea și dezvoltarea 
propriei experiențe, 
precum fi a realizări
lor altor colective frun- 
tafe din țară.Ceea ce merită a fi apreciat în acțiunea constructorilor de tractoare este că faza de discuții, de tatonări, a fost repede depășită. Colectivele de ingineri, tehnicieni și economiști au pornit cu mult elan la treabă și primele rezultate au început să apară. Elocvent în a- cest sens este exemplul analizei întreprinse pentru organizarea mai bună a muncii în secția forjă. Ing. VIRGIL BARAS, șeful secției, a arătat că din fotografierile făcute pînă acum s-a constatat că la unele utilaje de forjat se pierde încă 10—18 la sută din timpul de lucru datorită lipsei de material încălzit. S-a

desprins astfel nece
sitatea coordonării In 
timp a capacității cup
toarelor de încălzire cu 
cea a ciocanelor fi pre
selor. Multe dintre măsurile preconizate în acest scop se și a- plică. „Estimările făcute, a completat ing. Virgil Baraș, arată că productivitatea muncii în secție va crește cu 15—20 la sută numai prin îmbunătățirea alimentării cu materiale și semifabricate calde a ciocanelor și preselor".— în prezent se află în curs de amenajare o linie tehnologică pentru forja- r'ea în serie a pini- oanelor pentru tractoare, a spus ing. LIVIU MAIOR, adjunct al șefului secției forjă. Eu consider 
că sînt condiții de a 
extinde acest sistem 
de organizare a pro
ducției si la alte re
pere solicitate în can
tități mai mari : biele, 
axe, arbori etc. Eficacitatea : crește cu mult productivitatea muncii, iar capacitatea de producție a a- gregatelor este mai bine folosită.într-un stadiu a- vansat se află și întocmirea studiului privind micșorarea sortimentelor de scule și dispozitive utilizate la fabricația tractoarelor. Ing. OCTAVIAN DIMITRIU a arătat că pînă a- cum s-a redus un număr de 78 de tipuri de cuțite de strung din cele 1 500 încatalogate. Numai de aici se economisesc anual circa 1 500 ore-om de proiectare și 2 350 ore-om pentru reglaje la ma- șinile-unelte.în perioada care a trecut de la declanșarea acțiunii constructorilor de trac

Sute de mii de funcționari din birouri și magazine au fost nevoiți, în ultimele săptămîni, să se așeze din nou pe băncile școlare pentru a se familiariza cu noua valută. Guvernul a organizat o vastă acțiune de informare a publicului. Totuși, o recentă anchetă a demonstrat că 15 la sută din femeile și 20 la sută din bărbații chestionați n-au putut să răspundă la întrebarea : cîți cenți valorează șase pence.încă în 1901, cînd a fost constituit statul federal australian, s-a semnalat un puternic curent în favoarea introducerii sistemului zecimal. Dar abia în 1963, guvernul s-a hotărît să-1 aplice. Unul din motivele care l-a determinat să facă acest pas l-a constituit faptul că prețul crescut al argintului a făcut ca baterea vechilor monede să devină neeconomicoasă.Guvernul s-a adresat populației să propună o denumire adecvată pentru noua valută. Cei mai mulți australieni au preferat «dolar», totuși, din cele 1 000 de propuneri, guvernul a ales «royal». Alegerea a întîmpinat o vie rezistență, majoritatea australienilor văzînd în această denumire expresia unei puternice dependențe față de coroana britanică. în cele din urmă, guvernul s-a decis pentru «dolar». Spre deosebire de celelalte țări, a căror valută poartă denumirea de «dolar», pe bancnotele australiene simbolul dolarului este urmat de un «A», precizîndu-se astfel că este vorba de dolarul australian.

toare, rezolvarea problemelor organizării superioare a proceselor de producție a fost dată, după cum se desprinde din cele de mai sus, sub formă de teme și studii, unor specialiști cu o înaltă calificare ce lucrează în diferite secții și servicii.— După părerea mea, a spus dr. docent ing. SILVIU CRIȘAN. profesor la Institutul politehnic, nu trebuie mers numai pe această cale. Este bine ca, paralel 
cu studiile întreprinse 
pe probleme, să se ia 
măsuri pentru întări
rea actualului serviciu 
de organizare a pro
ducției, în afa fel ca 
aceasta să devină un 
adevărat compartiment 
de concepție al uzi
nei, care să se ocupe 
în permanență atît de 
soluționarea aspectelor 
curente, cît fi a celor 
de perspectivă privind 
organizarea producției 
fi a muncii.Evidențiind valoarea acțiunii organizației de partid și conducerii uzinei „Tractorul" în soluționarea diferitelor probleme pe care le pune în prezent perfecționarea organizării producției, ing. MIHAI BACIU, secretar al Comitetului orășenesc de partid Brașov, a insistat, asu

pra importanței urgen
tării aplicării în prac
tică a măsurilor preco
nizate în acest scop 
în fiecare secție de fa
bricație. Vorbitorul a arătat că biroul Comitetului orășenesc de partid și-a propus să extindă acțiunea pornită la uzina de tractoare și în alte întreprinderi din localitate.Este o măsură binevenită, care va da, fără îndoială, roade.
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Paul Segers
desemnat să 
noul guvern

BELGIA

formeze ROMA

SANTO DOMINGO 18 (Agerpres). — Președintele guvernului provizoriu dominican, Hector Gar- eia Godoy, a avertizat vineri că îi • va deporta din țară pe toți „extre- . miștii" dacă acest lucru se va dovedi necesar pentru a se pune capăt valului de acțiuni teroriste declanșate în ultimele zile la Santo Domingo. El a spus că guvernul său va folosi forța împotriva tutu- ' ror persoanelor „fără să țină seama de rangul lor", dacă acestea vor participa la asemenea acțiuni.Intre timp, potrivit relatărilor a- genției Associated Press, în ultimele 24 de ore s-a înregistrat o intensificare a activității teroriste din partea militarilor de extremă dreaptă. Doi copii, unul în vîrstă de 4 ani și altul de 15 ani au fost uciși de o grenadă aruncată asupra locuinței lor dintr-o mașină militară. Aceasta, ridică la 26 numărul persoanelor ucise în Republica Dominicană de la 9 februarie, numărul persoanelor rănite fiind de peste 100.Agenția Prensa Latina informează că în capitala dominicană continuă să domnească o atmosferă de încordare. Militarii din forțele in- teramericane ocupă principalele clădiri publice din centrul orașului, iar pe străzi circulă în permanență vehicule blindate.

BRUXELLES 18 (Agerpres).—După șapte zile de criză guvernamentală, regele Belgiei, Baudouin, l-a însărcinat joi pe Paul Segers, membru al Partidului social-creștin și fost ministru coordonator pentru pro- ' blemele sociale în precedentul guvern Harmel, cu formarea noului cabinet belgian. Hotărîrea regelui Belgiei a fost luată după ce președintele Camerei Reprezentanților, Achille van Acker, a recunoscut că misiunea de informare ce i-a fost

încredințată a eșuat. După demisia cabinetului Harmel, în rîndul partidului social-creștin și socialist a luat naștere un puternic curent care se pronunță în favoarea reconstituirii alianței dintre cele două partide. Acest curent este răspîndit mai ales în rîndurile sindicatelor creștine și socialiste, în ciuda opoziției aripei de dreapta a Partidului social-creștin, care dorește o înțelegere cu Partidul liberat
PICTOR ROMÂN

Japonia nu dorește
J9 umbrela atomică americană"TOKIO 18 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Tokio, adjunctul ministrului afacerilor externe al Japoniei, Takezo Shimoda, a făcut o declarație care a atras atenția corespondenților de presă americani din capitala japoneză. Shimoda a spus că Japonia nu dorește să fie inclusă sub o așa-numită „umbrelă

atomică americană' și că tratatul de securitate americano-japonez nu cuprinde nici o prevedere cu privire la arme nucleare. Demnitarul japonez a adăugat că țara sa nu permite ca la bazele militare americane situate în Japonia să existe arme nucleare.Agenția Associated Press, care relatează despre această declarație, subliniază că în cercurile diplomatice din Tokio, „nimeni, și nici reprezentanții Ministerului de Externe, nu-și amintesc ca vreo oficialitate japoneză să mai fi formulat o asemenea declarație pînă acum*.

în inima Romei, la cîțiva pași de vestitele scări din Piața Spaniei, se află una din cele mai cunoscute galerii de artă ale orașului, „Galeria Schneider", unde expun și sculptori nume lume. Aici, roman jul să se întîlnească cu lucrările unui promițător talent al tinerei generații de artiști plastici din țara noastră, Victor Roman, care prin o- perele sale a fost prezent la peste 20 expoziții naționale și internaționale.Victor Roman prezintă la Roma un număr de sculpturi în piatră vulcanică și bronz, precum și cîteva picturi. Dintre acestea rețin a- tenția vizitatorilor mai ales sculptura în piatră intitulată

pictori de re- întreaga publicul a avut prile-din

Norodom Sianuk

.Logodnica", sculp- ,Boci- o pe»■ tura în lemn toarele". creație virtuțile realismului care invită la meditație", aprecia în comentariul său postul de radio Roma. Prof. Lorenzo Gu- ierrini, cei mal sculptori spunea: „I lui Victor mai ales cele în piatră, dovedesc o gîndire avîntată și o mînă de artist surprinzătoare pentru tinerețea celui ce le-a făurit". Iar prof. Daniel Corry, de la universitatea americană „Columbia", pe care l-am întîlnit la vernisajul de marți seara, a declarat: „O expoziție care te invită să revii. De trei ori „bravo" pentru talentul său".

„Este bazată
Lorenzounul dintre renumiți italieni, .Sculpturile Roman, cele dovedesc

Clmpoieril scoțieni deschideau lunga coloană a minerilor care se îndrepta pe lîngă Hyde Park și prin centrul orașului spre clădirea parlamentului. O masă de peste 1 000 de mineri, veniți din Scoția, Wales, Yorkshire și alte regiuni miniere ale țării s-au adunat aici pentru a transmite direct deputați- lor principalele revendicări ale minerilor.Din Incinta Camerei Comunelor au Ieșit pe rînd peste 30 de deputațl, cîțiva dintre ei conservatori. Aceștia au discutat cu demonstranții, pe grupuri, care cereau același lucru : asigurări împotriva proiectelor de închidere a unui număr de mine de cărbuni cît și mărirea cît mai rapidă a salariilor. Minerii s-au pronunțat împotriva planului Departamentului Național al Cărbunelui, care prevede ca în următorii doi ani să fie scoase

dln funcție 150 de mine, multe din ele în Scoția. Așa se și explică, de altfel, faptul că printre demonstranți se aflau vreo
prezentat revendică
rile. Curînd, trimișii 
s-au întors însă cu 
mîna goală, comuni- 
cînd decepționați ml- 

anerilor refuzul do

LONDRA

MINERII
INCINTA

PARLAMENTULUI
400 de mineri scoțieni, cu pancartele și insignele sindicatelor lor.O delegație a minerilor s-a întîlnit la parlament cu Fred Lee, ministrul energeticii, căruia i-au

se da garanții în privește viitorul dustriei miniere britanice. Aceasta, în ciuda promisiunii laburiste, dată încă înainte de alegerile generale din 1964, cu pri- asigurarea

C9 in-

tmel producții anual® 
de 200 de milioane 
tone de cărbuni.

Vestea răspunsului 
negativ s-a răspîndit 
imediat printre mi
neri, stîmlnd profun
de sentimente de ne

mulțumire. Mulți dele
gați șl-au exprimat 
părerea că refuzul de 
majorare a salariilor 
va sttml un ecou pu
țin favorabil pentru 
laburiști fn regiunile 
miniere al» țării. A- 
ceastă stare de lu
cruri e cu atît mai 
semnificativă cu cît 
atmosfera electorală 
pare să reintre trep
tat în actualitatea po
litică. O parle din de
legați au rămas la 
Londra unde partici
pă la o conferință p® 
țară a Uniunii națio
nale a minerilor; în 
cadrul acesteia a fost 
adoptată hotărîrea de 
a nu se mal preBta 
munca suplimentară, 
în semn de protest 
față de respingerea 
cererilor de a 11 se 
mări salariile.

:■

l

Ultimul
obstacol...ROMA 18 (Agerpres). — O dată cu acordul realizat între cele patru partide ale coaliției de centru-stîn- ga din Italia asupra „dozării" portofoliilor în noul guvern, observatorii consideră că criza guvernamentală a fost, practic, soluționată.Ultimul obstacol, care mai trebuie trecut, este atribuirea portofoliului afacerilor externe. Moro i-a cerut lui Fanfani, liderul aripii de stingă a Partidului democrat- creștin, să revină în fruntea acestui minister. Fanfani’ nu a dat un răspuns categoric, solicitînd timp de gîndire. El a spus că va face cunoscută hotărîrea sa sîmbătă.

PNOM PENH 18 (Agerpres). — Prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, a luat recent cu- vîntul în fața Adunării Naționale a țării. Evocînd problema vietnameză, Sianuk a cerut retragerea tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud și încetarea imediată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam. Șeful statului cambodgian a dezvăluit adevărata natură a „negocierilor de pace" ale guvernului S.U.A., acțiune întreprinsă cu scopul de a induce în eroare opinia publică. „Am certitudinea, a spus prințul Sianuk, că istoria va judeca foarte sever toate acele guverne care sprijină acțiunile ilegale ale S.U.A. în Vietnam".
WASHINGTON

in Coaisia senatorială

Llvlu RODES CU

EH Declarația Biroului Politic al P. C. Francez

Ion MARGINEANU

exprimat o părere amînat discuțiile ulterioară. Biroul Francez și-a expri-

PENTRU UNIREA FORȚELOR DE STINGĂ
ÎN ALEGERILE LEGISLATIVE

WASHINGTON 18 (Agerpres).— Secretarul de Stat al S.U.A., Dean Rusk, a apărut vineri în fața membrilor Comisiei senatoriale pentru afacerile externe unde continuă audierile consacrate politicii dusă de guvernul american în Vietnam. Aceste audieri, televizate, începute în urmă cu aproape două săptă- mîni au dezvăluit opiniei publice americane că în rîndurile congresmenilor se manifestă un puternic curent de opinie împotriva intervenției S.U.A. în Vietnam și politicii președintelui Johnson în Asia de sud-est.In depoziția sa, Rusk s-a străduit să justifice acțiunile S.U.A. în Vietnam și să le ofere o așa- numită „bază juridică". Secretarul de stat nu a făcut altceva decît să repete justificările prezentate în ultimele luni ale guvernului american pentru trimiterea unor efective militare tot mai numeroase în Vietnamul de sud și pentru uria-

șele cheltuieli bugetare destinate continuării intervenției S.U.A.Referindu-se la atmosfera în care se desfășoară aceste audieri, corespondentul din Washington al agenției France Presse subliniază că „numeroși congresmeni pun la îndoială justețea politicii președintelui Johnson". Corespondentul a- mintește că în cursul audierilor de joi, senatorii Fulbright și Morse au declarat, răspunzînd generalului Taylor care s-a pronunțat în favoarea continuării intervenției americane în Vietnam, că aceasta „se va sfîrși cu un dezastru pentru Statele Unite".
★HANOI 18 (Agerpres). — La 17 februarie, mai multe formații de avioane militare americane au pătruns în repetate rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam, bom- bardînd și mitraliind mai multe regiuni populate și obiective economice.

PARIS 18. Agerpres, Al. Gheorghiu, mite : Ziarul „L’Humanite" că o declarație a Biroului al P. C. Francez cu privire cesitatea unirii forțelor deIn declarație se arată că Politic a constatat cu satisfacție că mai multe organizații și grupări politice și-au dat acordul de principiu la scrisoarea adresată partidelor, organizațiilor și grupărilor de stînga, propunînd începerea unor discuții în vederea elaborării unui program comun. Partidul socialist și partidul radical, deși nu și-au definitivă, au pentru o. dată Politic al P. C.mat regretul față de această poziție, subliniind că realizarea programului comun depinde în esență de înțelegerea dintre Partidul comunist și partidele grupate în Federația stîngii democrate și socialiste.„înțelegerea rapidă asupra programului comun și asupra tacticii
0 NOTĂ A

Corespondentul trans- publi- Politic la ne- stînga. Biroul

GUVERNULUI SOVIETIC

din că tot ca se

electorale rămîne prima condiție pentru ca partidele de stînga să obțină victoria la apropiatele alegeri legislative", se spune în declarație.In declarație se arată că P. C. Francez va prezenta la primul tur de scrutin un candidat în fiecare circumscripție. Pentru al doilea tur de scrutin „Biroul Politic consideră că în condițiile legii electorale actuale este indispensabil ca toate partidele de stînga, fără excepție, să-și ia angajamentul de a vota pentru acela dintre candidații de stînga cel mai bine placat prin sufragiu universal".In încheierea declarației se subliniază că existența unui program comun ar îngădui cucerirea majorității în țară și în parlament

oameni

In timpul marșului de protest organizat pe străzile Lon 
drei de delegați ai minerilor veniți din Wales, Scoția, 

Yorkshire(Telefoto : U.P.I.—Agerpres) pARIS Reuniune 
în sprijinul colaborării 
internaționale

MOSCOVA 18 (Agerpres). — A- genția TASS transmite că V. Kuz- nețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., a înmînat lui T. Nakagawa, ambasadorul Japoniei la Moscova, o notă memorială în care se arată că guvernul sovietic amintește nou guvernului Japoniei „S.U.A. folosesc într-o măsură mai largă teritoriul japonez una din principalele lor baze,sprijină pe resursele industriale și umane ale Japoniei pentru lărgirea agresiunii în Vietnam".„Dacă Japonia dorește cu adevărat să contribuie la stabilirea păcii în Vietnam, este logic să se aștepte ca ea să adopte măsurile necesare pentru încetarea folosirii, pe viitor de către S.U.A. a teritoriului, industriei și resurselor umane ale țării în scopul sprijinirii agresiunii americane împotriva poporului vietnamez", se a- rată în încheierea notei memoriale.

Ziarul japonez „Mainiți” relatează 
că, recent, în Coreea de sud a luat 
ființă o așa-zisă „Companie de stat 
pentru afacerile cu străinătatea", care 
se ocupă cu trimiterea de muncitori 
și țărani sud-coreeni pentru a lucra 
în diferite state ale lumii. Cei care 
doresc să devină „fericiți" sînf invi
tați să se autoexpatrieze de urgență, 
în felul acesta, autoritățile de la Seul, 
care afirmă că viața grea a popu
lației sud-coreene s-ar datora, chipu
rile, suprapopulării, își concretizează 
intenția de a antrena „pe drumul feri
cirii’ mii de sud-coreeni.

Ideea nu este nouă. Cu ani în 
urmă, sub pretextul „asigurării stabi
lității economiei naționale", a început

exportul „surplusului” mîinii de lucru 
în țările industrializate. Numai în 
R. F. Germană lucrează în prezent 
peste 2 200 de persoane, iar anul tre
cut, sute de țărani sud-coreeni s-au 
stabilit pe plantații în America Latină.

Guvernul lui Pak Cijan Hi a trecut 
la elaborarea unui plan de perspec
tivă, cu scopul de a încheia tranzacții 
pe scară largă privind livrarea de 
brațe de muncă ieftine. Șeful Compa
niei din Coreea de sud a anunțat 
cent că 
contract pe termen lung privind 
miterea 
țărani 
sud-coreeni sînt prevăzuți să fie „ex
portați” în R. F. Germană.

Compania are în vedere acțiuni și 
mai „îndrăznețe”. Potrivit ziarului mai 
sus citat, ea și-a făcut un plan de lu
cru pentru următorii zece ani, inten- 
ționînd ca, în această perioadă, să 
„scoată” din țară aproximativ 300 000 
de muncitori și țărani.

Emigrarea mîinii de lucru sud-co
reene în țările Americii Latine și în 
Europa occidentală se datorește, 
după cum apreciază observatorii de 
la Seul, creșterii neîntrerupte a șo-

în curînd va fi semnat

în Bolivia a circa 80 000 
sud-coreeni. Cîfeva mii

re- 
un 
fri- 
de 
de

majului tn țară șl înrăutățirii condiții
lor materiale de viață ale populației. 
„Tn prezent, scrie revista americană 
„U. S. News and World Report’, 
aproximativ 22—25 la sută din forța 
de muncă sud-coreeană nu este folo
sită”. Iar ziarul „Le Monde" relatează 
următoarele : „Dacă străbați peisajul 
sud-coreean te înfiori în fața celor 
văzute. 1500 000 de sud-coreeni sînt 
măcinați de tuberculoză. Aproape 
3 000 000 n-au de lucru”. Conform 
statisticilor oficiale, în capitala Coreei 
de sud fiecare al zecelea 
este șomer.

Și iată că guvernul de 
cheamă, în mod oficial, pe 
reeni să ia calea exilului. Ce-i 
fă însă „dincolo” pe acești expatriați ? 
„Din 133 de familii sud-coreene, ple
cate anul trecut în Brazilia, relatează 
agenția Tongshin, 114 oameni vaga
bondează, trăind din cerșetorie, iar 
numeroase persoane au murit în a- 
ceastă viață rătăcitoare”.

Exportul de oameni din Coreea de 
sud atestă nu numai situația econo
mică grea, dar și caracterul reacțio
nar, inuman, al actualului regim de la 
Seul.

locuitor

n PARIS. Intre 15- și 18 februarie a avut loc la Paris cea de-a XH-a sesiune de colaborare a asociațiilor și organizațiilor internaționale, la care au participat cr ' ■ ducători a peste 70 de astfel organizații guvernamentale și 'neguvernamentale. în ședința de joi, care a fost prezidată «de prof. V. Harnaj, din Republica Socialistă România, președintele Apimon- diei, numeroși delegați au subliniat aportul adus de România în z activitatea internațională, făcînd aprecieri concrete cu privire la contribuția română în biochimie, lucrări de hidroameliorare, bio- stimulatori, industria alimentară șl în domeniul schimburilor internaționale de specialiști. A fost aprobată în unanimitate propunerea profesorului Harnaj ca asociațiile internaționale să treacă în planul lor de activitate sprijinirea unui .schimb larg internațional de studenți și tineret în vederea realizării unei mai bune pregătiri a generației de mîine și pentru strîn- gerea legăturilor între popoare.

uruguav Agravarea 
conflictelor de muncă

Pe măsura Intensificării bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, tot mai 
multe avioane agresoare devin ținte ale tirului artileriei Armatei popu
lare vietnameze. După cum transmite agenția V.N.A., pină In prezent 
aproape 900 de avioane americane au fost doborîte. Mulți aviatori ame
ricani participă la raiduri în speranța că, după 12—18 luni de serviciu 
militar, se vor întoarce acasă cu mari sume de bani. Dar adesea el își 
văd Întrerupte viselo ajungînd între armele șl baionetele ostașilor nord- 
vietnamezi. Fotografia înfățișează pe căpitanul Wilmer N. Glubb, după ce 
avionul reactiv pe care II pilota a fost doborît în provincia Quang BInh 

(Foto : Agenția de știri vietnameză)

MONTEVIDEO 18 (Agerpres). în Uruguay se semnalează o agravare a conflictelor de muncă. Pentru a pune capăt grevei declarate de lucrătorii serviciilor de poștă, poliția a intervenit ocupînd localul poștei centrale din Montevideo. Lucrătorii poștei s-au adunat în fața clădirii Consiliului național guvernamental, unde au organizat o demonstrație de protest împotriva guvernului, cerînd satisfacerea revendicărilor lor. întrucît din cauza grevei peste două milioane de scrisori și telegrame nu au fost distribuite, corespondența este împărțită de polițiști-

NOTE
I. IONAȘCU

scurge

Dacă apa

... vor rămîne doar pietrele. Nu 
este parafrazarea cunoscutei zicale, ci o problemă ce preocupă îndea
proape opinia publică din Canada. 
Arthur Laing, ministrul canadian 
cu problemele teritoriilor din nord și resurselor naționale, i-a consa- 

'crat un loc deosebit într-o recentă 
conferință de presă. Referindu-se 
la planul „Nawapa", elaborat de o 
firmă americană in care se preco-

nizeaza aprovizionarea cu apă po
tabilă a S.U.A. din resursele hidro
logice canadiene, ministrul s-a o- 
pus răspicat: „Este apa noastră și 
vrem s-o păstrăm". Ziarul canadian 
„Vancouver Sun" arăta că, în ca
zul înfăptuirii „planului Nawapa", 

.90 miliarde de mc de apă potabilă 
se vor scurge anual din Canada 
spre vecinul din sud. In felul a- 
cesta, S.U.A., care au resimțit vara 
trecută o accentuată lipsă de apă, 
în special în orașul New York, in
tenționează să-ți procure apa ne
cesară din resursele Canadei. Lu
crările de construcție pentru trans
portarea ei sînt evaluate la miliar
de de dolari.

Planul prevede amenajarea unui 
uriaș lac de acumulare în munții 
Stîncoți. O parte din apa adunată 
aici urmează să fie dirijată prin- 
tr-un canal în lacul Superior. Pu
nerea în aplicare a „planului Na
wapa", după cum declară partea 
canadiană, va duce la scăderea de
bitului de apă din vestitele lacuri 
și, respectiv, la crearea unor 
probleme hidrologice cu ur-

mări încă de neprevăzut. De aceea, 
în Canada s-a creat un puternic cu
rent de opinie împotriva proiectu
lui american și, în general, împo
triva irosirii resurselor naturale 
canadiene. Reprezentanții cercuri
lor de afaceri și guvernamentale 
ale Statelor Unite vorbesc din ce 
în ce mai des despre „necesitatea 
abordării problemelor resurselor 
naturale, inclusiv a apei, din punct 
de vedere al necesităților întregu
lui continent..." Ministrul canadian, 
A. Laing, pare să fie de acord cu 
acest punct de vedere, cu o sin
gură condiție ; „Am putea vorbi 
despre resursele continentale și, în 
particular, despre apă, în cazul în 
care piața americană ar deveni in
tr-adevăr o piață continentală, cînd 
capitalul american ar deveni un 
capital continental, cînd tehnica a- 
mericană ar deveni continentală. 
Deocamdată, a continuat el, sîntem 
ferm hotărîți să privim resursele 
noastre drept canadiene și nici de- 
cum continentale".

g| RIO DE JANEIRO. Ministrul relațiilor externe al Statelor Unite ale Braziliei, generalul Juracy Magalhaes, a oferit la 15 februarie 1966 un dejun în cinstea lui Gheorghe Ploeșteanu, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Brazilia, în legătură cu plecarea sa definitivă din a- ceastă tară.
m NEW YORK. Liderul Partidului democratic kurdistan, Mustafa Barzani, a trimis secretarului general al O.N.U., U Thant, precum și tuturor reprezentanților permanent la organizația mondială, o scrisoare în care cere trimiterea unei comisii a O.N.U. pentru a face investigații în legătură cu persecuțiile practicate de guvernul irakian împotriva partidului kurd.
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CALCUTTA. In vestul statuluiBengal au continuat vineri demonstrațiile împotriva măsurilor de raționalizare a produselor alimentare. Agențiile de presă relatau că în districtul cunoscut sub numele „Cele 24 de temple', la 80 kilometri de Calcutta, s-au produs puternice ciocniri între manifestanți și poliție. In Basir- hat, una din suburbiile orașului Calcutta, au avut loc, de asemenea, tulburări.
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