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Renovarea bojdeucii 
lui Ion Creangă

Uzinele constructoare de 
mașini din Reșița au realizat 
anul acesta noi tipuri de hi
droagregate care, prin con
strucția lor modernă și randa
mentul sporit, se ridică la 
nivelul agregatelor similare 
cunoscute peste hotare. Printre 
acestea se numără un hidro- 
agregat de 22,5 Mw în con
strucția căruia s-au adoptat 
cele mai avansate soluții teh
nice. La o serie de ansamble, 
ca de pildă, coloanele de dis-

îndeplinit

tipuri de
hidroagregate

tribuție a uleiului și pompele 
de ulei, specialiștii uzinei au 
aplicat soluții tehnice origina
le care asigură o siguranță 
mărită în exploatare și o creș
tere a randamentului cu 15 la 
sută față de cele realizate pînă 
acum. Arborele generatorului, 
care are o greutate de 27 de 
tone, a fost fabricat pentru 
prima dată în țară de către 
constructorii de mașini de la 
Reșița și Uzinele „Progresul" 
Brăila. După proiecte originale 
care se ridică la nivelul teh
nicii actuale au fost construite 
și turbinele hidraulice de 
7,5 Mw, turbinele cu aburi de 
3, 4, 6 Mw, la care rotorul s-a 
executat în monobloc în loc 
de discuri aplicate, iar pentru 
reducerea consumului de abur 
s-au utilizat cele mai noi tipuri 
de labirinți. Randamentul a- 
cestor turbine cu abur este cu 
3—4 la sută mai mare, iar prin 
îmbunătățirile constructive a- 
duse, consumul de metal a fost 
redus cu peste 14 tone față de 
cele realitate înainte. Pentru 
anul 1965 U.C.M.R. au pregătit 
noi proiecte tehnice, care vor 
permite constructorilor reși- 
țeni sa realizeze turbine, a- 
gregate și mașini la nivelul 
tehnicii actuale.

v • Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Atelierelor de re
parat material rulant din Paș
cani au realizat la 10 decem
brie sarcinile planului anual. 
De la începutul anului aici au 
fost obținute economii supli
mentare la prețul de 
valoare de 750 000 
2 570 000 lei beneficii 
plan.

Pînă la această dată 
tăți economice din regiunea 
Iași au îndeplinit 
termen sarcinile 
anual.

• întreprinderile 
din regiunea Cluj au îndepli- 
niat cu 20 de zile înainte de 
termen planul de producție pe 
anul 1964. în perioada care a 
trecut au fost date peste plan 
produse în valoare de circa 20 
milioane lei.

Oțelarii hunedoreni sînt pre
ocupați să depășească capaci
tatea agregatelor prevăzută în 
proiecte. In luna octombrie, de 
pildă, datorită nivelului teh
nic ridicat la care a fost exe
cutată construcția cuptorului 
de 400 tone, intrat anul acesta 
în funcțiune, și a unei bune 
pregătiri profesionale, s-au 
obținut cei mai înalți indici 
de utilizare înregistrați pînă 
acum la cuptoarele Martin de

La lași au fost ter
minate lucrările de 
renovare a bojdeu
cii lui Ion Creangă 
din cartierul Țicău și 
a micului muzeu din 
curiea bisericii Colia, 
amenajat în fosta lo
cuință a marelui po
vestitor în timpul 
tind era diacon.

Reflectoare puter
nice instalate în 
curtea bojdeucii per
mit să se pună și mai 
bine în valoare exte-

riorul acestei locuințe 
îndrăgite de scriitor, 
loc al taifasului cu 
Eminescu pînă noap
tea tîrziu. Vizita
torii vor întîlni boj
deuca renovata și în
frumusețată și in in
terior, iar exponatele 
— fotocopii după ma
nuscrise, tipărituri ale 
lui Creangă, publica
ții ale vremii — reor
ganizate.

(Agerpres)

perfecționat 
de vagon-cisternă

cost în 
lei și 

peste

12 uni-

înainte de 
planului

forestiere

• Topitorii care deservesc 
cuptoarele electrice de la Com
binatul siderurgic Hunedoara 
au raportat îndeplinirea pla
nului anual înainte de termen.

îndeplinirea planului anual 
de către colectivul oțelăriei 
electrice cu 21 zile înainte de 
termen este o urmare firească 
a măsurilor aplicate de oțe- 
lari, care au permis realizarea 
în fiecare lună a unor indici 
superiori de utilizare a cup
toarelor.

Cei mai înalti

indici de utilizare
mare capacitate de la Hune
doara, iar în luna noiembrie 
s-a produs în medie pe fie
care mp vatră de cuptor și zi 
calendaristică cite 770 kg de 
oțel peste indicele planificat.

In perioada celor 6 luni care 
au trecut de la terminarea și 
darea în exploatare a cupto
rului, oțelarii care îl deservesc 
au dat peste sarcinile de plan 
mai mult de 9 800 tone de 
oțel. O parte însemnată din 
sporul de producție s-a obți
nut pe seama măririi timpului 
productiv de funcționare și a 
reducerii duratei reparațiilor, 
în ultimele două luni, repara
țiile la cald au fost reduse de 
la 4,50 la sută, cit era plani
ficat, la numai 1,60 la sută.

(Agerpres}

La Uzinele „23 
August" din Capitală 
s-a realizat de curînd 
un tip nou de vagon- 
cisternă cu capacita
tea de 60 mc. El este 
destinat transporturi
lor de produse petro
liere, iar prin adapta
rea unor garnituri in
terioare — cauciuca- 
re, metalizare etc. — 
se poate folosi și la 
diverse produse chi
mice. Caracteristica 
boghiului permite 
noului vagon să fie 
utilizat pe linii cu 
ecartament normal și 
larg .(1435 și 1524 
mm). Prin perfecțio
narea echipamentelor 
de rulare și frînare

s-a obținut și o vite
ză sporită pînă la 
120 km pe oră, față 
de numai 100 lan pe 
oră, cît aveau vechile 
tipuri de vagoane- 
cistemă produse în 
uzină. Deși are capa
citate mai mare decît 
vagonul-cistemă rea
lizat pînă acum, noul 
produs este cu 2 tone 
mai ușor.

Vagonul-cistemă e- 
ste realizat la nivelul 
tehnicii înaintate, el 
fiind comparabil cu 
vagoane similare pro
duse în alte țări cu 
experiență în acest 
domeniu.

(Agerpres)

Drumuri forestiere
In pădurile regiu

nii Maramureș s-au 
construit și dat în ex
ploatare noi drumuri 
forestiere. Celor pes
te 38 km de drumuri 
realizați anul acesta 
li se vor adăuga, în 
luna decembrie, încă 
peste 50 km. Noile

drumuri vor înlesni 
exploatarea lemnului 
din bazine greu ac
cesibile, asigurîndji- 
se astfel b mai bună 
aprovizionare a fa
bricilor de cherestea 
din regiune cu mate
rie primă.

Măsoară
timpul

„rigla
de ca lctil“!

an are cînd au început 
și cînd s-au înche
iat anii de ucenicie? 
Să spun că au în
ceput în anul 1913, 
cînd am devenit 
elev al Liceului din 

Sibiu, și că s-au încheiat în anul 
19^0, cînd am absolvit medicina? 
Aș greși. Aceia au fost într-ade- 
văr anii rde învățătură cu pro
gram, note și examene. Aceia au 
fost anii cînd ■„prindeam" totul 
cu o ușurință uluitoare, cînd fie
care nouă noțiune însușită în
semna o cucerire, similară cu o 
descoperire. Copilul, apoi ado
lescentul, apoi tînărul făcea cu
noștința cu lumea și descoperea 
în fiecare zi alte domenii din in
finitul tezaur de cunoștințe adu
nat de-a lungul veacurilor do 
omenire. Am dat bacalaureatul, 
mi-am luat licența' și am rămas, 
după aceea elevul de odinioară 
și studentul de odinioară. Nu-i 
nici o figură de stil,, ci purul a- 
devăr. Niciodată nu poți spune : 
îmi este deasjuns ceea ce știu. 
Poate comparația nu-i prea izbu
tită, dar și în această ucenicie se 
întâmplă ca într-o călătorie de du
rată în care rezervele de cpmbus^ 
tibil, ori cît de bogate âr fi, tre
buie să le 'suplimentezi, mereu. 
Nu e greu să o fâcj, dacă în anii 
socotiți de învățătură dobîndești 
pasiunea muncii intelectuale, 
care, de fapt, este însăși condiția 
de a te numi elev sau' student.

Socotesc că tocmai în acești 
ani noi am făcut un lucru bun! 
ne-am format dejprinderi durabi
le/un stil de muncă la care eu 
apelez și astăzi, deși nu mă mai 
aflu în bancă, învățăcel, .ci la ca
tedră — profesor. Ca să fiu exact,

Acad. Aurel Moga

în liceul sibian, străveche citade
lă școlară, primul lucru pe care 
l-am învățat a fost acela că în via
ță izbutești muncind, că trebuie 
sădoreștijsă intri în această viață 
pe porțile din față, sa intri, nu 
să te strecori „printre alții". 
Ne-au spus-o aceasta cei mai 
buni dintre dascălii noștri, exce- 
lenți pedagogi, modești și ano
nimi, pentru că așa era firea lu
crurilor atunci: cei care creșteau 
generații și generații de tineri 
rămîneau niște anonimi, care în
vingeau într-un fel anonimatul 
prin, pasiunea pentru munca de 
dascăl, prin ceea ce deveneau cei 
mai buni elevi ai lor. Admirația 
mi-a rămas neștearsă pentru

Anii de
ucenicie

a-

eu avmd în plîlS avantajul expe
rienței de viață &re m-U cbndus 
la concluzii, m-a ajutat să-mi cla
rific ce am făcut bine în timpul 
școlii 'și facultății și ce trebuie să 
regret. Vi le spun pe toate pentru 
că e mai bine să n-ajungeți la 
60 de ani și s-aveți în „tolba" 
amintirilor prea multe regrete.

Liceean fiind, învățam bine, 
învățam, ce-i drept, mai mult 

după preferințe. Aveam eu o 
„teorie" a mea. Spuneam tuturor 
ca-mi. place să învăț la materiile 
unde ți se cere să judeci, „să-ți 
pui capul la contribuție". Mă pa
sionau matematicile și latina. 
Zile întregi aș fi fost în stare să 
mă ocup cu dezlegarea probleme
lor. Era, într-un fel, satisfacția 
cercetătorului care descoperea 
ceva și nu lua de-a gata noțiuni 
elaborate de alții. învățam și la 
celelalte discipline, pentru că 
învățătura devenise o obișnuință. 
Dar aveam impresia că fac un 
lucru mecanic, că „tocesc", cum 
se spune în termeni școlărești. 
Anii care s-au scurî? de atunci 
mi-au dat ceva înțelepciune și 
m-au făcut să-mi revizuiesc con
cepția cum că sînt discipline care 
te solicită să judeci și altele 
care-ți impun să înmagazinezi 
date. De ce mi-aș fi ales medici
na — socotită prin excelență o 
profesiune în care trebuie să în
veți mii de date pe dinafară, eu 
omul care susțineam sus și tare 
că „vreau să gîndesc", dacă nu 
m-aș fi convins că și la istorie, și 
la anatomie, și la științele naturii, 
la toate disciplinele, trebuie să 
înveți judecind, gîndind. Să ne 
înțelegem bine: aici este vorba 
numai și numai de stilul de mun
că. E în firea tinereții să dorească 
a avea meritul cuceririlor, al des
coperirilor. De aceea, trăiești cu 
impresia, cînd ești elev și chiar 
cînd ești student, că umbli pe dru
muri neumblate. Foarte bine! O 
spune fostul elev și fostul student. 
Foarte bine ! O spune și profe
sorul de azi. Capul tânărului nu 
este o magazie în care înghesui 
cunoștințe, date, lucruri adunate 
de alții. E un cap care acumu
lează din ceea ce au dobîndit 
alții, selectând, judecind, asimi
lează ce-i bun, cu discernămîntul 
omului care, peste ani, va adău-

(Continuare în pag. a IV-a)

cești oameni care trăiau pentru șî 
prin elevii lor. Ește și aceasta o 
satisfacție, 6 mare satisfacție.

Dar să revenim „la noi, elevii", 
„la< țțoi, studenții". Ne des
part un număr apreciabil de ani, 
școala de azi nu mai este cea dc 
ieri și nici facultatea. Dar sînt 
lucruri care ne unesc. Ne unește 
vîrsta pe care am trăit-o în școa
lă și facultate, numeroasele preo
cupări și, chiar mă refer la 
tinerii care în trecut veneau la 
școală să învețe, să se formeze 
pentru viață — idealurile. Ne 
leagă dragostea de școală și fa
cultate, bucuria cu care inaugu
răm fiecare an de învățătură și 
ne sărbătorim. La sfirșitul lui, 
premianții, succesele, ne leagă 
dragostea pentru dascăli, emoțiile 
tezelor, examenelor, febra pregă
tirilor unor serbări școlare, legile 
atât de frumoase ale camarade
riei școlărești £ studențești. Așa 
că, deși departe ca vârstă, putem 
sta de vorbă de la egal la egal,

ROTUNDĂ A „SCtNTEII TINERETULUI" 
MUNCITORI NE VORBESC7 TINERI

Drumul spre titlul de fruntaș

și despre „exigența

unor controlori ai

MASA
DESPRE-

Contor de fulgere
In cedrul stodulor 
feetnate pentru cu- 

fenomenelor 
aieetr.ee <fca atmosfe
ră. un colectiv de spe
ri abștî din Institutul 
de cercetări rneteo’ro- 
lagice, a conceput și 

pentru prima 
det* in Ura noastră 

aparat pentru de
ars r fulgere lcr,

emit contor de 
ere.

Aparatul, 
de specialiștii 
îți găsește o l*rgă uti
lizare în depistarea 
focarelor de descăr
cări electrice de pe 
teritoriul țării noastre 
și prin aceasta folosi
rea lui prezintă o 
mare importanță în 
prevederea timpului, 
în protecția zboruri»

realizat 
noștri.

lor aviației și a linii
lor electrice de înaltă 
tensiune.

în cursul acestui am 
au fost construite și 
instalate la stațiile 
meteorologice situate 
în diverse puncte din 
tară, 16 Contoare do 
fulgere.;

Sîntem în secția 
cazangerie a .Uzjnei 
de utilaj chimic din 
Ploiești. Una din e— 
chipele de cazangii 
prezintă spre verifi
care controlorului teh
nic de calitate, Nico- 
lae Dogaru, un răci- 
tor.

— Imediat, ime
diat —- băieți — se 
arată binevoitor con
trolorul tehnic.de ca
litate. Și, după ce în
treabă. ce diametru 
are țeava (controlorul 
nu avea documentația 
tehnică la el), scoate 
repede dip trusă o 
bilă. Vrea s-o intro
ducă în interiorul, țe
vii. Dar bila, buclu
cașă, nu vrea, să intre.

— Rebut--- expri
mă el scurt sentința. 
Rebut! Vă fac notă 
de imputare.

— Nu se poate — 
răspunde șeful echi
pei. Sudurii^ sînt co
recte. Le-am verificat 
de mai multe ori.

$i a început o ade
vărată dispută. Con
trolorul o ține morțiș 
că piesa-i rebutată, 
cazangiii, că piesa este

hună, J’înă la ur»»ii, 
nu s-a putut stabil: de 
partea cui este drep
tatea. Cazangiii an ce
rut ca lucrare-a sâ Le 
verificată de șeful 
serviciului C.T.C al 
secției.

— Cu ce bilă ai 
verificat sudura ? în
treabă acesta pe con
trolor.

— Cu o bila de 
0,95 din diametrul 
interior al țevii.

Șeful serviciului 
C.T.C. al secției cer
cetă atent documen
tația, făcu un calcul 
și ceru să i se dea 
o bilă de 18 mm.

Bila a intrat în in
teriorul fiecărei țevi. 
Lucrarea fusese bine 
executată. După o 
oră, cei 30 de munci
tori cazangii, care 
executaseră lucrarea, 
au răsuflat ușurați.

Am relatat această 
întîmplare .'elocventă 
pentru slaba pregă
tire profesională a 
unor controlori teh
nici de calitate) șe
fului serviciului
C.T.C. pe uzină, 
ing. Ion Ciuta.

— Avem Irtr-ari»- 
văr și cocfaoicc< tsb- 
md de care
na sânt bme prry-țr 
— ne spune dfassl

— Nu s-an hxat 
măsuri ia uzmă pen
tru întărirea apara
tului C-T.C. ca caâxe 
bine calificate, pentru 
ridicarea calificării 
ÎJrofesionale la nive- 
ul sarcinilor pe care 

le au ?
— Ba, da! Au fost 

prevăzute 27 de mă
suri pentru îmbună
tățirea calității în di
verse compartimente 
ale producției. Intre 
acestea, era vorba și 
de întărirea aparatu
lui C.T.C. cu perso
nalul corespunzător. 
Dar măsurile nu au 
fost puse în practică. 
Avem un număr de 
controlori tehpici de 
calitate insuficient și 
unii chiar slab pregă
tiți. La cazangerie — 
una din principalele 
secții ale uzinei — la

Ing. ION ARTHUR

' Continuare 
tn pag. a IV-a)

(Agerpres)

Din regiunea Brașov,

Spre oțelarii: 
18400 tone 

fier vechi
Tizerii d_u rețuz» Bra

șov. moburzati de vcgmațu- 
le U.TAL șa-au La
începutul acestei hau. angaja
mentul anual in ceea ce pri
vește colectarea fierului vechi. 
Astfel de la începutul anu
lui și pînă in ziua de 7 decem
brie, ei au colectat și predat 
organelor LCAL cantitatea de 
18 400 tone de fier vechi, de- 
pășindu-și cu 200 de tone an
gajamentul pe întregul an.

O activitate susținută în co
lectarea fierului vechi au des
fășurat tinerii din orașul Bra
șov. care au trimis oțelăriilor 
10 774 tone, cei din orașul 
Sibiu (2 814 tone), din raionul 
Sighișoara (301 tone) și alții. 
De menționat că toate organi
zațiile U.T.M. din locurile a- 
mintite și-au depășit angaja
mentele luate în ceea ce pri
vește colectarea fierului vechi.

MARIA CEBUC I

Marea caligrafie
soc oe perpeejn șc

'mcrzaciata oe acmesr.

trec prin *zoe pertaun țpcrarr 
*■ aa fcosnt.

tcoa dac Jet ar prun? ft* Tirana

urccf ca x^zeir de tiepee. ftrln- 
pmai de valzn secere. ruxco.. 
și de rvesccres anei zaci «c.'tims- 

lar cînd om cross t—j 3* ptax- 
reie mele caz civ: un xoăeu de 
c frenezie coloristică și de sa o- 
namism care zzi-z evocat fiugerl- 
tor pinzele bătrinaiti Breagel.

Pe fondul aniiors xb. imobil 
alb, al gheții, roșul sczzztia In pi
ruete, albcstrul fulgera lung, por
tocaliu] exploda iti-caio, verdele
înfrunzea în zig-zaguri, ruginiul, 
galbenul, movul, cafeniul, toate 
celelalte culori ea mzanSele lor sa
telite se năpusteau cu știu de un-

• Mag fa

O 11 wpliî pereche de pacae n£- 
-*s;se oceostr rtiz’-x*. SjEarue J 

se conferise marele cedat ci 
grafiei, întregul lor trup de renrre 
an «up.'u toc cu penzli roadi. ge
ta să scrie pe sidef lada bacsiti 
de a trăi.

Și chiar daca alături de cei ce 
pluteau ușor, ca în \ts, (as cgzl.tz- 
tea cocorilor la Înălțimi) mzi erau 
șl cei neexperimentafi, cei cu păți 
utai vizibili, moi- scurti, ar ticul zii

te rimereț edsse in iașt cc niște 
zrrpixre de prerpurr. niciurJi.

•_ n ocearcu, nu n-i- 
mtrra păsăre ei Se și un singur 
om

de o:olc super-eleganțe- 
«tiadesfe. Lpseaa jcinicele că- 

s^-perxm fsaa peruri-căciuli, nu 
știa <■■ e afet spn). lipseau 
crux/^Je ieftine. imitațiile de 
petie pi toofe ceMalte cont rai a- 
ceri Su zc zxi erau decît elemen
tele tedeoeiee: soarele și gerul, 
patine latre cer și ghiață, tinere-

.zr printre cei ioarte preocupați 
să-și studieze înaintarea lor ne- 
_r±“:"*eand, printre copii îneîntați 
-e z^’-oand. printre singurateci ca 

-• p.'ăire grupurile de prietene în 
zz.că promenadă, am văzut stră- 

-■irzd traseele meteorice ale în- 
crăgostililor. Cerule, le-am văzut 1 

Sumai și numai pentru a condu
ce la aceste caligrafii ale cuplu
lui vrăjit vor ii existat, cred, erele 
glaciare ale pămintului; numai 
pentru a conduce la aceste cali- 
graiii ale îndrăgostifilor au plutit.

cred, pe întinsurile oceanelor po
lare icebergurile, munții albi cu
fundați șapte părți în apă și o 
parte deasupra; numai pentru a 
conduce la aceste dansuri ale iu
birii savanții și inginerii și-au 
bătut capul să prefacă apa în 
gheață cu ajutorul frigului artifi
cial. Așa cred.

Patinau împreună. Declarația lor 
de dragoste rămînea la suprafața 
pămintului, dar degravitaționată, 
așa cum lunecau, ținîndu-se amin- 
doi de mină, așa cum lunecau 
scriind pe marea coală albă un po
em cu două perechi de linii para
lele, subțiri, infinite.

Duminică era. și era soare, șî 
era ger, și pentru numgi doi lei 
am dobîndit un tablou de Breugel, 
și o cantată cosmică, și un dans 
care, ziceți ce vreți, mie unuia nu 
mi s-a părut teresj.ru.

★
...Și acum lăsați-mă să vă în

treb : nu cumva știți pe cingva 
care să mă învețe și pe mine pa
tinajul, ca nu cumva să mat de 
invidie ?

ȘTEFAN IUREȘ

O
Pe oglinda de gheață, grație șf

tinerețe

aieetr.ee
tehnic.de
teresj.ru


DRUMURI NOI IN ȘTIINȚA CONTEMPORANA
După cum se știe, dezvolta

rea electronicii se desfășoară 
evolutiv pînă în 1948, cînd 
înscrie un prim salt o dată 
cu înCepUtul producției de 
gerie a tranzistorilor. Folo- 
șîrealo’r pe scară largă a re- 
voluțibhai industria electro
nică și a impus necesitatea 
feutilarii majorității sectoare
lor de producție cu tuburi e- 
lectroriice.

N-au trecut nici două dece
nii și perforfUanțele tranzisto
rilor încep să fie depășite da
torită apariției micromodiile- 
lor.

în dorința de a prezenta 
cititorilor noștrj cîteva noți
uni cu privire la structura 
micromodUlelor, lă rolul lor în 
tehnică contemporană, la per
spectivele folosirii lor în prac
tică, un Solaborâtor al ziarului 
jjostru s-a adresat ing. Vasile 
CătuneânU, conferențiar lâ In
stitutul politehnic bucurești 
care ne-a relatat:

Micrornodulele sint circuite 
electronice care se deosebesc 
de circuitele realizate în mod 
curent cu tranzistori, în pri- 
mul rînd prin dimensiunile 
lor reduse, rezultat al adop- 
tării unor noi principii tehno
logice 'de execuție.

în prezent, în toate dome
niile electronicii este evidentă 
o tendință generală de minia
turizare, care, fără a constitui 
un criteriu hotărîtor, stă în 
atenția cercetătorilor. Efortu
rile depuse în această direcție 
au dat naștere micromodule- 
lor — adevărate bijuterii ale 
tehnicii.

Noțiunea de micromodul de
semnează pe scurt un modul 
cu micr'ocircuite. Modujul 
este un ansamblu încapsulat 
constînd din una sau mai 
mulțe plăcuțe suport pe care 
se dispun unul sau mai multe 
elemente de circuit (rezistențe, 
condensatori» tranzistori etc.).

în momentul de față, prin 
elaborarea unor noi procedee 
tehnologice, s-a putut trece la 
o producție de serie care 
creează posibilitatea folosirii

eoni. ing.
V. Cătuneanu 

NE PREZINTĂ

MICROMODULELE 
micromodulelor la scară in
dustrială.

Iată acum și cîteva detalii 
tehnice:

Plăcuțele suport folosite la 
fabricarea micromodulelor au 
forma unor pătrățele de cera
mică cu latura de 11,5 mm și 
grosimea de 1,5 mm. Pe ele 
se trasează schema electrică a 
circuitului folosind un proce
deu de gravare. Se obține un 
fel de basorelief care cuprin
de, în afară de traseul con
ductoarelor de legătură, și cîte 
3 legături întrerupte pentru 
electrozii fiecărui tranzistor 
prevăzut în circuit. Sînt indi

cate locurile rezistențelor, care 
se execută prin depunerea 
unui strat de substanță spe
cială pentru a menține forma 
plană a modulului. Cantitatea 
de substanță este depusă la 
început în exces. Surplusul se 
înlătură după coacerea micro
modulelor, folosind un jet de 
azot și unul de nisip fin. Re
zistența se măsoară în mod 
continuu în decursul acestei 
operații, astfel îneît întreru
perea jeturilor se comandă

Tranzistorii 

au fost depășiți...
• Aparate de radio de mărimea unei pioneze
9 Bijuterii ale tehnicii moderne

automat, cînd aparatele indică 
valoarea nominală. în acest 
fel, rezistențele sînt foarte 
precis executate.

La scara micromodulelor 
tranzistorii clasici sînt inutili
zabili din cauza mărimii lor, 
așa îneît s-au folosit tranzis
tori de tip „planar", denumiți 
astfel deoarece zonele de se
miconductor dotate cu impu
rități sînt dispuse la același 
nivel, în același plan.

Dțtyensiuaile tranzistorilor 
plângi âțîf de mici (la
tura de d,6 mm. iar grosimea 
de 0,12 mm) îneît prelucrarea 
lor se face la microscop. 
Pentru comparație, menționăm 
că în capsula unUi tranzistor 
clasic intră 15 000 de tranzis
tori planari, iar într-un^ dege- 
tdr peste 50 000 de bucăți.

Pentru fabricarea tranzisto- 
rilor planari, diritr-un mono- 
cristal de siliciu se taie felii 
foarte subțiri numite mîcro- 
plăchete. Prin metode com
plexe și minuțioase se face 
dotarea neuriiformă cu impu
rități â‘ fiecărei microplachete 
care va fi împărțită ulterior 

în 800 de tranzistori planari. 
Problema executării și su
dării a 2 400 de electrozi pen
tru fiecare plachetă, a consti
tuit una dintre cele mai im
portante piedici tehnologice în 
fabricarea tranzistorilor pla
nari, cu atît mai mult cu cît 
fiecare electrod trebuia dis
pus într-un punct bine deter
minat. S-au folosit drept 
electrozi niște bile de metal 
infime âvînd aspect de pulbe

re, ch,iar privite priatr-a lupă 
foarte puternică. Fehtru a le 
așeza cît mai precis, au fost 
confecționate niște rețele fine 
cu cîte 2 400 de ochiuri la un 
diametru de 2,5 cm (de mări
me A unei monede de 1 leu).

Imprimînd o ușoară mișcare 
de vibrație rețelelor, bilele se 
dispun cîte una în fiecare 
ochi și apoi se fixează prin 
încălzire și presare. Tranzisto
rii obținuți se separă unii de 
alții și se montează în micro
module, cdnectîndu-se în cir
cuit prin sudarea legăturilor 
întrerupte la electrozi; Cu a- 
ceasta se încheie procesul de 
fabricație al micromodulelor, 

care vor forma după asambla
re cele mai diverse aparate 
electronice.

Performanțele micromcdu- 
lelor depășesc recordurile de
ținute pînă acum de tranzis
tori. De pildă. în calculatoa
rele electronice, care constitute 
azi unul din cele mai impor
tante domenii de utilizare a 
micromodulelor, o informație 
care se transmitea cu ajutorul 
tranzistorilor in 50—100 n/s (o 

nano/secundă este a miliarda 
parte dintr-o secundă) se ob
ține, utilizînd micrornodulele, 
în 5—30 n/s. Viteza lor de lu
cru a crescut deci de peste 20 
de ori 1

Puterea consumată, de tran
zistor^ era de 200 mw, însă 
micrornodulele consumă de 
5 ori mai puțin (40 de mw).

Micrornodulele se încălzesc 
mai puțin (din cauza consu
mului redus de putere) și pot 
funcționa la temperaturi mai 
mari decît cele suportate de 
tranzistori. Toate acestea, ală
turi de o siguranță de func
ționare sporită, formează avan
taje importante în favoarea 
unei utilizări foarte largi a 
micromodulelor în viitorul cel 
mai apropiat.

Au produs uimire, la vremea 
lor, aparatele de radio cu 
tranzistori de mărimea unei 
cărți de buzunar sau a unei 
cutii de chibrituri.

Viitoarele creații ale elec
tronicii pe baza micromodule
lor ar putea să depășească 
chiar zborul fanteziei noastre.

închipuiți-vă un aparat de 
radio complet, cu post de emi
sie și recepție de mărimea 
unei pioneze, sau a unui nas
ture de cămașă ! întreaga apa
ratură electronică a unui te
levizor va fi poate cîndva de 
dimensiunile unui 15 bani, și 
doar limitele fizice impuse de 
puterea ochiului omenesc, vor 
reprezenta o piedică în calea 
utilizării practice a unor ast
fel de televizoare.

Știința și ficțiunea par a se 
întrece în zilele noastre ! 
După cum vedeți, în secolul 
vitezei, autorii de romane 
științifico-fantastice trebuie să 
apese puternic pe pedala ac
celerației imaginației lor căci 
realitatea tinde să-i ajungă 
din urmă, și să-i întreacă !

Concurs
al soliștilor vocali

și instrumentiști
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru)
De curîqd la Casa de cultură 

raională Hîrșova, s-a organizat 
un concurs cu participarea so
liștilor vocali și instrumentiști 
din căminele culturale ale între
gului raion. Concursul a acut ca 
scop atragerea de noi elemente 
talentate, ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității artiștilor 
amatori din raion.

La concurs s-au prezentat in
terpret din localitățile Cirticiu, 
Saraiu, Casimcea, Ciobanu, Dă- 
ienl, Agaua și Bălăceanu. Cu a- 
eest prilej s-au remarcat nume
roase talente din rtndul artiștilor 
amatori.

Cit mai multe 
inițiative

LILIANA TOME8CU 
artistă emerită 

Teatrul „C. I. Nottara*:

Cred că un actor, mai cu 
seamă unul tînăr, este obligat 
să-și revizuiască mereu arse
nalul, sa reînceapă la anumite 
intervale de timp studiul ac
toricesc, potrivit noilor condi
ții și cerințe. Dîn acest punct 
de Vedere, salut din toată ini
ma inițiativa teatrului nostru 
de a organiza pentru toți 
membrii colectivului său acto
ricesc un curs de perfecțio
nare profesională condus de 
artista Marioara Voiculescu. 
De ademenea, cursul de panto- 
mimă condus de tînărul Ște
fan Tapalagă este extrem de 
util. Cît mai multe inițiative 
de acest fel! Vor fi primite 
cu bucurie de toți.

Trebuie îndrăzneală!
ION DICHISEANU 

Teatrul „C. I. Nottara" :

Mi se pare că cea mai bună 
cale spre desăvîrșirea tinerilor 
actori este „punerea la încer
care'. Și cînd aceasta se mai 
pefitee și sub îndrumarea a- 
tentă a maeștrilor noștri, re
zultatele pot fi dintre cele mai 
bune. Cei mai multi dintre 
colegii m§i tineri cărora li 
s-MU încredințat sarcini difici
le --- fie chiar și cu rezerve, 
inițial — n-au făcut decît să 
satisfacă și chiar să depășeas
că așteptările. Trebuie deci 
încredere, îndrăzneală, multă 
îndrăzneală. Și nu numai din 
partea noastră, ci din partea 
tuturor. Eiî cred — și sper să 
nu par subiectiv — că reper
toriul clasic are o mare im

BALADE POPULARE

Șase tineri actori din teatre diferite, al căror drum spre 
scenă a fost diferit, ale căror colective de muncă au profi
luri deosebite, ișî spun pe scurt părerea despre activitatea 
lor, a tinerilor actori. Dacă maeștrii vin cu principii con
solidate printr-o experiență prestigioasă — și ziarul a fă
cut cunoscute cîteva — tinerii vin cu efervescența inițiati
velor, a propunerilor de înnoire. Deși par contradictorii, ce
le șase comentarii, însumând o experiență personală, sună 
totuși convergent: toate privesc posibilitățile teatrelor și ale 
tinerilor actori de a-și ridica în permanență măiestria. De 
data aceasta, ei î«i trimit în Dialog la scenă deschisă" 
doar gindurile.

Șase opinii la rampă!
portanta în formarea tînărului 
actor. Studiul modalității cla
sice de interpretare, început 
in institut, continuat și pe sce
na teatrului în prezența unui 
repertoriu adecvat, e cu atît 
mai util cu cit doar așa însuși
rea tehnicii actoricești poate 
realiza complexitatea și armo
nia desăvîrșită.

Distribuție dublă!
GH. POPOVICI-POENARU 

Teatrul Național 
„I. L. Caragiale":

Să repet un adevăr arhi
cunoscut : actor nou înseamnă 
om de cultură. Ce înțeleg prin 
aceasta? Simț de răspundere 
și muncă „la cea mai înalță 
tensiune". Chiar și pentru cî
teva replici. E știut: identita
tea personajelor atît de diver
se se realizează nu prin „apli
ce" la machiaj, ci prin „apli
cele" unor stări temperamen
tale diverse, specifice. Or, a- 
cesta nu se împlinește fără 
cultură, în care se include și 
cunoașterea vieții. Să faci oa
menii să iubească sau să uras
că personajul pe care-1 repre
zinți ca actor — nu-i de loc

DISCURI

Ushce Lrad ponaie in 
regrumle de sud ale 
tării : ..Iovan Iorgo- 
van-. „Oleac-. „Chi
ca Guralma" și „Ion 
ăl mare-.

Un vestit lăutar din 
jurul Calafatului, Mi
hai Constantin, dă
ruie cu artă audito
rilor comori de preț 
ale tezaurului artistic 
popular.

un lucru simplu. A găsi linia 
unui rol . înseamnă intuiție ar
tistică, dar în primul și în ul
timul rînd studiu. Chiar și 
pentru o singură replică. Pen
tru că în munca unui actor 
intră și rolul mare, și rolul 
mic. E tot al lui, și de el de
pinde dacă-1 realizează, dacă 
are satisfacție. Desigur, nu 
susțin că este stimulativ pen
tru creșterea unui tînăr actor 
menținerea lui numai în roluri 
mici. Oricît de bine ai spune 
seară de seară b replică de ge
nul „bună seara", nici tu, nici 
colectivul și nici spectatorul 
nu-șî pot forma convingerea 
asupra înzestrării tale actori
cești, a creșterii tale. Lucruri
le nu se petrec, desigur, astfel 
dar vreau să subliniez că în 
teatru 
pentru 
răbdare 
planuri, 
legată 
rală. Răbdare in sens 
pregătindu-te pentru 
mare, făcînd din orice rol un 
rol mare.

Pe această linie mi se pare 
meritorie metoda de creștere 
aplicată în teatrul nostru: 
distribuția dublă. Prezența 

trebuie să ai răbdare 
rolul mare. Această 

o înțeleg pe multe 
și nu în primul rînd 
de distribuția regizo- 

activ, 
rolul

alături de maeștri te obligă: 
față de public, de colectiv, de 
tine însuți. Distribuția du
blă, după părerea mea, este 
aplicabilă nu numai pentru un 
colectiv artistic numeros, ca 
al primei noastre scene, ci 
trebuie să stea în atenția tu
turor conducerilor teatrelor 
din țară, ca primă măsură pe
dagogică de creștere continuă 
a actorilor tineri și foarte ti
neri.

Lecția maeștrilor
SANDA TOM A 

Teatrul de Comedie :

A juca alături de maeștri 
este un mare noroc pentru tî- 
nărul actor în perioada for
mării sale. M-am convins de 
aceasta și la Craiova, la Na
ționalul bucureștean, și la 
Teatrul de Comedie. Fiecare 
din rolurile jucate alături de 
Radu Beligan au fost pentru 
mine o lecție deosebit de uti
lă. Iar cînd „lecțiilor" de a- 
cest gen li se mai adaugă și 
cele de mișcare sau de vorbi
re scenică, predate cu regula-

Localități și puncte 
turistice electrificate

Cctecricul I.R.E.P. Cimpina, a 
reușit cu din cele 40 de sate pla
nificate pentru a fi electrificate 
in acest an să termine 31 numai 
pînă la ffirșitul celui de-al treilea 
trimestru. Printre ultimele comu
ne și sate electrificate: Pîclele, 
Ceeuțu, Obidiți, Slobozia Bradu
lui, Con.cni, Zoița, Rubla Marc, 
Rubla Mică, Bălțați, Izvoarele. 
Pini la jumătatea lunii decem
brie, cdeUte localități planificate 
car fi electrificate.

Paralel cu aceste lucrări, colec- 
tiad 1JLE.P. Cimpina a extins 
rețeazic de joasă tensiune în alte 
23 de JBtr fi a terminat lucrările 
la două axe principale care vor 
Rtnmte in următorii doi ani elec- 
tnțrcnm a noi localități. Pînă a- 
■-’■sm m regiunea Ploiești sînt 540 
de comună și sate electrificate 
iar raionul Cimpina e aproape de 
eiect nț temea w completă.

Jn cadru! acțiunii de electrifi
care a pândelor turistice, de cu- 
ri*d a fost electrificată peștera 
laiomuwarei. Lucrările au durat 

de zile. Aici eu fost montate 
~ de reflectoare mari și 33 de 
itap* imbaioote in cutii de sigu- 
rsnțâ capsulate, special fabricate 

s rezista umidității.
L TEOHARIDE

ritate de profesori de la insti
tut, parcă trăiești . realmente 
împlinirea desăvîrșirii. Marea 
Aristizza Rorhanescu reco
manda elevelor sale studiu, 
mult studiu. înțeleg acum din 
ce în ce mai bine cită drep
tate avea. Mi se pare de ma
ximă importanță pentru un 
actor să pornească la atacarea 
unui rol înarmat pînă în dinți 
cu cît mai multe date despre 
personaj, despre piesă. Numai 
așa poate recepta cu ușurință 
intențiile bune ale regizorului.

Coeziunea 
colectivului

C-HEORGHE DINICA 
Teatrul de Comedie :

Faptul că am pășit ime
diat după absolvire într-un 
colectiv atît de bine echili
brat, de omogen, ca cel al 
Teatrului de Comedie, explică 
în mare măsură rezultatele 
rriele de pînă acum. Lucrul 
cel mai îmbucurător este — 
pe lîngă unitatea de concep
ție, de gîndire imprimată co-

CU HARAP ALB
In orășelul cineaștilor aflat la 

cîțiva zeci de kilometri de Capi
tală confuzia între creatori 
operele lor cinematografice este 
totală. Pe biletul de intrare care 
m-a însoțit în această călătorie 
plină de interes prin taina locu
rilor în care se nasc peliculele 
filmului artistic romînesc scria 
fără echivoc: „merge la tov. 
Harap Alb“. Mergeam de fapt la 
Ion Popescu-Gopo realizatorul 
viitoarei producții cinematogra
fice de lung metraj a studioului 
„București"

★
— în jocurile copilăriei mele 

doream să-l întrupez pe Harap 
Alb, dar nu eram distribuit de
cît în Păsărilă. Lăsînd gluma la 
o parte, dorința de a ecraniza 
minunatul basm al lui Creangă 
e»te foarte veche. în 1947 am 
început să lucrez la un film de 
desen animat de lung metraj 
după Harap Alb. Lucram sin
gur. Mi-ar fi trebuit — calcu- 
lînd acum — aproximativ 120 000 
de desene pe care nu le-ași fi 
putut face decît în 10 ani. în
tr-un timp foarte lung făcusem 
doar 3 000. Am renunțat. A doua 
oară, în 1958 am propus un sce
nariu după acest basm și, clîn- 
du-mi seama de greutățile și 
complexitățile filmului, am aban
donat și atunci. Dojenile mamei 
mele erau întrutotul justificate : 
începeam un lucru și-l lăsam 
neterminat. Anul acesta, din fe
bruarie, proiectul de care mă 
leagă atîtea amintiri a început 
să capete contururi cinematogra
fice. El reprezintă una din am
bițiile mele artistice. Basmul 
lui Harap Alb e fermecător. în 
copilărie l-am auzit spus de 
mama, l-am citit apoi, în ultima 
vreme l-am analizat. E unul din
tre cele mai minunate basme pe 
care le avem.

Discuția cu Ion Popescu-Gopo 
se consumă într-un cadru în 
care lipsește decorul tradițional 
al interviurilor... cinematografi
ce : zeci de kilometri de peli
cula, o foarfecă necruțătoare cu 
materialul filmat, machete, schi
țe de costume etc. E un interior 
cald, primitor. Pe masa de lu
cru, în spatele căreia stă gazda 
noastră, cîteva ediții din Crean
gă, însemnări și numeroase fo
tografii cu cadre din recenta 
producție.

—• Am filmat deja trei sferturi. 
O bună parte din material l-am 
proiectat în fața unor spectatori. 
Am vrut să urmărim pe viu reac
țiile de vizionare. Unii ne-au 
pretins desfășurarea normală a 
acțiunii basmului. Nu vonl face 
așa. Pentru a captiva publicul, 
filmul trebuie să prezinte cel 
puțin mici devieri de la firul 
basmului. De altfel, producția 
noastră nu e o ecranizare, ci un 
film avînd la bază un scenariu 
după im. basm. El s-ar putea 
numi tot atît de bine „De-ași fi Florin, Piersic în rolul lui Harap Alb

lectivului nostru — că tinere
țea actorilor se conjugă în 
realizarea spectacolelor cu ti
nerețea . unor regizori și sce
nografi, posedînd o cultură și 
o gîndire modernă deosebit de 
utile profilului teatrului nos
tru. Munca alături de David 
Esrig și Lucian Giurchescu, de 
pictorii Dan Nemțeanu și Po
pescu Udriște nu se poate să 
nu fie încununată de succes. 
Numărul relativ mic de actori 
din teatrul nostru ne obligă 
pe toți la abordarea unei ga
me foarte variate de roluri. 
Mari sau mici, în acest climat 
de creație atît de bine întreți
nut, ele ne obligă pe fiecare 
la o muncă foarte serioasă. 
Mărturisesc că eforturile de
puse pentru realizarea „Um
brei" au echivalat poate mulți 
ani de studiu al tehnicii ac
toricești conform unui pro
gram obișnuit. De la acest rol 
de întindere, la cel al Spărgă
torului din „Casa inimilor 
sfărîmate", de pildă, e o dis
tanță considerabilă și parcur
gerea ei a necesitat alte efor
turi, de alt ordin. Bufonul din 
„Troillus și Cressida" acum 

Harap Alb", deoarece Harap 
Alb din film (Florin Piersic) cu
noaște basmul lui Creangă de la 
mama sa. E foarte greu să po
vestesc. Se spune că un film 
este bun atunci cînd poate fi 
povestit, alții răstoarnă dictonul. 
Totuși, va fi un film care tre
buie văzut. El ne-a pus mari 
probleme. Personalitatea artisti
că fantastică a lui Ion Creangă 
poate fi asociată cu un mo
nument, cu. o statuie. Și vine 
într-o zi un civil și vrea 
să realizeze cinematografic o- 
pera acestei statui. Nu poa
te alege decît între aceste căi: 
1) să facă o statuie asemănătoare 
—• imitație și deci de proastă 
calitate; 2) să stilizeze monu
mentul făcut de Creangă — în-

Pe platourile 
de filmare

cercare formală — și deci să nu 
reușească ; 3) să clădească dea
supra acestei statui una perso
nala — va fi o cădere ; 4) să fo
losească izvoarele din popor și să 
construiască alături altceva. Ul
tima variantă a fost aleasă de 
noi. Alegînd această cale de 
creație viziunea noastră asupra 
basmului a fost adecvată. Ono
mastica din basm e una metafo
rică. Nicăieri nu există o locali
zare. Dar comportarea persona- 
jelpr, modul de a gîndi, de a trăi 
este autohton. Basmul acesta, 
deși folosește denumiri univer
sal valabile, are un caracter de 
autenticitate locală. Am ocolit 
mterpretarea folclorică în sens 
pitoresc. Și, preluînd elemente 
din folclor, le-am dezvoltat în
tr-o fantezie cinematografică : 
cămașa lui Florin Piersic are o 

în pregătire (un rol extraor
dinar 1) mă solicită mai mult 
ca oricare, pe- niște coordo
nate cu totul noi. Nu pot de
cît să fiu recunoscător celor 
din jur, dăruindu-mă cu tot 
elanul anilor mei acestor îm
pliniri de visuri.

Schimbul 
de experiență 

este încă insuficient
GINA PATRICHI 

Teatrul
„Lucia Sturdza-Bulandra" :

Sînt venită numai de ju
mătate de stagiune la acest 
teatru.

Firesc, colectivele actoricești 
din Capitală beneficiază de un 
mare avantaj : acela al legă
turii permanente cu multiple
le forțe creatoare drama
turgi, regizori, actori de pres
tigiu, scenografi, critici. Toate 
aceste forțe ajută la creșterea 
tinerilor. Le-am întîlnit aces

mieă broderie cu arqjci negru, 
am luat motivele •nâționăîe întâl
nite în desenul popular și le-am 
repetat pe costum care are acum 
o alură feudală — de curte, crai 
și domni medievali, l-am c|^t lui 
Florin Piersic o pălărie frumoa
să de crai pe care 6 sucește pe 
cap ca un țăran din Oaș. Costu
mele și decorurile lui Ion Oro- 
veanu contribuie la a asigura 
personajelor acel specific na
țional pe care li l-a conferit 
Creangă, Muzica pe care o sem
nează D. Capoianu jiu e una 
folclorică, ci una stilizată» for
mă cultă a folclorului nostru 
muzical. Pentru a doua oară în 
film (primul film „De dragul 
prințesei") întrebuințez culoa
rea. Culoarea, plastica filmului 
(operator Gore Ionescu) sînt 
mult mai atent studiate. Basmul 
e plin de esență filozofică. Am 
făcut zeci de variante ajungînd 
să-1 complic foarte mult. Prin 
comprimare, am ajuns la o sin
teză a lor și am turnat deasupra 
basmului o povestire care va fi 
surpriza filmului. Harap Alb va 
fi adresat, ca și basmul; celui 
mai larg public și cred că va 
avea succes. Distribuția ? FlQrin 
Piersic (Harap Alb), G. Deme- 
tru (Roșu-împărat), Eugenia Po- 
povici (Mama), Cristea Avram 
(Spinul), Fory Etterle (Verde- 
împărat), Emil Botta (Vrăjito
rul) și încă alte surprize. Una 
dintre ele ? Fuiu Călinescu în... 
Setilă. Nu peste multă vreme fil
mul va putea fi văzut pe ecrane. 
Atunci voi fi mulțumit sau poa
te.,. voi încerca marile satisfac
ții în viitorul film „Un om avea 
un nor“.

...In orice caz, dojenile aduse 
lui Ion Popescu-Gopo nu puteau 
fi întrutotul justificate. Renun
țările sale sînt de fapt doar 
amînări.

V. ARACHELIAN 

te forțe și-n colectivul gșlă- 
țean în care am activat, prin 
căile obișnuite prin care se 
realizează legătura dintre di
feritele colective de teatru din 
țară. Dar nu ca o permanen
ță, ca o prezență dinamică, 
care mi se pare extrem de ne
cesară. Nu e destul ca un sin
gur spectacol pe stagiune să 
beneficieze de prezența unui 
regizor sau actor cu îndelun
gă experiență. Se ,cere o con
tinuitate, un flux de idei, de 
concepții — o confruntare, 
dacă vreți, permanentă; cu 
ochiul exigent al omului de 
teatru de înaltă formație. 
Turneele unor colective din 
și în Capitală sau chiar acele 
„schimburi de experiență" 
conținînd mai multe spectaco
le și cîteva discuții mi se pal
incă insuficiente. Aș vedea un 
rol deosebit în întîlnirile Ar
tistice creatoare, periodice, 
soldate cu discuții teoretice 
fertilizate de exemplificări 
practice ale maeștrilor. De 
sfatul maeștrilor avem nevoie 
tot timpul, cu atît mai mult 
în primii ani ai căutărilor, ai 
definirii.



La masa rotundă

a „Scinteii tineretului^

7 TINERI MUNCITORI

NE VORBESC DESPRE:

■
 î nărui acesta e un simplu muncitor. Dar în același timp, un 
artist. II privești cum lucrează. Un sul de tablă, de materie 
plastică sau de piele, s-a întins în fața ta ca un geam opac.

Pare o Groenlanda ciudată, cu goliuri multiple, desenate 
moale în aer. în cînteva minute, tînărul din țața ta a scos din 

ea figuri originale de geometrie. In cîteva minute, din geamul opac a 
mai rămas o ramă sinuoasă și fină, ca o plasă de vitraliu. Ochii tînăru- 
lui au citit suprafața ; a rezolvat-o într-un calcul mintal ; a tăiat. A lucrat 
cu siguranța pictorului maestru, căruia suprafața pînzei — toată trebuie 
să-i spună ceva, să răspundă unui rost, unui ,,ce“ estetic. (Nu există în- 
tr-un tablou, decît spații aparent neutre. Frumosul rezultă din totI).

SCHMIDT ANDREI, strungar, secția mecanică u- 
șoară, Uzinele ,,23 August": „Simt o bucurie ne
mărginită atunci cînd inti-o lună, printre eviden- 

J țiații în producție se află și tineri de a căror 
pregătire, cînd au lost ucenici, m-am ocupat și eu!"

Pînă aici, însă, tînărul acesta rămîne un ,,meșter". Un meseriaș bun, 
unul dintre aceia care, chiar dacă munca le fuge în anonimat, te silesc 
să stai în fața fructului mîinilor, ca în fața frumosului. Dar tînărul 
acesta nu-i un meșter obișnuit...

E un evidențiat al întrecerii !

MILITARU GHEORGHE, sudor, Uzinele „23 Au
gust" : „Și în meseria mea de sudor există un 
secret. Și acest secret este munca de calitate. Ai 
muncit bine, ai realizat mai mult. Și noi tocmai 

acest mai mult urmărim să-l realizăm !"

ZANțgJR CONSTANTIN, turnător, Urinele „Se
mănătoarea" : „O condiție hotărîtoare a succesu
lui' In întrecere e să cunoști exact (la milimetru) 

destinația pe care o ia munca ta l"

■ ■■ . .......... titlul de f/antes■

Scara
pasiunilor

„Totul trebuie
făcut frumos “

DUMITRU OANCEA, strun

gar, secția motoare, Uzinele 

„23 August" : „E mai ușor 

să cîștigi titlul de eviden

țiat în întrecerea socialistă 

decît să-l păstrezi 1"

MARIANA VĂIDEANU. fi

latoare, întreprinderea tex

tilă „Dacia" : „E greu, dar 

e atît de pasionant /“

I 
I
I
I
l

Stăm de vorbă cu șapte tineri. Două fete și cinci 
băieți, muncitori în întreprinderile din Capitală. 
Invitați la redacție, la tradiționala „masă rotun
dă" a experienței înaintate, ne vorbesc despre ei, 
despre munca lor. Tema discuției: „CUM IZBU
TIM SĂ PĂSTRĂM, LUNĂ DE LUNĂ, TITLUL 
DE EVIDENȚIAT ÎN ÎNTRECERE".

— E mai ușor să-1 cîștigi, decît să-1 păstrezi!
E părerea lui Dumitru Oancea, strungar la sec

ția motoare a Uzinelor „23 August". Fraza (ca și 
tonul cu care a rostit-o) sînt categorice, au ceva 
de sentință, făcînd inutil comentariul adiacent. 
Nu ne rămîne, practic, decît să-1 aprobăm... și 
să-1 ascultăm mai departe :

— Am zis: e mai ușor să cîștigi acest titlu... 
(Surîde) : „Ușor“ e un fel de-a vorbi... Dar să 
pornim de-aici, de la ziua cînd ai primit, pentru 
prima oară, acest titlu de cinste, ca răsplată a 
unor eforturi. Cum îl păstrezi ? Aceasta-i între
barea. Titlul de evidențiat în întrecere nu-i o 
„patalama" oarecare, s-o arunci, liniștit, într-un 
fund de sertar, sigur c-ai s-o regăsești acolo ori- 
cind. peste-un an, peste zece. Dintr-o clipă in
tr-alia, el îți poate fugi printre degete. La strun
gul meu, eu lucrez supape pentru motoare de toa
te tipurile. Aceste motoare se perfecționează me
reu, exigențele calității sporesc de la o lună la 
alta și, o dată cu ele, sporesc și exigențele mun
cii ; a-ți menține, în aceste condiții, titlul de frun
taș ;n întrecere, devine o adevărată problemă, o 
ecuație cu multe necunoscute. Cînd crezi c-ai re
zolvat-o deplin, intervine surpriza (adică un nou 
tip de motor intrat în producție, o nouă exigență 
a tehnicii...); și iarăși te apleci asupra ecuației... 
E greu, dar e atît de pasionant!

...O profesie de credință, pe care tînărul din 
fața noastră a rostit-o dintr-o' singură răsuflare. 
.>E greu, dar e atît de pasionant !u Nu e numai 
opinia lui, ci a tuturor invitaților noștri. Ne-o 
mărturisește și Mariana Văideanu, lucrătoare de 
levată la „Dacia", și colega ei de întreprindere, 
ajustoarea Elena Rotaru ; și tov. Militaru Gheor- 
ghe, sudor la „23 August", și tov. Schmidt Andrei, 
strungar la aceeași uzină ; și Zamfir Constantin 
(turnător) ca și Duicu loan (lăcătuș) de la Uzinele 
„Semănătoarea". Șapte tineri ca atîția alții, entu
ziaști ai muncii, îndrăgostiți de profesia lor, în
drăgostiți de recorduri, dornici să se afirme, 
trăind din plin pasiunea întrecerii, trăind mîn- 
dria de a raporta, la sfîrșitul fiecărei luni de 
muncă : „Angajamentele în întrecerea socialistă 
au fost îndeplinite și depășite. Ne păstrăm titlul 
de evidențiați ai întrecerii!“

..Dar oare asta e totul?

S-o ascultăm pe Elena Rotaru, ajustoare la 
„Dacia" :

— Străduindu-mă ca să-mi mențin, lună de 
lună, titlul de evidențiată în întrecerea socialistă, 
am învățat un lucru de preț: am învățat că ~ orice 
muncă trebuie făcută frumos. în felul acesta fo
losește nu numai întreprinderea în care lucrezi, 
dar folosești tu însuți, ca om...

Tovarășa Rotaru a tăcut o clipă... Ceilalți șase 
ascultă atenți. Cineva (sudorul Militaru, căre-i și. 
„ziarist", corespondent al ziarului de uzină) nu-și 
poate stăpîni curiozitatea:

— Cum adică ?
Fata surîde :
— O să explic imediat ce-i cu folosul... Dar mai 

întîi, să vă explic cum poate fi făcută frumos 
„orice muncă"...

Vorbește calm, metodic, profesoral. Nu relatea
ză fapte, ci concluzia lor ; se simte o îndelungată 
meditație anterioară asupra problemei:

— Să ne uităm în jurul nostru, în întreprinde
rea în care lucrăm. Să urmărim munca oamenilor. 
Vom observa că există un fel frumos și îndemî- 
natic de a tăia, să zicem, un cupon de pînză (ca 
să dau un exemplu din profesia mea) și există un 
fel urît de a întreprinde aceeași muncă, în apa
rență atît de simplă. Alt exemplu. La noi în în
treprindere, într-unul din birouri, lucrează două 
dactilografe, două fete de vîrsta mea. Amîndouă 
își cunosc meseria, bat la mașină la fel. de iute 
și de corect, dar una dintre ele așează textul în 
pagină cu grijă, cu simetrie, vrea ca acesta să 
arate frumos, lasă spațiile albe cerute de-mpre- 
jurare, aranjează titlurile... (în treacăt fie spus — 
dar asupra acestei chestiuni voi reveni — face 
asta fără s-o oblige nimeni...). Cealaltă bate la 
mașină fără să-i pese de „toaleta" 'paginii ei. Și 
pe cînd prima e o fată drăguță și veselă, cealal- 
tă-i veșnic mahmură, chiar și veselia colegei sale 
o supără. De ce ? Oare munca, felul cum o să- 
vîrșește fiecare din noi, n-are urmări asupra pro
priilor noastre .stări sufletești ? Multă vreme nu 
mi-am dat seama de acest lucru. Dar cu timpul 
l-am înțeles pe deplin.

Tovarășa Rotaru a tăcut din nou...
— Morala ? — intervine din nou Militaru.
— încă puțin, și va veni și morala. Orice mun

că, orice realizare a omului, trebuie să fie, după 
părerea mea, un lucru rotund,: o mică lume per
fectă. Vreau să. spun: poate fi 1 O poți face astfel 
tu, omul care-o înfăptuiești. Și făcînd lucrul aces
ta, vei încerca satisfacții deosebite : aceleași sa
tisfacții pe care le-ncearcă, să zicem, un om de 
stat, organizînd o țară. (Vi se pare o comparație 
deplasată ? Nu-i deplasată! Ce e perfect, e per
fect, indiferent de dimensiuni1) Care sînt satis
facțiile? Cînd faci un lucru frumos (și prin fru
mos înțeleg totul, și producție, și calitate, și preț 
de cost), trăiești un sentiment de eliberare, te

simți, așa, de parcă ai zbura. 
Firește, dacă lucrul acela îl 
faci pentru tine, pentru pro- 
pria-ți bucurie, nu pentru 
„șef", nu de teama controlului. 
Eu, la început, cînd am venit 
în fabrică, lucram cam de 
mântuială ; și cînd lucram mai 
ca lumea, o făceam? mai mult 
de ochii meșterului sau ai șefu

lui de secție. Asta-mi dădea o stare proastă. Mă 
simțeam, vă spun sincer, încătușată. Treptat, învă- 
țînd să cunosc bucuria muncii, devenind eviden- 
țiată-n întrecere (și.luptînd ca să-mi păstrez a- 
cest titlu!) am învățat să cunosc bucuria de a 
realiza un lucru bun; și am trăit atunci satisfac
țiile acelea înalte, sentimentul acela de zbor... Ce 
e perfect, e perfect, indiferent de dimensiuni: o 
țară, o întreprindere, un loc de muncă de cîțiva 
metri pătrați...

Destinația
energiilor

...Și discuția continuă. Cei șapte tineri ne vor
besc, fiecare, despre metodele proprii de muncă, 
despre însușirea tehnicii noi, despre sporirea pro
ductivității muncii prin dispozitive și inovații 
(Oancea), despre studierea atentă a experienței 
muncitorilor vîrstnici (Văideanu), despre cunoaș
terea profesiei pe toată aria ei, în toată gama de 
metode și operații (Militari^, de pildă, s-a specia
lizat și în sudura obișnuită, manuală, și în sudura 
automată, și în cea semiautomată) ; ne vorbesc 
despre importanța unerbune frecvențe la cursu
rile de ridicare a calificării (Schmidt) și la cursu
rile serale ale liceului (Zamfir) ; într-un cuvînt, 
despre nenumăratele aspecte ale uneia și aceleiași 
chestiuni: universul de preocupări al muncitoru
lui tînăr din zilele noastre.

Un sondaj în acest univers ne dezvăluie real
mente un... „univers"...

„Ce e perfect, e perfect, indiferent de dimen
siuni : o țară, o întreprindere, un loc de muncă, de 
cîțiva metri pătrați"... Acești tineri — cîțiva din
tre mii — acordă muncii lor, pieselor pe care le 
fabrică, o însemnătate atît de mare îneît, în unele 
clipe, ești ispitit să te-ntrebi dacă e vorba, în- 
tr-adevăr, numai de strunguri, fontă și confecții, 
sau este vorba de importante treburi de stat. Este 
vorba intr-adevăr, de importante treburi de stat! 
Tinerii noștri știu lucrul acesta :

— O condiție hotărîtoare a succesului în între
cere — ne spune tov. Zamfir, muncitor turnător 
la Uzinele „Semănătoarea" — este să cunoști exact 
(la milimetru!) destinația pe care-o ia munca ta.

Am pășit, pe urmele acestei observații, mai de
parte... Pînă unde ? Pînă la punctul de coinci
dență al laturii practice („dacă știi ce rol au pie
sele fabricate de tine în organismul unei, insta
lații, știi și unde să-ți concentrezi mai' cu seamă 
atenția") cu latura ideală, ținînd de maturitatea 
unei gîndiri: „Important e, după mine, să nu uiți 
nici o clipă cui dedici munca ta. Una-i cînd mun
cești doar așa, repetînd aceleași gesturi mecanice, 
închis într-un orizont mărginit ; și alta e cînd 
privești mai departe**.

— Dar ce înseamnă acest „mai departe" ?
Constantin Zamfir răspunde simplu, firesc, fără 

nici un patetism exterior :
— Mai departe sîntem noi, noi toți... E țara 

noastră.
...Ce s-ar mai putea adăuga acestor cuvinte ?

ILIE PURCARU

ELENA ROTARU, ajustoare, secția finisaj, în
treprinderea textilă „Dacia" : „în întrecerea 
socialistă am învățat că orice muncă trebuie 
făcută frumos. Și cînd spun frumos, înțeleg 

totul : și producție, și calitate, șî viață /“
șî alta e cînd privești mai departe /*■

Foto: ION CUCU

DU1CU IOAN, lăcătuș, Uzinele „Semănătoa
rea" : „Important e, după părerea mea, să nu 
uiți nici o clipă cui dedici munca ta. Una-i 
cînd muncești doar așa, repetînd aceleași ges
turi mecanice. închis într-un orizont mărginit
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IDUPĂ MALMO
FftȚĂ IN FATĂ - OPINIILE
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Știința - Cluj

ANTRENORILOR Șl JUCĂTORILOR Dinamo-București 3-1 (1-1)
&

f- •

■

7‘ilele trecute s-au întors din Suedia componenta echipelor noa
stre de tenis de masă care au concurat la campionatele europene 
desfășurate la Malmo. Așa după cum s-a mai anunțat, deși por
neam în unele probe ca favoriți, fetele și băieții noștri au avut o 
comportare necorespunzătoare. A surprins, in mod special, com
portarea slabă a jucătoarelor noastre Maria Alexandru și Ella Con
stantinescu, foste deținătoare ale unor titluri europene și mondiale, 
ocupante ale locurilor I și II în clasamentul întocmit de Uniunea 
europeană de tenis de masă și ale locurilor II și III în clasamentul 
celor mai bune jucătoare din lume alcătuit de F.I.T.M. Aceasta 
este cu atît mai neplăcut, cu cît atît specialiștii, cît și presa stră
ină, erau în unanimitate de părere (argumentînd cu convingere 
șansele noastre) că jucătoarele romîne vor intra în posesia unor 
titluri. Surprinderea noastră și a specialiștilor străini — mărturisită 
ulterior — este cu atît mai ma*e. Pentru a afla unele cauze ale 
insuccesului nostru într-o disciplină sportivă unde, cel puțin pe 
continentul nostru, aveam supremația, am profitat de ședința de 
analiză a comportării jucătorilor noștri organizată îndată după în
toarcerea lor.

Iată cum explică specialiștii, antrenorii și jucătorii înșiși rezulta
tele nesatisfăcătoare obținute la Malmd.

ști să trecem, vom mai avea 
încă bătaie de cap.

Ceea ce n-am reușit noi să 
facem, este jocul complet, a- 
dică joc ofensiv și defensiv. 
De aceea, sînt de părere că 
trebuie să mergem pe îmbu
nătățirea atacului, fără a ne
glija însă apărarea. Maria a 
fost deficitară și la apărare, 
din care cauză i-a mers rău și 
ofensiva. Lovitura nouă de 
„topspin" i-a dezechilibrat 
atacul.

Acolo unde eu am pierdut, 
a fost din cauza defecțiunilor 
mele tehnice, care m-au îm
piedicat să mă impun în fața 
unor jucătoare.

F. Paneth, 
antrenorul principal al 

lotului:

— La actuala ediție a Cam
pionatelor europene de tenis 
de masă a fost cea mai nume
roasă participare: 196 de
sportivi din 22 de țări. Ca ni
vel, campionatele europene de 
la Malmb s-au ridicat deasu
pra edițiilor precedente. Ele
mente absolut noi nu s-au evi
dențiat în întreceri, mai ales 
la fete în stilul de joc al par- 
ticipanților, însă am remarcat 
apropierea ca valoare a jucă
torilor. Cu toate acestea, obiec
tivele propuse înainte de ple
care n-au fost realizate. Ce 
s-a întîmplat ? E mai greu de 
explicat. Noi am respectat 
planul de lucru întocmit de 
federație și de antrenori. în 
cele 4 luni premergătoare cam
pionatelor am lucrat mai mult 
ca oricînd, mai ales pentru 
îmbunătățirea loviturilor ofen
sive. Și aceasta, în special la 
fete, care au un joc caracteri
zat mai mult prin apărare. 
Acest stil, în care cade accen
tul numai pe defensivă, e de
pășit. Ella, înt^-un meci, a 
avut 2 000 de schimburi de 
mingi. Aceasta în vreme ce 
numeroși sportivi au manifes
tat o concepție modernă, ca
racteristică jocului de atac. 
Sînt antrenorul lotului repu
blican din 1949 dar n-am avut 
încă un asemenea insucces. 
Sportivii noștri, după con
cursurile de la Innsbruck, au 
intrat într-o mare panică, care 
a continuat să persiste și să se 
facă resimțită și la Malmo. Ș'- 
băieții, dar mai cu seamă fe
tele, au jucat tot timpul cris
pat, cu frică de adversare, 
ceea ce dovedește că lipsa u- 
nui moral ridicat și a unei 
voințe dîrze de a învinge și-au 
spus cuvîntul într-o mare mă
sură, împiedieîndu-ne să ob
ținem unele rezultate de va
loare. Poate că pregătirea mo
ral-volitivă este condiționată 
și de slaba pregătire, în gene
ral, a sportivilor noștri. In 
concursuri sînt cîteva momen
te decisive ; dacă știi să le în
vingi, îți asiguri succesul. De 
data aceasta, sportivii noștri 
n-au știut să valorifice în fa
voarea lor aceste momente. 
Eu sînt mulțumit de rezulta
tul băieților. Consider că a- 
vem, cel puțin la băieți, un 
joc la cel mai bun nivel eu
ropean. Și fetele noastre vor 
putea să revină pe locurile 
care le-au consacrat. însă tre
buie să depunem și noi, antre
norii, și ele, o muncă serioa
să : să ne orientăm spre un 
joc mai activ, ofensiv. Asta cu 
atît mai mult, cu cît de cam; 
pionatele mondiale nu ne mai 
desparte mult timp. Și aici 
avem de înfruntat jucătorii 
asiatici, cu un joc rapid, în
tr-un stil diferit, bazat și pe 
ofensivă și pe apărare.

ta nu l-am făcut. Stilul de joc 
al unor adversari nu prea ne-a 
convenit, în special al cehilor. 
Sînt de părere că în stilui 
nostru de joc n-a mai inter
venit nimic nou în ultima vre
me. De aceea, și progresul este 
limitat. Ca să treci de o per
formanță, trebuie să-ți modi
fici stilul de joc. Fetele, și ele, 
au rămas la apărare. Adevărul 
e că toți ne-am plafonat. Ci
neva spunea că e mai greu 
să-ți menții titlul decît să-l 
cucerești. Acest adevăr s-a 
dovedit.

Intre altele, socotesc că o 
cauză a insuccesului nostru la 
Malmb se datorește și faptului 
că n-avem condiție fizică. Pe
rioada inițială de pregătire fi
zică — în timpul verii, la mare 
— a fost deficitară. în canto
nament s-a muncit bine. Dar 
nu e destul. Eu, care am si ab
sentat de la pregătirea fizică, 
am resimțit-o. Am vrut să 
cîștig, la masă am simtit o pu
ternică dorință de a învinge. 
Aceasta o dovedește și faptul 
că am reușit să refac si să 
cîștig un set la Berczik, de la 
15—5 în favoarea lui. La fel și 
la Ignitzki, care m-a bătut 3 
ani la rînd. însă n-am rezista: 
în ultimele seturi. Nu mai a-

Adalbert Rethi

— Antrenamentele noastre 
au fost bune. O observație aș 
face cu privire la metodică. 
Am vorbit cu jucători străini 
și m-am interesat asupra an
trenamentelor pe care le fac. 
Am aflat că ei depun un vo
lum mare de muncă. Ei se an
trenează . jucînd multe seturi 
și in ordine progresivă, pen
tru o cît mai bună condiție fi
zică. Noi, in schimb, am in
sistat pe teme de joc. Uneori, 
făceam prea multă teorie, în 
dauna practicii. N-am făcut 
jocuri, cu seturi multe, ci nu
mai ..școală teoretică". De a- 
ceea, băieții noștri pierd cînd 
nici nu te gîndești. Și Negu- 
lescu, și Giurgiucă posedă o 
tehnică bună și știu să lupte. 
Dar nu au incă destulă prac
tică. Poate că am ajuns să fa
cem atîtea constatări și pen
tru faptul că ia noi nu con
tează cum cîștigi, ci dacă cîș- 
tigi. Uităm, de regulă, că și 
atunci cind se ciștigă un con
curs. trebuie să analizăm com
portarea sportivilor, să scoa
tem la iveală lipsurile. Neana
lizate ia timp, aceste lipsuri 
se string și se reflectă în în
frângerile de mai tîrziu.

conspect de lecție. Lucrul nu 
ar fi dăunat antrenamentului 
băieților și ar fi ajutat la pre
gătirea celor două jucătoare.

Nu s-a acordat atenția cu
venită pregătirii dublului Ale
xandru — Constantinescu. 
cuplu pe care se miza mult 
pentru Malmb. Timp de 4 săp- 
tămîni (22 iulie — 26 august, 
această pereche a făcut numai 
3 antrenamente ! Apoi, numă
rul antrenamentelor a mai 
crescut. Un alt fapt. în timp 
ce în temele de simplu ale 
Măriei Alexandru — așa cum 
am arătat — s-a pus accentul 
pe îmbunătățirea loviturilor 
de atac, la dublu, în special, 
antrenorul I. Pop a imprimat 
o tendință prea defensivă, mai 
mult de dirijare a mingilor. 
Desigur, tactic, este necesară 
uneori și apărarea, dar, este 
știut că. în partidele de dublu, 
jucătorii care manifestă ini
țiativa, care atacă mai mult, 
cuceresc

Aceste 
am avut 
în prima 
tembrie 
două săptămîni la pregătire. 
Am găsit atunci niște sportivi 
extenuați, plictisiți. Am spus 
acest lucru atunci și apoi pe 
restul parcursului, dar sesiză
rile și sugestiile mele nu au 
găsit ecoul cuvenit la Federa
ție și nici la antrenori. Am ce
rut din septembrie convocarea 
unei ședințe de analiză, cu 
sportivii, antrenorii, colegiul 
central de antrenori și biroul 
F.R.T.M., dar din motive pe 
care nu le înțeleg nici acum, 
analiza și luarea măsurilor 
cuvenite nu au putut avea loc 
decit la începutul lui noiem
brie. mult prea tîrziu. în loc 
să se facă o analiză temeinica, 
a existat o atmosferă de auto- 
liniștire. de automulțumire.

Fără îndoială că rezultatele 
slabe de la Malmb ne întris
tează. Cel mai important lu
cru este însă ca noi să luăm 
cele mai bune măsuri pentru 
ca tenisul de masă rominesc 
să-și recapete locul de fruntaș 
in ierarhia internațională. A- 
cest lucru poate fi obținut nu
mai print r-o muncă susținută, 
perseverentă, prinîr-o deplina 
colaborare intre toți factorii 
de* răspundere, printr-o acti
vitate permanentă și compe
tentă de îndrumare și contrei 
in îndeplinirea sarcinilor care 
se stabilesc.

de regulă victoria, 
lipsuri, ca și altele, 

ocazia să le constat 
jumătate a lui sep- 

cînd am participat

CLUJ (de la trimisul nos
tru)

Meciul restanță dintre Știin
ța Cluj și Dinamo București, 
în ciuda temperaturii sub zero 
grade, a atras în tribunele 
stadionului din localitate pes
te 10 000 de spectatori. Jocul 
a întrunit atributele unei con
fruntări viu disputate. Ambe
le echipe și-au aruncat în 
luptă toate forțele pentru ob
ținerea victoriei. Și de astă 
dată, echipa studenților clu
jeni, confirmînd tradiția, a 
reușit să se impună în fața 
unui adversar, care în ultima 
vreme, nu a dat randamentul 
așteptat, și să cîștige pe me
rit cu scorul de 3—1 (1—1)
dînd mare satisfacție ferven- 
ților ei susținători.

încă de la începutul jocu
lui. studenții sînt cei care a- 
tacă mai sigur și periculos. 
Dar ratează prin Szabo (mi
nutul 9), Adam (minutul 12), 
și din nou Szabo (minutul 16), 
3 ocazii favorabile. Tabela de 
marcaj, spre bucuria entuzia
știlor spectatori, înregistrează 
în minutul 19 primul gol în
scris de către Pîrvuleț, un 
tinăr talentat, impetuos, debu
tant în echipă, care speculînd 
o bilbiială — mingea a fost 
împinsă defectuos la Datcu 
(lucru caracteristic în ultima 
vreme la frații Nunweiller 3 
și 4) a înscris plasat. Echipa 
studenților prinde aripi și 
ataca insistent. Dar în minu
tul 36. Grăjdeanu trimite gre
șit mingea acasă, peste porta
rul Moguț care a ieșit defec- 

. Ene II, atent, împinge 
mingea in poarta goală. Deci 
două goluri din două greșeli 
grave de apărare. In repriza 
a doua, inițiativa le aparține 
tot studenților. Dinamoviștii 
par resemnați cu rezultatul 
de egalitate. Jucătorii oaspeți 
trimit mingii înalte în față, 
fără adresă. Cînd înaintarea 
studenților presează la poarta 
lui Datcu. dinamoviștii prefe
ră să arunce mingea în tri
bune sau in spatele porții 
proprii. Un asemenea 
de o așa manieră,
puiți că a fost dezaprobat de 
publicul spectator. Din acest 
punct de vedere meciul, în 
unele perioade n-a avut ni
mic spectaculos. „Sistemul" 
de apărare al dinamoviștilor

fotbal, 
vă închi-

I. Pop.
antrenor al lotului:

— Mă voi referi la fete, 
pentru că pe ele le-am antre
nat. Anul trecut, sportivele 
noastre au obținut succese : 
Maria Alexandru a cîștigat 
5—6 titluri de campioană in
ternațională și n-a luat nici un 
set prin activizare, ci printr-o 
victorie categorică. Față de 
forma pe care au avut-o spor
tivele europene anul trecut, la 
actuala ediție a campionate
lor n-au arătat nimic nou, mai 
bun. Noi ne-am pregătit bine, 
jocul la antrenamente a mers 
bine, ca și în campionatul re
publican. Atunci, de ce ne-am 
prezentat slab ? Pentru că n-a 
existat, la nici un sportiv, pu
terea de mobilizare. N-am 
știut să ne mobilizăm. Ne-am 
dus cu frică la campionate. Și 
jucătorii, și noi, antrenorii tre
muram. Trebuie să recunosc?- 
Eva Foldi, pe care fetele noa
stre o băteau de regulă, de 
data aceasta a știut să se mo
bilizeze. Sportivele noastre, 
după înfrîngerea suferită în 
compania echipei Angliei, au 
depus armele... Deci, slabă 
pregătire moral-volitivă.

— Am jucat slab, cu emo
ții, fără nici o putere ce con
centrare. Mai ales după ce am 
pierdut la echipe-fete. Mă 
simt prea obosită. De mai muît 
timp nu mai sînt în formă. 
Cred că pregătirea mea moral- 
volitivă a fost influențată și 
de unele insuccese pe care 
le-am avut în ultima vreme. 
Nu sînt de acord cu tovarășul 
Paneth cînd spune că cu apă
rarea nu se poate cîștiga. Se 
poate, mai ales atunci cînd vii 
în sprijinul ei cu atacuri prin 
surprindere, fulgerătoare, la
terale. La antrenamente poate 
că s-a greșit cu mine cînd am 
fost îndrumată să mă pregă
tesc mai ales pentru ofensivă, 
neglijîndu-se apărarea. Stilul 
meu de joc fiind axat în spe
cial pe apărare, n-am putut 
să-mi însușesc un nou sistem 
de joc într-un timp scurt. In
troducerea elementelor 
trebuie să se facă treptat.

Pentru viitor, propun 
pregătirea lotului să fie mai 
metodică, să nu se lase totul 
pe ultimele săptămîni, ca a- 
cum. Noi am fost într-o peri
oadă scurtă — de trei săptă
mîni — suprasolicitate. Am 
făcut antrenamente neraționa- 
le. de dimineața pînă seara. 
Din această cauză, în Suedia, 
toți jucătorii noștri au ajuns 
obosiți. Eu pur și simplu nu 
mai simțeam mingea.

Vreau să propun un lucru, 
mai cu seamă că se apropie 
campionatele mondiale. Fede
rația noastră să se preocupe 
de procurarea unor materiale 
noi: palete, mingi și mese, cu 
care se pregătesc și sportivii 
celorlalte țări. Aș dori ca, pe 
viitor, antrenorul meu de club, 
tovarășul C. Comarnischi, să 
se ocupe de pregătirea mea și 
în cadrul lotului republican.

Ella
Constantinescu

noi

ea

Radu Neguiescu

— Nivelul tenisului la euro
pene a fost mai ridicat, după 
părerea mea, decît la campio
natele mondiale de la Praga. 
La Praga, erau prezenți spor
tivi cu mari diferențe de va
loare, pe cînd la Malmb, jucă
torii erau de forțe relativ ega
le. Noi, romînii, am fost la un 
pas de cîștigarea mai multor 
probe. Dar tocmai pasul aces-

— Caracteristica principală 
a campionatelor europene, mai 
mult ca oricînd, și la fete, și 
la băieți, este că valorile au 
fost foarte apropiate. De aici 
trebuie să tragem o concluzie, 
și anume, că în viitor va tre
bui să ne înfruntăm cu mult 
mai mulți jucători de valoare, 
decît pînă acum. De aici, ne
cesitatea să avem nervi de 
oțel. Or, tocmai la acest ca
pitol noi am dovedit fisuri. In 
ultimii ani, Maria a „bătut" 
fetele pe flanc. Dar iată că 
s-au ridicat altele, cu alt stil 
de joc, iar adversarele ei cu
noscute și-au perfecționat și 
ele pregătirea și au „bătut-o“. 
Asta a descurajat-o. Și nu e 
bine. Un sportiv trebuie să știe 
să și piardă. Jucătoarele engle
ze Shonon și Rowe au pierdut 
primele întîlniri, dar nu s-au 
descurajat, și pînă la urmă au 
reușit să cîștige titlurile. Nu 
mi-a fost frică de Diana Rowe, 
pentru 
atîtea 
n-au 
voiam 
lovesc
mingea în plasă.
că și la mine, ca și la Maria 
se petrece un proces de inhi
biție peste care dacă nu vom

că am mai învins-o de 
ori. Nervii mei însă 

rezistat. Tocmai cînd 
să mă concentrez, să 
mai bine, trimiteam 

Mă gîndesc

de la Malmb constituie cel 
mai greu insucces din istoria 
tenisului nostru de masa Eșe
cul este cu atit mai nepiâcut. 
cu cit am fost învinși de ad- 1 
versari cunoscuți. cu procedee 
tehnice vechi, fără nimic nou. | 
D:ar.a Rowe a fost campioană ' 
mondială în 1951, iar Eva 
Foldi și colegele ei Jurik (Hei- . 
rits) și Lukacs participă de 
ani de zile in concursuri in
ternaționale. Cu aceste spor
tive ca și cu altele. Maria 
Alexandru și Ella Constanti
nescu s-au intîlnit pînă acum 
de nenumărate ori și le-au 
învins. Exemple asemănătoa
re pot fi date și la băieți. De 
ce atunci la Malmb, unde, mai 
ales fetele noastre porneau, 
pe bună dreptate, favorite, au 
fost înfrânte pe toata linia ? 
De ce băieții, după cîteva me
ciuri promițătoare, n-au reușit 
în final un rezultat mai bun ?

Cauzele trebuie căutate în 
procesul de instruire. Co
legiul central de antre
nori a elaborat în colectiv 
planurile de pregătire, iar bi
roul F.R.T.M. le-a aprobat. 
Consider că planurile inițiale 
au fost bune, dar aplicarea lor 
s-a făcut cu carențe serioase. 
Pregătirile au început la 11 iu
lie într-un cadru organizato
ric necorespunzător : 4—5 zile 
s-a jucat cu niște seînduri în 
loc de filee, timp de trei săp
tămîni sala a fost improprie, 
masele proaste, lumina insufi
cientă. Cu mai multă preocu
pare din partea federației (se
cretar S. Dăneț) s-ar fi putut 
evita asemenea lipsuri. Toate 
aceste deficiențe au creat de 
la început — chiar dacă apoi 
au fost aduse unele îmbunătă
țiri în condițiile de joc — o 
impresie nefavorabilă în legă
tură cu modul cum este pri
vita și tratată pregătirea unor 
sportivi cu pretenții la titlu
rile europene.

în ce privește pregătirea fi
zică multilaterală și specifică 
(antrenor A. Ardeleanul, ea 
s-a efectuat cu mari neajun
suri. Aceasta s-a făcut fără o 
respectare minuțioasă a prin
cipiilor individualizării și do
zării ; nu au existat materia
lele necesare : corzi, haltere 
mici, mingi medicinale de te
nis etc. Și din această cauză 
pregătirea a fost executată 
șablon, monoton.

în pregătirea tehnica (an
trenori F. Paneth și I. Pop) s-a 
căutat — lucru lăudabil — ca 
Măriei Alexandru să i se im
prime o tendință mai ofensivă. 
Numai că aceasta s-a făcut în 
detrimentul apărării, unul din 
punctele forte de pînă acum 
ale jucătoarei noastre. Și dacă 
loviturile de atac ale Măriei 
Alexandru au căpătat oare
care consistență la antrena
mente, în schimb jocul defen
siv n-a mai fost atît de precis. 
Faptul respectiv a creat la 
Maria Alexandru 
derută. Consider 
Alexandru și Ellla 
nescu au jucat prea puțin cu 
băieții cei mai valoroși, doar 
25 la sută din totalul temelor. 
Dacă ar fi jucat mai mult, să 
zicem 50 la sută, cu Negules- 
cu, Giurgiucă, Rethi, aceasta 
însemna că cei trei băieți, de 
pildă, ar fi fost parteneri prin 
rotație, zilnic cîte 30—40 mi
nute din totalul de 210 minute 
cît cuprinde, în general, un

v. cabvtxa

ii duce la un henț în careu, 
comis de Ivan în minutul 60, 
pe care îl transformă Vasile 
Alexandru. Scorul devine ast
fel 2—1 pentru Știința. Spec
trul înfrîngerii îi trezește pe 
dinamoviști, care încearcă să 
restabilească din nou egalita
tea. Numai că 
le aruncă în 
nici tehnica și 
pasele precise, 
tice, bine orientate, ci obstruc- 
țiunile, intrările dure, faultu
rile repetate. Arbitrul Petre 
Sotir, aflîndu-se pe fază, sanc
ționează aceste ieșiri nesporti
ve, poate prea cu indulgență, 
în care a culminat Nunweillcr 
3 care, depășit în joc de Adam, 
i-a sărit pur și simplu cu pi
cioarele în spate.

în aceeași notă care umbre
ște mult cartea de vizită a 
unui fotbalist a jucat si Ene 
II și Nunweiller IV. Trebuie 
să menționăm că și unii din
tre jucătorii echipei Știința 
nu s-au lăsat mai prejos, răs- 
punzînd și ei durităților (V. 
Alexandru, Marcu. Szabo).

Spre sfîrșitul meciului, fot
baliștii clujeni inițiază cîteva 
incursiuni periculoase. Una 
dintre acestea (minutul 82) se 
soldează cu un gol de toată 
frumusețea marcat de același 
Pîrvuleț, în urma unui șut 
expediat puternic de Szabo, 
pe care Datcu nu l-a putut 
reține, dîndu-i posibilitatea 
tînărului fotbalist să maree 
spectaculos și să se remarce 
din nou, confirmînd pe deplin 
încrederea acordată de antre
nor de a-1 introduce în prima 
garnitură.

Iată, așa dar, că promova
rea elementelor tinere, dotate, 
dornice de afirmare, dă rezul
tatele pe care iubitorii de fot
bal le așteaptă de mult.

Cîteva minute după meci, 
în vreme ce se goleau tribu
nele, puteai auzi mulți dintre 
spectatori făcînd afirmații de 
felul acesteia : „Ne bucură 
rezultatul, dar am văzut un 
meci încîlcit, slab din punct 
de vedere tehnic, un ' fotbal 
învechit, static, pe care am 
dori să nu-1 mai întîlnim la 
primăvară".

Și din păcate, acest tip de 
joc îl practică echipe fruntașe 
ale fotbalului nostru.

armele pe care 
luptă nu sînt 
driblingul, nici 
ori acțiuni tac-

C. VASILE

Stațiunea experimentală agricolă Brăila. Se lucrează la scoa
terea puiefilor din pepinieră in vederea stratificării

în urma tratativelor dintre 
delegația guvernamentală co
mercială a R.P. Romîne și de
legația guvernamentală co
mercială a R.P. Chineze, care 
au avut loc la București în- 
tr-o atmosferă de prietenie, 
colaborare și înțelegere reci
procă, la 9 decembrie s-a sem
nat Acordul privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 
1965 între cele două țări. Do
cumentul prevede o creștere 
importantă a volumului 
schimburilor față de anul 
1964.

R.P. Romînă va livra: in
stalații de foraj, cargou mari
tim de 4 500 tdw, autocamioa-

și-a încheiat vizita
In perioada 29 noiembrie— 

10 decembrie, la invitația C.C. 
al U.T.M., ne-a vizitat țara o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac condusă de 
tov. Vlastimil Bruha, secretar 
al C.C. al U.T.C. Delegația a 
vizitat întreprinderi, unități 
socialiste din agricultură, școli, 
s-a întîlnit și a purtat discu
ții cu activiști ai comitetelor 
regionale, raionale și orășe
nești, cu care prilej oaspeții 
s-au interesat de formele și 
metodele de muncă ale U.T.M.

Miercuri, 9 decembrie, dele
gația a fost primită la C.C. al 
U.T.M. de către tov. Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M. La primire au 
participat secretari și membri 
ai Biroului C.C. al U.T.M. Dis
cuția s-a desfășurat într-o at-

și R. P. Chineză
ne, piese de schimb pentru 
mașini, produse chimice și 
petroliere, burlane de foraj și 
alte mărfuri.

R.P. Chineză va livra : pro
duse mineraliere, laminate de 
oțel, plăcuțe de metal dur, 
produse chimice, produse tex
tile, bunuri de consum și alte 
mărfuri.

Acordul a fost semnat din 
partea romînă de Valentin 
Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, iar 
din partea chineză de Tzian 
Min — locțiitor al ministrului^ 
comerțului exterior.

(Agerpres)

in țara noastră
mosferă cordială, tovără
șească.

In aceeași zi, Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace, a oferit o cină prie
tenească în cinstea delegației 
Uniunii Tineretului Cehoslo
vac. La cină au luat parte tov. 
Petru Enache, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M., membri, ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.M.

Joi, 10 decembrie, delegația 
Uniunii Tineretului Cehoslovac 
a părăsit Capitala îndreptîn- 
du-se spre patrie. La aero
port, delegația a fost condusă 
de tov. Elena Poparad, secre
tar al C.C. al U.T.M., de mem
bri ai Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.M. De asemenea, 
au fost de față membri ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace 
la București.

R. P. Un

BUDAPESTA. — Joi a sosit

ai C.C. al

Joi, a părăsit Capitala, ple- 
cînd în R. P. Ungară, delega
ția U.T.M. condusă de tova
rășul Gheorghe Stoica, secre
tar al C.C. al U.T.M., care va 
participa la lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist Un
gar.

La aeroport, delegația a 
fost condusă de tovarășul Oc
tavian Nistor, secretar al C.C. 
al U.T.M., de membri ai Bi
roului și activiști „ 2._. 
U.T.M. A fost de față Jeno 
Kuti, ambasadorul “ — — 
gare la București.

la Budapesta delegația C.C. al 
U.T.M., condusă de tovarășul 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.M., care participă 
la cel de-al VI-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Ungar.

o anumită 
că Maria 
Constanti-

I

♦

Cercul „Mîini îndemînalice" 
de la Palatul pionierilor din. 
Capitală se pregătește in
tens pentru apropiatul car
naval cu tema r „Fulgilor de 

nea“
Foto: AGERPRES

★
Joi la amiază ministrul O- 

landei în R. P. Romînă, Joost 
B. Haverkorn Van Rijsewijk, 
a depus o coroană de flori la 
monumentul Eroilor Patriei. 
Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Ministerului Forțelor 
Armate și ai Sfatului Popular 
al Capitalei.

★
Ambasadorul R. P. Polone 

în R. P. Romînă, Wieslaw So- 
bierajski, a oferit joi la amia
ză un dejun în cinstea tovară
șei Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care 
a făcut o vizită în R. P. Po
lonă la invitația ministrului 
culturii din această țară.

URMĂRI DIN PAQINA I
Măsoară timpul

cu „rigla de calcul!“
ga și el ceva la tezaurul științei 
și culturii. Așa că, sâ nu ne as
cundem după deget : sînt și to
cilari. și pe aceștia nu-i putem 
aproba. Dar nu uitați că tocilarii 
nu sînt cei cu 9 și 10, ci sînt 
elevii buni — elevii cu adevărat 
elevi. temerarii noștri călători 
spre țărmurile cunoașterii. Nu pu
neți etichete și nu vă dati în lă
turi să invitați de la colegii 
voștri buni, foarte buni, ceea ce 
numim noi .-Stilul de muncă 
creator". Căci și munca școlaru
lui este o creație.

Că mi-am revizuit total con
cepția mea precum că sînt dis
cipline unde n-ai cum să judeci, 
ci numai să înveți, stă dovadă, 
cum spuneam, alegerea pe care 
am făcut-o : medicina- în „anua
rul" liceului — care se edita la 
fiecare sfîrșit de an școlar — în 
dreptul numelui meu scrie : pro
fesia aleasa: — matematica. Am 
„trădat" matematica și, venind la 
Cluj, mi-am ales medicina. Poate 
în această alegere a jucat un rol si 
întîmplarea. Părinților nu li se 
părea — și pe bună dreptate — 
că matematica ar putea fi o ca
rieră în acele vremuri, și m-au 
îndrumat spre medicină știindu- 
mă și un bun naturalist. Intim

plare, întîmplare, dar iată-mă 
astăzi medic și nu mi-aș schimba 
profesiunea pentru nimic în lume. 
Am descoperit-o studiind-o, mi-a 
intrat în sînge, a devenit viața 
mea. Studenției, marilor profe
sori Hațeganu și Goia și mai tu
turor profesorilor din anii stu
denției le datorez statornica 
dragoste pentru munca pe 
care mi-am ales-o, profesoru
lui H. Vaquez, alături de care 
mi-am făcut specializarea în 
străinătate. Dar oare numai atît 
le datorez acestora ? Numai atît 
datorez studenției ? Nu, e foarte 
puțin față de ceea ce am primit. 
Ei m-au învățat să fiu meticulos, 
pînă la a măsura timpul „cu 
rigla de calcul" (asta ca să mai 
amintesc o dată că n-am uitat 
pasiunea pentru matematică). De 
la ei am învățat să discern, să 
nu iau drept literă de lege ceea 
ce spune „maestrul" să judec și 
să mă îndoiesc pînă la formarea 
propriilor convingeri că este așa. 
Este foarte important pentru omul 
de știință care vrea sa aducă 
propria sa contribuție la progre
sul domeniului său de activitate, 
să nu umble pe drumuri bătăto
rite. Am fost îndemnați cu cea 
mai mare seriozitate să ne depă
șim maeștrii. Nu știu dacă i-am 
depășit, dar sfatul l-am ascultat.

în studentul ce devenisem se 
mai păstrau urmele școlarului și 
nu cred că a fost rău. Mi-adue 
aminte că în școală învățam mult 
învățînd pe alții — uneori chiar 
tineri mai mari decît mine. Eram 
obligat într-un fel să merg cu 
un pas înaintea celorlalți colegi, 
să „intru" în domeniul claselor 
superioare, să intru în domenii 
necuprinse în manuale. Ce bine 
mi-a prins ! Am devenit astfel 
adeptul teoriei — aplicate în prac
tică — că manualul, oricît de 
bun ar fi, nu-ți ajunge ca să stă- 
pînești bine un domeniu sau al
tul al cunoașterii, că trebuie să 
citești mai mult, să cauți mai 
mult. Și tot astfel mi-am desco
perit vocația de dascăl. îmi place 
să spun că sînt profesor și medic. 
Nu mi-o luați în nume de rău • 
este mîndria fostului elev și a 
fostului student, căruia, la 20 de 
ani îi stă bine să fie și un pic 
mîndru.

Dar vorbeam pe la început 
despre regrete. Da, regret. Regret 
că n-am făcut sport. Ce bine 
mi-ar fi stat să alerg pe terenul 
școlii, să bat mingea, să înot, în 
sfîrșit, să-mi călesc fizic trupul ! 
N-am făcut-o. Voi nu-mi urmați 
exemplul. V-o spune profesorul, 
medicul și fostul elev și student.

Am venit în Cluj, la studenție, 
și am descoperit o viață culturală 
bogată : opera, teatrul, muzee, 
expoziții. Nu le-am ocolit, ba, 
dimpotrivă, le-am fost adesea 
spectator, vizitator. Dar prea 
m-am prins în studiul de specia
litate uitînd uneori de cărțile de

lectură, de muzică, teatru, une
ori și de plimbări. Am recuperat 
greșeala după terminarea studiilor 
universitare. înțelesesem un mare 
adevăr : că un medic nu se poate 
înțelege cu bolnavii săi, atît de 
diferiți ca profesiuni și tempe
ramente, de la suflet la suflet, 
fără acea punte de legătură care 
o constituie cunoașterea unor 
vaste domenii de activitate, fără 
a găsi ceva comun de discutat. 
Am făcut-o pentru bolnavii mei

și pentru mine. Am făcut-® în 
numele acelei cerințe a epocii 
moderne că specialistul trebuie 
să fie dublat de omul de cultură. 
Am făcut-o pentru că așa-i stă 
bine omului : să învețe, să învețe, 
să fie veșnic elev — adică să-și 
însușească toata viața o bogată 
cultură generală — să fie un 
veșnic student — adică să urce 
cele mai înalte trepte ale specia
lizării.

f

Despre o bilă buclucașă și despre „exigența"
unor

peste 1000 de mun
citori avem un singur 
tehnician care lucrea
ză în aparatul de con
trol. E foarte puțin. 
Am cerut de mai 
multe ori conducerii 
uzinei să întărim con
trolul cu muncitori 
bine pregătiți. Cu 
toate acestea, de cu- 
rînd, 12 controlori de 
calitate au fost tre- 
cuți în alte munci.

Inginerul Ion Ciuta 
ne-a relatat și alte 
deficiențe ale activi
tății C.T.C. In unele 
secții, controlorii de 
calitate (Gheorghe 
Cojocaru de la cazan- 
gerie) lucrează numai 
în schimburile II și

controlori ai calității
III. Nu-i de loc nor
mal acest lucru. Capa
citatea de verificare a 
controlorului care va 
lucra numai în schim
burile de noapte va 
fi mai redusă. Am 
afiat că în alte secții 
ale uzinei funcțio
nează ca controlori 
tehnici oameni care 
nu întrunesc toate 
calitățile pentru a- 

muncă : cali- 
înaltă, expe-

ceastă
ficare .... .... ....
riență în producție. 
Iată
Aurel ...._
de meserie 
și s-a calificat, prin 
cursuri de scurta du
rată, sudor. Și nu i 
s-a găsit un alt Joc

un exemplu : 
Mihăilescu este 

contabil

de repartizare decît 
la controlul tehnic de 
calitate !

In urma discuției 
cu tovarășul șef al 
C.T.C. ne-am dat 
seama că situația de 
la cazangerie nu este 
întîmplătoare. Un 
singur lucru nu înțe
legem. De ce condu
cerea uzinei care, cel 
puțin așa cum ne-a 
relatat tovarășul ingi
ner I. Ciuta, a fost 
sesizată de asemenea 
neajunsuri, nu ia mă
suri pentru întărirea 
aparatului C.T.C. cu 
cele mai bune cadre? 
Nevoie, după eîte se 
vede, este.



nteresul viitorilor 
economiști pentru 
îmbogățirea cuno
ștințelor lor ideo
logice și politice 
este pe deplin fi
resc. Contribuie

In forme atractive,

însă la stimularea acestuia și 
experiența pozitivă dobîndită 
de organizațiile U.T.M. Spre a 
analiza cîteva aspecte ale a- 
cestei experiențe și a vedea 
cum se pot obține în noul an 
de învățămînt politic U.T.M. 
rezultate și mai bune, ziarul 
nostru a inițiat o consfătuire 
la care au luat parte : prof, 
univ. dr. TUDOR R. POPES
CU, asist. GH. VLĂDUȚESCU, 
din partea Comitetului U.T.M. 
al centrului universitar Bucu
rești, asist. CONSTANTIN 
BĂRBĂCIORU, secretarul co
mitetului U.T.M. al I.S.E., 
asist. MIHAI GRIGORESCU, 
responsabilul cu învățămîn- 
tul politic în comitetul 
U.T.M. pe institut, asisten- 
ții VASILE PĂUȘESCU și 
GH. PIRÎIANU, precum și 
studenții NIȚA GHEORGHE. 
DKAGÂN CONSTANTIN și 
RADU POPA. Redăm mai jos 
un rezumat al cuvîntului to

un înalt conținut educativ

varășului profesor T; Popeșcu 
și o sinteză a discuțiilor din 
cadrul acestei consfătuiri.

★
Prof. univ. dr. T. Popescu:

PLEDEZ PENTRU DEZBA
TERI VII I

Este o uriașă satisfacție pen
tru un profesor să plămă
dească oămehi adev arați, care 
Să muncească, să gîndească și 
să trăiască, adică să se com
porte îxltr-un chip nou, comu
nist. Iată de ce o componentă 
primordială a muncii didactice 
o consider îndrumarea activi
tății extrauniversitare studen
țești, iar în acest domeniu în- 
vățămîntul politic U.T.M. se 
înscrie ca una dintre activi
tățile cele mai valoroase.

Materialul uman ce-1 avem 
e foarte bun : sub ochii noștri 
cresc intelectuali cu o pregă
tire tot mai profundă în cele 
mai variate ramuri ale cunoa
șterii umane, oameni învățați 
nu să cunoască doar buchia 
cărgi, Ci să știe să dea viață 
învățăturii puse în slujba po
porului, a celor mai nobile țe
luri sociale. Dar asemenea oa
meni nu cad gata formați din 
cer. Ei trebuie ajutați să-și în
deplinească în mod exemplar 
și din convingere îndatoririle 
profesionale și, totodată, în 
strînsă legături cu aceasta, să 
se formeze din punct de ve
dere politic și moral.

Cred că o contribuție impor
tantă pot aduce — și aduc an 
de an tot mai mult — acestor 
sarcini educative, conferințele 
ce se țin în fața studenților. 
Iată de ce am și răspuns întot
deauna cu bucurie solicitări
lor ce mi s-au făcut in aces: 
sens. Ba uneori am solicitat și 
eu — pot spune — acest privi
legiu de a apare in fața stu
denților nu în postura de pro
fesor, ci pur și simplu a unui 
om cu o mai bogată experier.-

ță de viață, care vrea să dis
cute cu ei despre problemele 
de viață, de comportare, de 
concepție... Cred de altfel că 
orice profesor nu are decît de 
cîștigat dintr-un contact de a- 
cest fel cu studenții săi. Și 
nu rareori am întîlnit situații 
cînd profesori care predau 
specialitatea lor în tonul ce
rut de detalii, cifre, sistema
tizări didactice, în asemenea 
întîlniri se dovedeau oameni 
cu o vastă cultură generală, cu 
preocupări variate, in stare să 
facă o expunere plină de cu
loare și fantezie atrăgătoare.

Cît privește aportul cadrelor 
didactice din institutul nostru 
in aceasta direcție, mi se parte 
mult sub posibilități. Cred că 
profesorii noștri n-au fost su
ficient solicitați.

Mi-aș permite unele obser
vații cu privire la ciclurile de 
conferințe ce se organizează 
pentru studenți. Tematica lor 
s-a îmbunătățit an de an. A 
devenit o tradiție ca ea să 
reprezinte o concretizare a 
preocupărilor și cerințelor 
studenților. (Eu. de pildă, 
le-am vorbit studenților des
pre teme ritît de diferite cum 
sînt activitatea O.N.U. sau 
problemele familiei în socia
lism). S-au organizat unele 
conferințe de înalt nivel cu 
participarea unor cadre didac
tice. a unor personalități din 
afara institutului sau a stu
denților înșiși. Cred însă că 
trebuie să mergem mai de
parte. Și mi se pare că pro
blema esențială este acum ca 
fiecare conferință să-și atingă 
scopul, avînd un bogat conți
nut educativ și fiind ținută 
in formele cele mai accesibile 
și convingătoare. Voi lua un 
singur aspect: tinerii doresc 
să asiste și sa participe nu la 
monotone solilocvii abstracte, 
la lecții sau predici, ci la ade
vărate colocvii, Ir. care puncte
le de vedere diferite să se 
ciocnească, in care nedumeri
rile vii să se clarifice, in care 
problemele practice de viață 
să fie luminate din punct ce 
vedere teoretic. Tocmai in fr
eest sens aș sugera sâ se ex
tindă simpozioanele, derba^- 
rile organizate de studenți sub 
îndrumarea cadrelor 
sau a specialiștilor. Persor,*'.. 
am organiza* mai multe 
cese publice* pe knz de edu
cație eucâ șz ceti vmească F 
m-am coavins că oe zsare 
este interesul pentru ele. O 
dezbatere despre un fapt real

toarele căminului. Ne gîndim 
să organizăm o asemenea dis
cuție despre cauzele lipsurilor 
din munca unui absolvent 
prin prisma răspunderilor co
lectivului studențesc în care a 
învățat. Numeroase teme ale 
conferințelor — mai ales cele 
de etică, estetică etc. — s-ar 
preta unei atari dezbateri.

LECTORI DE PRESTIGIU...

In dezbatere s-a remarcat 
că, pe lîngă însemnătatea te
melor la care s-au referit 
NIȚA GHEORGHE, CON
STANTIN DRĂGAN, VASILE 
PĂUȘESCU, trebuie acordată 
toată atenția asigurării condi
țiilor pentru tratarea lor la 
un nivel calitativ cît mai înalt, 
intr-un mod accesibil, intere
sant și convingător. Or, aceas
ta presupune, înainte de orice,

de conducere ale asociațiilor 
studenților cum sînt Ște
fan Bîrlea, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele Consiliu
lui U-Ă-S.R. sau M. Angelescu, 
președintele centrului U.A.S. 
București. Și în acest an vor 
fi invitate asemenea persona
lități.

S-a remarcat însă mai ales 
de către tov. prof. T. Popescu 
că în prea mică măsură au 
fost și sînt solicitate cadrele 
didactice ale Institutului.

...DAR ȘI APORTUL 
STUDENȚILOR

Mai serioasă este însă o altă 
deficiență: numărul prea mic 
de studenți antrenați în ela
borarea de referate și corefe
rate. C. BĂRBĂCIORU a re
marcat în discuție atitudinea 
greșită pe care o manifestă 
unele organizații U.T.M. care,

Pe marginea unei dezbateri despre ciclurile 
de conferințe din cadrul învâțâmîntului 

politic U.T.M. pentru studenți, organizată 
la Institutul de științe economice 

„V. I. Lenin" — București

solicitarea celor mai potriviți 
lectori.

O discuție — cu unele as
pecte contradictorii — s-a des
fășurat pe această temă. Toți 
participant!! ia discuții au fost 
de acord că invitarea unor 
lectori de prestigiu, personali
tăți cunoscute ale vieții ob
ștești, științifice și culturale, 
cadre de conducere din minis
tere și unități productive, re
prezintă un element foarte 
important al succesului con
ferințelor.

La aelurile din anul univer- 
fitzr trecut șt dir. acest an, 
au țzzsut eesferințe numeroși 
asemenea lectori : Ion Pățan, 

adjunct al Ministeru
lui Industriei Ușoare, care a 
vorbft despre succesele reali
zate de iirtMtfîa ușoară. A. 
Petre. director in Ministerul 
Industrie Petrolului ti Chi- 

despre realizările din a- 
ctst in ultimele două
deeeczL V. Ftorea. vicepre- 
ședzste al Comitetului de Stat 
pectru Cultură și Artă, C. 
Vnp w i directorul Instrimu- 
*u_ de jtrințe economice al Aca
deaua HJĂ. șt Ion Datcu,

rilar Externe, care au partici
pat la ■■ saapotioa despre 
preat_cml B~PR- peste ho tare. 
Aa țass ceciermțe și cadre

sub pretextul cerințelor stu
denților de a asculta conferin
țe ținute de personalități, în
cearcă de fapt să-și ascundă 
comoditatea. Iată cifrele care 
sînt grăitoare. La finanțe, din 
85 teme doar 15 vor fi prezen
tate de studenți. La economie 
și comerț situația e relativ 
mai bună,’ studenții susținînd 
50 la sută și respectiv 30 la 
sută din totalul titlurilor. Este 
necesară o preocupare mai 
mare în acest sens mai ales 
că unele organizații au dobîn- 
dit o experiență pozitivă în 
această privință. La economie, 
de pildă, studenții din cercul 
teoretic de estetică au prezen
tat la anul III-statistică cîteva 
interesante referate despre 
frumosul în artă și viață, iar 
cei din cercul teoretic de pro
bleme internaționale despre 
coexistență pașnică, la anul 
IIL-economie. In discuții s-a 
subliniat necesitatea extinderii 
referatelor prezentate de mem
brii cercurilor teoretice și în 
general a participării studen
ților la susținerea conferin
țelor

IN FORME ATRACTIVE

De altfel, de la această pro- 
<-a treciit la un alt 

T-* deosebit de important:

susținerea ciclurilor de confe
rințe în forme cît mai atrac
tive. Dacă prezența unor per
sonalități stîrnește într-adevăr 
interesul studenților, iar ex
punerile lor sînt urmate de 
numeroase întrebări (cum a 
fost recent cazul conferinței 
tov. Constantin Băbeanu din 
cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe care la anul IV- 
evidență, a vorbit despre 
activitatea R.P.R. pentru dez
voltarea colaborării interna
ționale), nu e mai puțin ade
vărat că referatele prezentate 
de studenți, legate mai concret 
de viața și atitudinea lor. per
mit discuții mai ample. POPA 
RADU a exprimat dorința 
studenților de a organiza mai 
multe simpozioane, colocvii, 
întîlniri sub formă de între
bări și discuții, procese publi
ce etc. Există și în această 
privință o experiență bună : 
studenții își aduc aminte cu 
mult interes despre simpozio
nul pe tema „20 de ani de 
realizări în dezvoltarea țării 
noastre44 ținut în anul trecut 
de învățămînt politic, cu 
participarea a patru cadre 
conducătoare din ministere și 
organizații economice. Există 
proiecte interesante pentru a- 
nul în curs : la anul II mer- 
ceologie se va organiza un 
colocviu cu referate ținute de 
studenți despre „Creșterea 
prestigiului R.PJR. peste ho
tare în domeniul economic44, 
la anul II economie pe tema 
„Socialism și personalitate44 iar 
la anul IV, cu ajutorul cer
cului de estetică, pe tema 
„Critica decadentismului bur- 
ghez“. Este doar necesar să fie 
extinse în mai mare măsură 
aceste forme și pregătite ast
fel îneît să reprezinte adevă
rate dezbateri, cu un bogat 
conținut de idei.

MIHAI GRIGORESCU sub
linia ca o alta posibilitate 
tratarea unei teme comune în 
două-trei conferințe succesive 
(cum au fost anul trecut con
ferințele în întîmpinarea ani- 
versărîî a două decenii de la 
23 August 1944) și completa
rea lor cu filme, audiții, vi
zite la muzee etc. A mai fost 
accentuată necesitatea unei 
mai bune planificări ă teme
lor, a popularizării bibliogra
fiei și stimulării citirii ei, â 
unei agitații mai susținute, ă 
unei munci mai temeinice â 
birourilor U.T.M. de an.

FRED MAHLER

Recoltat din Delta Dunării, 
cu mijloace mecanizate, mo
derne, stuiul, bogăția acestor 
locuri, este transportat și 
depus apoi în stive, aștep- 
tînd pentru a fi transformat 

în hîrtie

Foto: FLOREA D.

Noi locuințe 
date în folosință 
în regiunea Argeș

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru)

Constructorii din cadrul 
Trustului regional de con
strucții Argeș, au dat în folo
sință în ultimele zile 285 de 
apartamente noi. La Pitești, 
în cartierul Ceair s-au mai dat 
în folosință pe lîngă cele 720 
de apartamente construite a- 
nul acesta, încă două blocuri 
de 45 și respectiv 60 de aparta
mente. Tot de curtntf, pentru 
constructorii Uzinei de alumi
niu Slatina și constructorii 
Hidrocentralei „16 Februarie44 
s-au mai terminat două 
blocuri de cîte 60 de aparta
mente.

Pe șantierul din orașul 
Cîmpulung Muscel s-a dat în 
folosință un bloc cu 60 de a- 
partamente. De remarcat este 
faptul că la recepționarea a- 
cestor apartamente s-a con
statat o grijă deosebită pentru 
£?alițatea lucrărilor de finisare 
(instalații, parchete și zugră
veli).

POȘTA
REDACȚIEI

SOREANU LEON — Gherla

Ne-ați informat că peste 
7 500 de colectiviști din raio
nul Gherla vor frecventa 
cursurile învățamîntului agro
zootehnic. Este bine ca într-o 
viitoare scrisoare să ne vor
biți despre activitatea propriu- 
zisă. Urmăriți felul cum ex
pun lectorii unui cerc mate
rialul pentru ca lecțiile să fie 

•interesante și ușor asimilate, 
cum sînt folosite planșele, 
mulajele, filmele documenta
re, relatînd, pe larg, toate a- 
cesțea. Vorbiți-ne despre par
ticiparea cursantilor la discu
ții. despre cunoștințele pe care 
și le însușesc, în ce măsură 
îi ajută să participe mai din 
plin la realizarea sarcinilor ce 
stau în fața gospodăriei agri
cole colective din care fac 
parte.

Din scrisoare am reținut că 
multe organizații U.T.M. des
fășoară o susținută activitate 
în rîndul tinerilor pentru ca 
aceștia să frecventeze cu re
gularitate cursurile, să învețe 
cu asiduitate. Ărătați acțiu
nile cară sg organizează, efica
citatea lor și ce se va mai 
face în această direcție. Rea
lizați astfel materialul îneît el
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Șantierul Naval Galați. Cargou In construcție

Foto: FLOREA D.

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic — rulează la Patria 
(orele : 9,30-, 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15). ȘAPTE ANI DE CĂSNI
CIE — cinemascop — rulează la 
București (orele : 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,15), Melodia (orele : 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Grivița (orele : 9; 11,30; 14 f 16,30; 
19; 21,15), Flamura (orele : 9,30;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
CLIMATE — cinemascop — rulea
ză la Republics (orele ; 8; 10,45:
13,30; 16,15; 18; 21,40). CASA
NETBRMÎNATĂ rulează la Lucea
fărul (orele : 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
16,30; 20,45). ZIUA FERICIRII — 
cinemascop — rulează la Tomis 
lorele : 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,45? 20,30), Modern (orele :
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45:
21). GHINIONISTUL rulează la 
Capitol (Orele: 9,30; 11,45; 14: 
16,30; 18,45; 21), Exc?lsior (orele : 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Floreasca (orele : 16; 18,15; 20,30). 
MARIA rulează la Festival (orele : 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
TVAILO rulează la BuzeștI (orele : 
15,30? 18; 20.30). HAMLET — ci
nemascop — rulează la Victoria 
(orele: 10; 14,30? 17,30; 20,30),
VII SI MORȚ1 — cinemascop — 
rulează la Central (orele : 10,30; 
15» 19). HAINE APROAPE NOI 
— cinemascop — rulează la Lu
mina (orele : 10,15; 12,45; 15,30;
18; 20,30). 1944-XX-1964 - RAID 
PRIN CINEMATOGRAFIE rulează 
ia Union (orele: 15,30; 17.15; 19. 
20,45). PROGRAM PENTRU CO
PII — (dimineața) (orele : 10) 
IOANA IN ATAC rulează la Doi

na (orele : 11J0; 1X45: 11» MUS» 
20,30). 30 DE ANI DE VVHJE 
rulează la Giuiețti (orela: lfe 12, 
14; 16; 18; 20). FerorUr foMte: 
9,45; 12; 14,15; 16^0; 18.45» ML 
Arta (orele : 1Ș: 18-, 20L SEDUSĂ 
ȘI ABANDONATĂ raleazâ la în
frățirea între popoare (orele: 12

15; 17,30; 20 — duminică orei* 
ll;30). EXISTĂ UN ASEMENEA 
FLĂCĂU rulează la Cultural (ore
le* 15,30; 18; 20,30). VIAȚĂ
PARTICULARĂ rulează la Dacia 
(orele : 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). ÎNCURCĂTURA BLES
TEMATĂ rulează Ia, Crîrigași (ore
le* Î5? 17,45? 20,30).

Televiziune
VINERI — 11 DECEMBRIE

1Ș,3O: Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19,00 : Jurnalul 
televiziunii; 19,10 : Pentru tine
retul școlar : Vă place muzica ?: 
20j00 : Săptamîna ; 21,00 : O sea
ră de balet cu Maia Plisețkaia ; 
în încheiere ; Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

PĂȘIM TERAPEUTICE
• Plsszo-terapia este un non 

Erses care a mirat in lexico-
snl xooceizus'-Bor dia valea 
ZeriwțM (UI SS).

«« cessefiiosr V mt.iîc La îi- 
«.-■Fgtti ațricst ifia Samcrtnat

S-« firweflr ri tetfia
1£mpL TtlmL TffVixir
«T.BMr ^uaa*M* cacv rartKl 
• M — a» atcCMtt IMKa la 
»u* utmil ct muc
aoei tȘor inrittt *e • sa

ten «cwu aer» 31 IM fie tu

M REACTORUL ATOMK

Lac AJ*aaa BC Al *-«b te-

er~t.~CT.-i a wrrtu acțiuni:*

POVESTI PESCĂREASCĂ
• Iz ca yrxr * Ix M-

a prins cojind după aceea un 
biban de un kilogram.

Cînd a adus acasă peștele și 
l-a spintecat, a găsit în pînte- 
cele lui... ceasiil care fusese 
pierdut de fratele său și care 
continua să meargă perfect.

CLIMAT IDEAL...
• Climatul din insula Sfinta 

Besa este ideal, dupi Cite se 
pentru petrecerea va- 

raațri de xnâ. O agenție de 
vaca} a îacepot sâ organizeze 
rmrv. tamtice ia acest loc 
a. a ~.pinî armatorul afiș de 
seclcnâ :

. *TOtre£r! Nape.«ce a rămas
ta. tmuoâ ia jetur. rezo- 
Titter**.

cens. sUme esae zuaa u
Juietr» 1

gmracff de tkrert

McuAi. pe rare l-a c£cat :
— Tat ar a£î sorb

zmbtxA & tei sb vec duri sa 
»-a spart crra pe «c*£l

băibaUi siat 
dar rareori

Publicația Italiană ,JOggP publică un 
reportaj despre pescuitorii de perle din 
Japonia, reportai pe eare-1 reproducem 
mai jos.

_____  sze ora 9 dimi- 
■■■i neațâ. Toamnâ tir- 

j ne. In golful Ago, 
aflat la sud de 
Kioto, apa este in- 
groziior de rece. 
Dar zeci ce fete 

au ieșit să lucreze în mare.
. Fetele seamănă cu niște copii, 

atit sînt de slabe și scunde.
1 Ele sint îmbrăcate cu cămăși 
! albe, lungi. Din cînd in ciâd, 

ele ies la suprafață și atunci 
capetele lor înfășurate cu bas
male pot fi văzute lingă bu
toaiele de lemn ce se găsesc 
lîngă ancore înaintea fiecărei 
scufundări, fata lovește de 
două ori in butoi, ca și cum 
s-ar ruga lui dumnezeu s-o a- 
jute. Aci se odihnesc fetele 
cînd apar la suprafața apei. 
Tot aci ele depun scoicile pen
tru care se scufundă pină la 
18 metri, adîncime la care a- 
jung fără nici un fel de apa
rate cu oxigen. Tinerele se 
numesc „ama' și munca lor 
constă în a pescui scoici ti
nere în care, după aceasta, 
vor fi crescute perlele. Este o 
muncă epuizantă. Fetele sînt 
agile, rezistente și răbdătoare.

Tinerele pescuitoare de perle 
își învață meseria de Ia vîrșta 
de zece ani, aruneîndu-se în 
mare de pe stînci înalte. Pină

de curînd, „ama* din golful 
Ago lucrau numai in panta
loni de pinză. Dar in Japonia 
au început să vină mulți turiști 
care, de pe vapoarele ce brăz
dează apele înconjurătoare, fac 
adesea filme documentare sau 
iau „imagini exotice-. De aceea 
..ama* au trebuit sâ se apere 
de aceste priviri indiscrete. 
Dar cămășile albe salvează fe

ȘTIAȚI CĂ.

• Zilnic, în lumea întreagă 
apar 8 000 cotidiene îhtr-un tii 
raj Qiediu global de 300 mili
oane exemplare ?

• Potrivjt afirmațiilor făcute , 
de profesorul Paul Payrau 
(Franci) corneea unui pui da 
rechin poate fi grefată la ochiul 
omului ?
• Medicii afirmă că majori

tatea accidentelor de automobil 
se datorează complexului de 
superioritate de care suferă cei 
ce conduc ? Mașina nu poartă 
răspunderea docît în 9 la sută 
din cazuri.

• Potrivit statisticilor Cen- 
•.ruiu: national cinematografic 
di* Franța. Japonia este cea 
-i: sare tară producătoare de

Mn hme ? In 1963 s-au 
T^rxa* In Japonia nu mai puțin 
da 3A3 filme. Pe locul doi se 
s-~2eirâ India cu 298 filme.

Jll.
w*z
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tor de perie, de perie ^adevă
rate", care se nimeresc ia 
unele scoici, în toată frumuse
țea și perfecți’jzsea lor.

Mikimoto știa că perlele se 
nasc doar în „capacele deran
jate ale scoicilor-, cînd acolo 
nimerește un fir de nisip sau 
vreun alt corp străin. Pentru 
a se apăra, scoica învăluie de 
îndată corpul străin, acumu- 
lind în jurul acestuia, trepta:. 
materia opacă, pină cînd re
zultă grăuntele minunat — 
perla. Mikimoto s-a gindi: la

Noi blocuri de locuințe date în folosință în oțașul Bacău
Foto: AGERP.RES

grăunțele de valoare? Poate 
d un fir de nisip? Sau 
poate o fărîmă de piatră sau 
o picătură de plumb topit ? Și 
unde trebuie păstrate scoicile 
pentru a aștepta nașterea per
lelor? Cum trebuie acestea a- 
părate de vînturi, de curenți și 
de taifunurile care bîntuie 
prin aceste locuri?

Mikimoto a izbutit să intro
ducă în scoică „ceea ce tre
buia*. O dată el a desfăcut 
cu miinile o scoică și a des
coperi: în ea grăuntele valo
ros. Intr-o altă scoică a desco

desfacerea scoicilor. Cu ajuto
rul pensetelor și foarfecelor 
se face o mică incizie și este 
introdusă substanța „miracu
loasă", o bucățică din epiteliul 
unei alte scoici și nucleul em
brionului de perlă. Aceasta 
este, bineînțeles versiunea o- 
ficială. Dar această versiune 
este prea simplă pentru a o 
putea crede. Secretul „naște
rii44 perlelor a fost dezvăluit 
de Mikimoto doar fiilor săi. 
Chiar și lucrătoarele de la fa
brici nu știu nimic despre a- 
cest secret Ele văd un singur

Pescuitorii de perle
tele nu numai de turiști, ci și 
de rechini. Cînd apare o ceată 
de rechini, este suficientă o 
simplă mișcare și rechinii se 
răspîndesc speriați de această 
albeață misterioasă. Din cînd 
in cînd, totuși, „ama“ scot din 
apă la mal cîte una din tova
rășele lor cu cămașa însînge- 
rată.

In scurtul răstimp cînd apar 
la suprafață, ,,ama“ privesc 
spre malul golfului, unde se 
înalță statuia unui om cu șap
că rotundă și manta. Este Mi- 
kimotd. El a murit în urmă cu 
10 ani. Mikimoto a fost pescui

toate acestea timp îndelungat. 
Poate omul să stimuleze acest 
proces ? El a început prin a 
introduce, în scoici, copii mi
niaturale ale statuii lui Buda. 
Scoicile acopereau aceste mi
niaturi cu minunata lor secre
ție și Mikimoto vindea aseme
nea podoabe ca talismane. Au 
trecut 15 ani pînă cînd el a 
descoperit secretul. Ce anume 
trebuie să se ascundă între 
cele două capace ale scoicii 
pentru ca în schimb să obțină

perit, de asemenea, o perlă. 
Cinci perie într-o singură di
mineață.

Iar acum, mii de ,^ma", 
care se scufundă în golfurile 
Ago și Togo, string scoici 
de perle, acumulind noi bogă
ții pentru moștenitorii lui Mi
kimoto. Anul trecut, perlele 
recoltate au adus în safeurile 
acestora 47 milioane de dolari. 
Ei posedă numeroase fabrici 
în care secretul este păstrat 
mai strict decît în centralele 
atomice. Atelierele au mese 
lungi. In fața fiecărui munci
tor se află o menghine pentru

lucru: după prelucrare, scoici
le sînt aruncate într-o găleată 
eu apă de mare, iar apoi sînt 
transportate în mari crescăto
rii unde se vor „maturiza", în 
coșuri împletite, legate de 
plute. Coșurile acestea sînt 
ușor transportabile de la un 
loc la altul, astfel îneît să se 
evite vînturile, curenții sau 
uraganele. După trei, patru 
sau cinci ani, corespunzător 
cu vîrsta la care a fost pescu
ită scoica, iau naștere perlele. 
Numai cu ajutorul razelor 
Roentgen pot fi deosebite ase
menea perle artificiale de cele

să împărtășească experientț 
bună care poate folosi și altor 
organizații U.T.M.

BLEOCA ȘTEFAN — știu 
dent, institutul agronomie „St» 
Băîcescu4* București.

Tema pe care v-ați ales-o-y 
„Pregătiri pentru examene" 
este actuală. Dacă ați fi sus-1 
ținut-o Cu mai multe fapte am 
fi publicat materialul.

Evident, studiul individual 
constituie baza însușirii mate
riei. Dar, în aceste zile, se fo
losesc forme multiple, pentru 
ca toți studenții să se prezin
te la examene bine pregătiți. 
Era bine să fi vorbit despfa 
cele mai bune metode folosite 
în x pregătirea pentru exame
ne. Unele le-ați amintit, dar în 
treacăt. Dacă veți relua tema 
vă propunem să încercați să 
realizați un material care sa 
conțină mai multe fapte, o ex
periență mai bogată.

Referiți-vă, folosind exem
ple concrete, la planurile in
dividuale de studiu ale stu
denților. la ajutorul primit din: 
partea tovarășilor asistenți în 
studiul care se face acum îq. 
hala de mașini. Vorbiți-n® 
mai pe larg despre preocupă-- 
tile pe care le aveți pentru 
â-i determina și pe studenții 
care au obținut rezultate mai 
slabe, să se pregătească cu se
riozitate, ritmic. în mod deo
sebit referiți-vă la preocupă
rile studenților pentru a cu
prinde în studiul de speciali
tate o bibliografie bogată. Pă
rerea noastră este să vă refe
riți la anul și chiar numai la 
grupa dv. pentru că, practic, 
este greu să puteți vorbi în- 
tr-un material despre expe
riența tuturor studenților in
stitutului.

HOLICI VASILE — învăță
tor, Școala generală de 8 ani, 
comuna Bătinești, regiunea 
Galați.

Dorința să scriți ziarului 
nostru o împărtășim pe deplin 
și așteptăm să primim cît mai 
multe materiale interesante. 
Ați încercat să ne vorbiți în 
prima dv. scrisoare despre 
toate succesele obținute la 
G.A.C. Trifești. Din această 
cauză n-ați reușit să dați de
cît cifre statistice, care se pot 
lua ușor din bilanțul făcut lâ 
sfîrșit de an.

După părerea noastră ați 
putea realiza un material in
teresant despre acțiunile care 
se inițiază la căminul cultural 
din comuna unde vă aflați. 
Asta v-ar ușura mult munca 
de culegere a datelor.

După cum știți, această pe
rioadă este cea mai propice 
pentru o bogată activitate cul
turală ; artiștii amatori pre
zintă programe cu teme in
spirate din viața satului, se 
organizează seri de întrebări 
și răspunsuri, jurnale-vorbite, 
călătorii pe harta țării etc. 
Dacă există o bună experien
ță în această direcție scrie- 
ți-ne cît mai curînd.

găsite întîmplător pe fundul 
mării.

...Soarele se află la zenit. 
.Ama" au terminat jumătatea 
lucrului lor. La fiecare două 
ore, fac o pauză pentru a bea 
o ceașcă de ceai sau pentru a 
mînca o bucată de pepene. Ele 
au dreptul să se odihnească o 
jumătate de oră. Apoi trebuie 
sfi reia lucrul. Cele mai „bo
gate" au o barcă ce le urmea
ză. Un bărbat o leagă pe 
„ama“ cu o frînghie, o ajută 
să se arunce în apă și să se 
ridice la suprafață. Aceasta o 
ajută să economisească timp 
și forțe.

Fetele se scufundă iarăși, și 
iarăși ies la suprafață, aruncă 
scoicile în butoaiele de lemn 
și din nou se scufundă în 
mare, după ce au făcut o in
spirație profundă.

Ele își găsesc soții tot aici, 
pe mare. Sînt băieții unor 
„ama“ bătrîne. Este inutil să-i 
întrebi pe toți acești oameni: 
„Veți continua să lucrați așa 
și mai departe?" Răspunsul 
este totdeauna afirmativ. Ei 
nu au o altă soluție. Sezonul 
nu este îndelungat, aproxima
tiv 100 de zile. Doar 100 de zile 
pe an „ama" cîștigă bani. Cu
rînd vine bătrînețea și „ama" 
revine pe pămînt. In cazurile 
fericite, ea poate găsi de lucru 
în crescătoriile de perle.
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PARIS

încheierea tratativelor
economice romîno-franceze

PARIS 10 — Corespondentul 
Agerpres, Tudor Vornicu, 
transmite : Joi au luat sfîrșit 
la Paris tratativele economice 
începute la jumătatea lunii 
noiembrie între delegația țării 
noastre, condusă de tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, și cea a Franței, în 
frunte cu Valery Giscard 
d’Estaing, ministrul finanțelor 
și afacerilor economice.

Joi seara, la Ministerul Afa
cerilor Economice, tovarășul 
Mihai Petri, adjunct al mini
strului comerțului exterior, și 
Jean Wahl, ministru plenipo
tențiar, șef de serviciu în Mi
nisterul Finanțelor și Afaceri
lor Economice, au parafat a- 
cordul. Apoi, partea franceză 
a dat publicității un comuni
cat în care se spune: Un a- 
cord comercial pe termen lung, 
care va reglementa schimbu
rile între Republica Populară 
Romînă și Franța pentru pe
rioada 1 ianuarie 1965 pînă la 
31 decembrie 1969, va fi sem
nat la începutul lunii ianuarie 
1965, la București, de dl. Gis
card d’Estaing, ministrul fi
nanțelor și afacerilor economi
ce, și dl. Alexandru Bîrlădea
nu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Romîniei. 
Acest acord a fost parafat 
astăzi după-amiază la Paris 
de către Mihai Petri, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, și Jean Wahl, șef de 
serviciu în Ministerul Finan
țelor și Afacerilor Economice.

Acest acord va permite dez
voltarea și diversificarea 
schimburilor între cele două 
țări, conform obiectivelor pe 
care și le-au fixat cele două 
guverne, de comun acord, în 
luna iulie 1964, cu prilejul vi
zitei la Paris a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Ro
mîniei, Ion Gheorghe Maurer.

De-a lungul celor cinci ani 
de aplicare a noului acord, 
schimburile comerciale între 
Romînia și Franța vor crește 
în medie cu mai mult de 60 la 
sută în. raport cu cele din anii 
precedenți. Progresînd regulat 
în fiecare an, ele trebuie sa 
atingă aproximativ 300 mili
oane de franci în ambele sen
suri, atingînd în 1969 aproape 
dublul nivelului actual.

In cadrul planului său de 
dezvoltare industrială, Romî
nia va comanda în Franța, în 
timpul perioadei de validitate 
a acestui acord, instalații și 
utilaje în valoare de un mi
liard de franci, adică dublul 
comenzilor făcute în cursul ul
timilor cinci ani. Industria 
franceză va participa astfel la 
realizarea unor mari ansam
bluri industriale, în special în 
domeniul energiei electrice, al

electronicei, al fabricării în
grășămintelor și celulozei.

într-o perspectivă de echili
bru al unor schimburi la cel 
mai înalt nivel posibil o creș
tere generală a importurilor 
franceze provenind din Romî- 
nia a fost prevăzută în acord. 
Ele cuprind în special produse 
chimice și produse din lemn ; 
importurile de produse petro
lifere rafinate vor trece de la 
500 mii tone la 700 mii tone 
pe an. Acordul marchează, în 
sfîrșit, o nouă etapă în diver
sificarea schimburilor între 
cele două țări. Ea va da in
dustriei romîne posibilitatea 
de a dezvolta exporturi pînă 
în prezent puțin importante, 
ca cele privind produsele chi
mice, produsele industriei me
canice și electrice și alte pro
duse finite.

Paralel s-au purtat tratative 
financiare, care au dus la în
cheierea a două protocoale 
parafate în aceeași zi de Mihai 
Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al Romî- 
niei, și Tanguy de Courson de 
la Villeneuve, șef de serviciu 
însărcinat cu acordurile bi
laterale în Direcția afacerilor 
economice și financiare a Mi
nisterului Afacerilor Externe. 
Unul din aceste protocoale 
pune capăt regimului de plăți 
bilaterale între cele două țări; 
de acum înainte relațiile fi
nanciare plasîndu-se într-un 
regim de convertibilitate; ce
lălalt reglementînd definitiv 
toate problemele financiare în 
suspensie și în special proble
ma datoriei romînești față de 
Casa Comună a deținătorilor 
de datorie publică austriacă și 
ungară.

Demonstrație
la Colombo

guvernului
COLOMBO — La chemarea 

principalelor uniuni sindicale 
— Federația Sindicatelor din 
Ceylon, Federația Muncii, Fe
derația Sindicatelor indepen
dente — la Colombo a avut 
loc o demonstrație a oameni
lor muncii în sprijinul guver
nului condus de doamna Si- 
rimavo Bandaranaike. Zeci de 
mii de oameni ai muncii din 
Colombo și din împrejurimile 
orașului au străbătut princi
palele străzi ale capitalei, pur
tând pancarde care chemau la 
întărirea unității tuturor for
țelor progresiste în lupta îm
potriva reacțiunii.

Demonstrația s-a încheiat 
cu un miting în principala 
piață a orașului. In rezoluția 
adoptată, oamenii muncii cey- 
lonezi au condamnat încercă
rile conducerii partidelor reac
ționare de a împiedica reali
zarea de transformări demo
cratice.

A fost lansat
„Cosmos-51“
MOSCOVA. — Agenția TASS 

anunță că joi a fost lansat în 
U.R.S.S. un nou satelit artifici
al al Pămîntului —„Cosmos- 
5r.

La bordul satelitului este in
stalată aparatură 
destinată pentru 
explorării spațiului 
cadrul programului 
agenția TASS

științifică 
continuarea 
cosmic în 
anunțat de 
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Corespondență din Sofia

încheierea Congresului U. I. S.
oi dimineața, la ore
le 7, după ce tra
versaseră încă o șe
dință de noapte, de
legații aplaudau în
chiderea lucrărilor 
celui de al VIII-lea

Congres al U.I.Ș.
Dacă la ultimul congres desfă

șurat la Leningrad cu doi ani în 
* urmă U.I.S. număra 59 de uniuni 

studențești, în prezent la U.I.S. 
sînt afiliate 78 de organizații; 
Congresul de la Sofia a ratificat 
afilierea la U.I.S. a încă 19 uni
uni naționale studențești.

Ultimele ședințe ale Congresu
lui au fost consacrate adoptării 
unui număr de rezoluții.

Majoritatea rezoluțiilor au fost 
elaborate în comisia B care a 
dezbătut activitățile studenților 
în lupta lor alături de popoare 
pentru pace, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru indepen
dență și eliberare națională. în a- 
ceastă comisie au fost adoptate 
rezoluții prin care U.I.S. se soli
darizează cu lupta popoarelor 
și studenților din Congo, Vietna
mul de sud, coloniile portughe
ze, o rezoluție de condamnare a 
politicii de apartheid din Repu
blica Sud Africană, rezoluția îm
potriva regimurilor dictatoriale 
din Haiti, Republica Dominica
nă, Paraguay, Nicaragua, a regi
murilor fasciste din Spania și 
Portugalia. Congresul a exprimat 
solidaritatea sa cu lupta poporu
lui și studenților din Coreea ce 
sud pentru libertate, democrație 
și unificarea pașnică a țării, s-a 
pronunțat pentru -rezolvarea pro
blemei germane, prin semnarea 
tratatului de pace, a luat poziție 
împotriva forțelor nucleare mul
tilaterale, a susținut lupta po-

FILIPINE. Copii din Ma
nila asistînd la lecțiile pre
date intr-o nouă școala, de 

curînd îniiințată în oraș
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porului cipriot pentru indepen
dență și autodeterminare.

In unanimitate, congresul a 
adoptat o rezoluție prin care sus
ține adoptarea de către cea de a 
19-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. a Declarației prezenta
te de R. P. Romînă împreună cu 
alte 25 de state in legătură cu 
principiile fundamentele pricind 
promovarea în f.ndurile tinere
tului a idealurilor păcii, respectu
lui reciproc și înțelegerii intre 
popoare.

Un loc important l-a ocupat 
dezbaterea în ședințe plenare a 
rezoluțiilor din comisia A, care a 
discutat activitățile studenților 
pentru realizarea unității mon
diale studențești și pentru întă
rirea cooperării internaționale. In 
dezacord cu încercările unor or
ganizații de a îneusta platforma 
de colaborare internaționalâ stu
dențească. congresul cheamă 
toate uniunile naționale studen
țești să contribuie cu și mai multă 
energie, hotârire, entuziasm și 
optimism pentru dezvoltarea so
lidarității și cooperării internațio
nale, pentru făurirea unității 
mișcării mondiale studatțeștT. 
Congresul a salutat hotărirea co
mitetului internațional de pregă
tire de a organiza în var2 anului 
1965 Festivalul mondial a! tine
retului și studenților în Alger, și 
a chemat toate uniunile studen
țești să se întUneascâ pe pămîn- 
tul Algeriei libere pentru a de
monstra împreună sub lozincile 
păcii și prieteniei între popoare.

Pe linia dez\x>ltării cooperării 
între organizatele studențești din 
Europa, congresul a susținut or
ganizarea întâlnirii uniunilor stu- 
ăecteti din țările regiunii bal
canilor și Mării Adriatice (Sofia 
1965). preenm și a edei de-a 6-a 
fafflnrri a organizațiilor studen
țești europene. Congresul a apro
bat, de asemenea, în unanimita
te, rezohițule adoptate în comi
sia C privind activitățile studen
țești pentru democratizare și re
forma îmățămintului, pentru cu
cerirea și apărarea drepturilor 
democratice-

Ddegația U-ASR. a luat par
te activă la lucrările congresului 
contribuind eficient la dezbate
rile Comisii $î ședințele ple
care, a esprunit poziția studenți- 
cu noastre față de'problemele 
coeosririâ și unității în mișcarea 
mazrhaiâ stxxiențească pe teme-, 

aspuxud-r și intereselor fun- 
ite tineretului trniver-

Ar pcetntmdenL
UA-SR. a exprimat,

■ cu ciffrito priSețuri, convingerea 
că este de datoria fiecărei uniuni 
capmaje stodențești să-și aducă 
ccQtribcțfa la ferrirea unității de 
K*mse a tfadreeflor de pe toata 

e htotoi, prin înlătura- 
ce separă și prin uni

rea pe baza a ceea ce este comun 
studeeri^x de pretutindeni.

Cceșesd a ales 45 de uniuni 
rariocaje a Cocsdîetol Executv 

I și il in Segref aratul UXS. Ca 
prefeentoe «I UiS- a fost reales 

Vcfcroohski R. S. Ceho- 
«ări-sci- UA-SJL a fost realeasa 
in Ccq- Executiv și Secreta- 
riinri UXS. Tovarășul Mad Va-

| g*», r-R—hm al Consiliului 
UASRL, a fost ales secretar al

X ȘTEFĂNESCU

Comentariul zilei

unor controverse

nificativ însă faptul ca, părăsind 
pentru actualul turneu, el a ținut 
că Parisul nu oferă actualmente 
unui diplomat '(vest) german",

„O mare prăpastie exista între ___ .
Bonnului și cea a Parisului cu privire .1$ 
ceea ce ar trebui să însemne unitatea eu
ropeană" — constată „LE MONDE". „Fran
ța este în favoarea unității (vest) europene 
în măsura în care aceasta întărește Europa 
(occidentală) față de S.U.A., dar împotriva 
ei în măsura în care încalcă influența sau 
suveranitatea franceză. Vest-germanii înclină 
spre o unitate (vest) europeană care implică 
un grad serios de dependență de Statele 
Unite în folosul promovării intereselor ame- 
ricano-(vest) germane".

In esență, toate divergențele în legătură 
cu forța nucleară multilaterală, prețul co
mun al cerealelor și uniunea politică trebuie 
privite în această lumină, căci problema 
fundamentală, din punctul de vedere al 
Parisului, este asigurarea independenței față 
de Statele Unite, o diminuare a influenței 
americane și, implicit, o creștere a celei 
franceze în Europa occidentală. Problema 
a ajuns actualmente la un punct decisiv de- 

~ ‘ 2 _ ‘ Ls că Statele Unite 
sînt hotărîte să pună pe picioare un gen 
de „forțe nucleare multilaterale" care ar 
menține și ar întări influența americană în 
NA.T.O. -Se poate înțelege — scrie re
vista americană ..NEWSV^'EEK* — »- 
titudinea președintelui de Gaulle fală de 
F.N3L Pentru el proiectul nu reprezintă 
decît capitularea Europei intr-o depeadesță 
deplină față de S.UA. Intr-adevăr, «csțmâ- 
torii FAJ4. din Statele Usite »*«■ ascuns 
niciodată că acest proiect onurește sâ 
neutralizeze influența Franța asapra Ger
maniei nceidentaie. legau! Buauui de pu
terile anglosaxoce. Dacă ar r wiinr faiiftită in 
timp ce s-ar crea FAAf, Franța ar înceta 
să joace rolul dorit de ea in CkridenU.

A apărut oident că ukâne-je z\-ertsmente 
ale președintelui de GauZe în legătură cu 
„tutela americană" și aluzriLe premierslui 
Pompidou la cei care Uncearcâ sâ golească 
de conținutul sân o veritabilă Uniune vesi- 
europeană" țintesc direct Gemaaîa occiden
tală. O înaltă personalitate a partidului gu
vernamental francez. U.N.R_ folosea zilele 
trecute un limbaj și mai dur: -Dacă Ger
mania (occidentală) va intra in legiunea 
străină nucleară a S.UA- făurirea Europei 
(se are în vedere planul unității politice a 
„celor 6" n. r.) va -deveni imposibdâ". In e- 
sență, Parisul afirmă că unificarea politică 
n-are nici un rost atita timp cît partenerii săi 
sînt dispuși să tolereze dominația americana. 
Reamintim in acest sens că, încă la sfîrșitul 
lui octombrie, la puțin timp după apariția

Agenda diplomatică occidentală se men
ține foarte încărcată. Ea reflectă marele vo
lum al controverselor ce se acumulează și, 
pare-se, sporesc mereu în cadrul alianței 
atlantice.

în timp ce Wilson mai ducea tratative 
la Casa Albă, ministrul de externe vest-ger
man, Schroder^ sosea la Roma. El și-a con
tinuat turneul prin convorbiri la Paris cu 
ministrul de externe francez Couve de 
Murville, care, la rîndul său, se pare că va - 
veni la Roma în ianuarie. Peste cîteva zile. oarec^ _«a^sa*wa bițeles 
sînt programate la Paris convorbiri franco- 
italiene, în vreme ce Schroder e așteptat 
să sosească la Londra.

în centrul „turului de forță" al ministru- 
Iui de externe vest-german și al contactelor 
dintre Bonn, Paris și Roma, stau, după cum 
semnalează agențiile occidentale de presă, 
problemele unității politice vest-europene.

în cancelariile celor șase parteneri din 
Piața comună există de pe acum trei proiec
te de „unificare politică". Proiectului bel
gian și celui vest-german li s-a alăturat la 
sfîrșitul lunii trecute un proiect italian, 
„Aproape toți — constată ziarul italian IL 
POPOLO — au cite un plan de vîndut 
partenerilor și fiecare constată că planurile 
celorlalți nu-i apără îndeajuns propriile in
terese".

Este de presupus că Schroder va căuta 
la Paris să-și convingă colegul francez de 
meritele planului vest-german. (E vorba de 
propunerile date publicității la începutul lui 
noiembrie și care cuprind, în esență, așa-nu- 
mitul „proiect Erhard" de „relansare" a ideii 
„unității politice" a celor șase; potrivit 
proiectului, în prima fază urmează să fie 
organizate consultări între guverne). Majo
ritatea observatorilor din capitala franceză 
sînt de părere că misiunea ministrului de 
externe vest-german nu e deloc ușoară. E- 
ducat după sistemul britanic, Schroder cu
noaște meritele laconismului si e greu să 
găsești în rarele-i declarații o frază indișere- 
tă sau un cuvînt în plus. E cu atit mai sem-

Bonnul 
să releve 
„facilități

concepția

planului vest-german de „rel 
nii politice, ministrul de externe foacez 
Couve de Murville ținea sâ prevină Becxul 
că „relansarea nu poate avea loc atâta tăgp 
cît vest-europenii nu se vor pane de acard 
asupra marilor linii ale unei pofidei mm* 
cu adevărat europene atit in domesâai 
nomic, cît și in cel rlipl—atir fi M&car".

Apreciind că nu pot fi întrevăzute sefcriz 
în acest moment într-o penryrsra al cinei 
fond e atit de controversat, cfisenRaftoui dfae 
capitala franceză remarcă o cieșteae. a ăte- 
resului Parisului față de problema M^acăra 
politice vest-europene.

Referindu-se la surse —har T'‘l hincene. 
unele agenții occidentale an lansat vresimea 
că o conferință la nivel ink a yefiior celor 
„șase" țări din Piața Cccxcnâ ar urma să Le 
convocată în primăvară pentru z dăcata 
problemele legate de uniunea pclnxâ a Eu
ropei occidentale. Potrivit 
de „FRANCE PRESSE* 
pună un mare accent pe 
politici militare comune, dat 
aceasta n-ar fi posibilă • nai 
viabilă". Pommd ce la teza în
cuvîntarea lui de Gaulle la Strasbourg că 
Franța consideră urgentă crearea mei or
ganizații militare vest-europene care sâ 
—aibă obiectivele, mijloacele «b&gațale 
sale proprii" unii comentatori presupun că

Congresul U. C. I.

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

BELGRAD 10. — Corespon
dentul Agerpres, C. Oprică, 
transmite :

La 10 decembrie au conti
nuat lucrările Congresului al 
VIII-lea al Uniunii Comuni
știlor din Iugoslavia. In șe
dința de dimineață au luat 
cuvintul membri ai Comitetu
lui Central al U.C.I. și dele
gați din diferite republici so
cialiste ale R.S.F. Iugoslavia.

Congresul a fost salutat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.Pv., 
conducătorul delegației C.C. 
al P.M.R. la Congresul U.C.I.

Președintele ședinței din di
mineața zilei de 10 decembrie,

Aii Șukria, a mulțumit căldu
ros pentru salutul adresat 
Congresului din partea Parti
dului Muncitoresc Romîn și a 
întregului popor romîn, și a 
exprimat dorința ca relațiile 
prietenești dintre cele două 
partide și popoare să se dez
volte continuu.

Congresul a fost salutat, de 
asemenea, de reprezentanți ai 
partidelor comuniste și mun
citorești din Maroc, Mongolia, 
R. D. Germană, Norvegia, 
Polonia, Spania, Suedia, pre
cum și de reprezentanții Par
tidului
Mali, 
Arabe

Uniunea Sudaneză din 
ai Uniunii .Socialiste 
din R.A.U.

★ ★

*

Dragi tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca 

în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, al întregului popor ro- 
mîn, să transmit un călduros 
și frățesc salut celui de-al 
VIII-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
clasei muncitoare, tuturor oa
menilor muncii din Iugosla
via.

Instaurarea puterii populare 
în Iugoslavia — încununare a 
luptei eroice și pline de sacri
ficai, dusă împotriva ocupanți- 
lor fasciști de forțele patrio
tice, sub conducerea Partidu
lui Comunist — a deschis po
porului iugoslav calea unor 
profunde prefaceri social-eco- 
nomice.

Intr-un timp istoric scurt, 
oamenii muncii din Iugoslavia 
au dobîndit remarcabile 
succese în construirea socia
lismului ; volumul producției 
industriale globale este în 
prezent de 5 ori mai mare față 
de perioada antebelică, au fost 
create noi ramuri industriale, 
s-au construit întreprinderi 
modeme, înzestrate cu tehnică 
avansată ; s-au dezvoltat in
dustria siderurgică, de prelu
crare a metalelor, energetică 
și chimică ; succese însemnate 
au fost înregistrate în agricul
tură, în dezvoltarea învăță- 
mîntului și culturii, în * ’* 
rea nivelului de trai 
porului.

Oamenii muncii din 
nia se bucură din inimă 
realizările importante ale po
porului frate iugoslav, rod 
muncii pline de abnegație, 
eforturilor sale creatoare.

ridica
și po-

Romî- 
de

al 
al

ferite. în acest spirit, țara 
noastră acționează în O.N.U. 
și în alte organizații interna
ționale, manifestă inițiativă și 
susține orice propuneri meni
te să ducă la destindere 
viața internațională.

Poporul romîn acordă 
mare importanță faptului 
R.S.F. Iugoslavia sprijină 
propunerile guvernului R.P. 
Romîne de transformare a 
Balcanilor într-o zonă a pă
cii și colaborării, aportului 
pe care țara dumneavoastră il 
aduce la cauza păcii, promo
vării înțelegerii și colaborării 
între statele lumii.

Provoacă o legitimă îngri
jorare și stârnesc protestul o- 
piniei publice mondiale acțiu
nile militare agresive împo
triva R. D. Vietnam, interven
ția armată în Congo, pla
nul de creare a forțelor 
nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. și altele asemă
nătoare. Acestea impun în
tărirea vigilenței din partea 
forțelor iubitoare de pace din 
lumea întreagă pentru zădăr
nicirea acțiunilor agresive ale 
imperialismului.

împreună cu celelalte țări 
socialiste și cu toate statele 
iubitoare de pace, Republica 
Populară Romînă se pronunță 
în mod consecvent pentru în
cetarea cursei înarmărilor, 
înlăturarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, 
desființarea blocurilor milita
re, interzicerea armelor nu
cleare și distrugerea stocuri
lor existente, înfăptuirea de
zarmării generale, pentru li
chidarea definitivă a domina
ției coloniale sub toate forme
le sale.

Chezășia apărării păcii și a 
noi succese ale cauzei socia
lismului rezidă în unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste mondiale, în alian
ța acestora cu mișcarea de e- 
liberare națională, cu toate 
forțele progresiste ale con
temporaneității. întărirea a- 
cestei unități constituie su
prema îndatorire a fiecărui 
partid comunist și muncito
resc.

Partidul Muncitoresc Ro
mîn va milita și în viitor 
pentru întărirea prieteniei, 
colaborării și unității țărilor 
socialiste, a unității partide
lor comuniste și muncitorești, 
pe baza deplinei egalități în 
drepturi, respectului reciproc, 
în spiritul marxism-leninis- 
mului și internaționalismu
lui proletar (Aplauze).

în

o 
că

învățămîntul, știința și cul
tura.

Republica Populară Romînă 
are la baza politicii sale ex- 

- terne relațiile de colaborare și 
prietenie frățească cu toate 
țările socialiste în spiritul 
principiilor internaționalismu
lui socialist, al întrajutorării 
frățești, avantajului reciproc, 
egalității în drepturi și al res
pectării stricte a independen
ței și suveranității naționale.

Totodată, țara noastră, apli- 
cînd în viață principiile co
existenței pașnice între statele 
cu orînduiri sociale diferite, 
dezvoltă relațiile și legăturile 
economice cu toate țările care 
doresc acest lucru.

Intre poporul romîn și po
porul iugoslav, care au vechi 
tradiții de prietenie și bună 
vecinătate, s-au statornicit re
lații de cplaborare frățească, 
întemeiate pe deplina egali
tate în drepturi și respectul 
mutual, pe țelul comun al con
struirii socialismului și apă
rării păcii. Relevăm cu satis
facție că în ultimii ani, cola
borarea economică, schimbu
rile de delegații între organi
zațiile obștești, contactele în 
domeniul științei, culturii, în- 
vățămîntului au cunoscut o 
dezvoltare continuă, contri
buind la o mai bună cunoa
ștere reciprocă, la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări spre binele am
belor noastre popoare. Un rol 
important în adîncirea relați
ilor dintre Romînia și Iugo
slavia l-au avut vizitele și în
tâlnirile tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Iosip Broz 
Tito. Un simbol viu al acestei 
prietenii și o ilustrare con
cretă a colaborării frățești 
dintre cele două țări o con
stituie construcția în comun a 
sistemului energetic și de na
vigație de la Porțile de Fier.

!
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Dragi tovarăși,
Cu cîteva luni în urmă, po

porul romîn a sărbătorit. 20 
de ani de la eliberarea pa
triei sale de sub jugul fascist. 
In acești ani, oamenii muncii 
din țara noastră au repurtat 
victorii istorice în opera de 
construire a socialismului.

Volumul producției indu
striale este în prezent de peste 
8 ori mai mare față de anul 
1938^ producția de energie e- 
lectrică și termică a crescut, 
față de nivelul aceluiași an, 
de 22 de ori, de fontă de a- 
proape 14 ori, de oțel și me
tale neferoase de peste 10 ori, 
producția industriei construc
toare de mașini de 17 ori și 
a industriei chimice de 23 ori.

De asemenea, agricultura 
țării noastre cunoaște o dez
voltare intensivă și multilate
rală, asigură pe deplin necesi
tățile de consum ale popu
lației și materii prime pentru 
industrie.

Ca rezultat al dezvoltării 
ascendente a întregii economii 
națipnale a crescut venitul na
țional și, pe această bază, ni
velul de trai al oamenilor 
muncii; se dezvoltă continuu

Dragi tovarăși,
Republica Populara Romî- 

nă, convinsă că orice stat, 
mare sau mic, poate și trebuie 
să-și aducă contribuția la nor
malizarea relațiilor interna
ționale, militează, împreună 
cu celelalte țări socialiste și 
cu alte state iubitoare de pa
ce, pentru triumful principii
lor coexistenței pașnice între 
state cu orînduiri sociale di-

Dragi tovarăși,
în încheiere, permiteți-mi 

să exprim din nou din partea 
comuniștilor și poporului ro
mîn cele mai bune urări Uni
unii Comuniștilor din Iugo
slavia, harnicului și talentatu
lui popor iugoslav, dorindu-le 
să obțină noi și mari succese 
în construirea socialismului, 
în lupta pentru pace.

Să se întărească continuu 
prietenia romîno-iugoslavă, 
unitatea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești mondiale! (Aplauze).

Trăiască pacea și prietenia 
între popoare 1 (Aplauze).

Problema congoleză 
in dezbaterea Consiliului

ALGERIA. In Alger a fost 
izacguiai sediul Comitetului 
de pregătire a Festivalului 
Ldemațional al tineretului 
și studenților. Cel de al 9-lea 
Festival internațional se va 
deschide Ia începutul lunii 
cugust 1965. în fotografie: 
Sediul Comitetului de pre
gătire a Festivalului inter
național al tineretului și stu

denților
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că fan

hxzt anzxamenn? concrete fată de vest-eu- 
rrpeni in ce privește fbhtârea arsseâor ato- 
xnace americane. corespondentul arată că s-ar 
petea ca Franța sâ ceere portenerdoe anga- 
p-nentr.: că va foiosi csenarri său atomic 
in cazul imei agxesnxni r.~npofriva oricăruia

E greu de așteptat insă o asemenea ini- 
țiatxvâ înainte ca partea zrarxezâ să sondeze 
atent in primul rind intențr.V partenerului 
vest-german (iar aceasta — se pare — se 
va întâmpla abia in ianuarie crnri cancelarul 
Erhard va sosi la Paris . S-ar putea adăuga 
doar că nu puțini observatori remarcă fap
tul că e posibil ca Franța să se servească de 
impulsurile pentru mișcarea politică vest- 
europeană spre a înmormînta forța nucleară 
multilaterală. Nu-i exclus ca și asemenea te
meri, care au traversat de bună seamă Ocea
nul, să-și fi pus amprenta pe accentele de 
prudență din comunicatul dat după convor
birile Johnson-Wilson.

NEW YORK 10. — Trimisul 
special Agerpres, I. Gălățea- 
nu, transmite : Culoarele eta
jului doi de la Națiunile Unite 
au cunoscut miercuri la prînz 
o animație puțin obișnuită. 
Membrii Consiliului de Secu
ritate au luat loc în jurul me
sei în formă de potcoavă pen
tru a începe dezbaterea me
morandumului prezentat de 
18 țări africane la care s-au 
alăturat în calitate de coau
tori Afganistanul, Cambodgia 
și Iugoslavia, în legătură cu 
intervenția Belgiei, S.U.A. și 
Angliei în Congo. Locurile 
destinate presei și publicului 
erau ocupate pînă la refuz. 
Majoritatea abservatorilor și 
ziariștilor erau de acord, 
avînd în vedere faptele, că 
autorii intervenției au un te
ren slab, că nu pot prezenta 
alte motive în afară de invo
carea așa-numitelor scopuri 
umanitare în salvarea popu
lației albe care a. fi fost su
pusă represiunilor din partea 
partizanilor congolezi.

După dezbaterile de proce
dură, reprezentanții Algeriei, 
Belgiei, Congoului (Leopold
ville), Congoului (Brazzaville), 
Ghanei, Guineei, Nigeriei, 
Mali, R.A.U., Sudanului au 
fost invitați să participe la 
discuții fără drept de vot.

Primul a luat cuvintul mi
nistrul de externe al Congou
lui (Brazzaville), Charles Ga- 
nao. Contestînd afirmațiile 
potrivit cărora intervenția în

Congo a constituit o operație 
de salvare în. scopuri umani
tare, el a subliniat că aceasta 
a fost o acțiune premeditată.

A vorbit apoi ministrul de 
externe al Ghanei, Kojo Bot- 
sio, care, după ce a evocat 
condițiile dobîndirii de către 
Congo a independenței în 1960, 
s-a referit la rezoluția Consi
liului de Securitate din 14 iu
lie 1960, prin care se cerea 
Belgiei să-și retragă trupele 
din Congo. El a arătat că re
centa debarcare de la Stan
leyville constituie o încălcare 
flagrantă a rezoluției.

Următorul vorbitor, minis
trul de externe al Sudanului, 
Ahmed Mahgoub, a subliniat 
că cele întîmplate în Congo 
afectează întreaga Africă. El a 
cerut ca Consiliul de Securitate 
să încurajeze și să sprijine 
eforturile O.U.A. pentru des
fășurarea de convorbiri direc
te între fracțiunile congoleze. 
Aceasta, a spus în încheiere 
ministrul sudanez, nu înseam
nă capitularea necondiționată 
din partea cuiva, ci reconcilie
re și apoi alegerea unui parla
ment pe baza unor alegeri li
bere.

Joi dimineața Consiliul df 
Securitate a continuat exami
narea problemei congoleze. Au 
luat cuvintul ministrul aface. 
rilor externe al Republicii 
Guineea, Louis Lansana Bea» 
vogui și ministrul afacerile^ 
externe al Republicii Mal; 
Mammadu Ba.
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