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7. Ce acțiuni se întreprind in sectorul chimic pentru 
perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor?

.Ve

Pag. a 3-a:In regiunile Brașov și Crișana
Răminerile in urmă 

la semănatul porumbului 
pot fi recuperate!

în atenția 
celor care doresc 

sâ se înscrie 
în învâțâmîntul 

superior !

In numărul nostru 
de mâine publicăm 

„Concursul de admitere 

in invățămintul superior 

pentru anul universitar 

1X5-1966“

2. Ce sarcini revin invățămintului profesional și tehnic.
invățămintului superior ?

Pregâtirea cadrelor 
începe odată 

cu lucrările 
de construcții 

și montaj
Participanții la consfătuire

— cadre din conducerea mi
nisterului, directori generali 
din minister, conducători și 
specialiști din întreprinderi
— au vorbit pe larg despre 
experiența dobîndită în uzine
le și combinatele industriei 
chimice care au intrat în pro
ducție, despre problemele ce 
se mai cer rezolvate în aceas
tă privință.

„Pregătirea cadrelor nece
sare punerii în funcțiune a 
fiecărui obiectiv industrial se 
desfășoară în cadrul ministe
rului nostru — arăta tovară
șul N. Diaconescn, director 
adjunct al Direcției personal 
și învățămînt — pe baza u- 
nui plan de recrutare și pre
gătire a cadrelor, a cărui apli
care începe odată cu lucrări
le de construcții și montaj. In

acest fel, la data punerii în 
funcțiune, cadrele de bază ale 
întreprinderii au parcurs 
proces complex de pregătire 
și specializare in unități cu 
profil similar și pe șantier".

Discuțiile in cadrul consfă
tuirii au relevat faptul că a- 
ceasta este prima etapă în 
pregătirea cadrelor pentru 
noile obiective. A doua etapă 
— arăta/ tovarășii — are ca 
obiectiv/principal perfecțio
narea cunoștințelor profesio
nale ale întregului colectiv 
pentru desfășurarea în condi
ții optime a procesului de pro
ducție, pentru atingerea para
metrilor tehnici și economici 
prevăzuți în proiect.

Despre preoc-upările in a- 
ceastă privință sile ministeru
lui, ale întreprinderiloT au 
vorbit mai mulți tovarăși. Re
producem o parte din aceste 
intervenții întrucit ele trans
mit o experiență valoroasă 
ce poate fi de un real fcĂ» 
pentru conducerile întreprin
derilor care pregătesc punerea 
în funcțiune a nritor obiecti
ve și pentru alte mităț: cin

un

sectorul > Ttvarâșul
X. Dsacoeescu sporea t . Tntre- 
pcindertje din sectorul «hrnări 
au sarcina — conform unor 
disprg~.pl aje ecodneerii rr.:~:s- 
tenibâ — ca odată cu paserea 
in funcțiune a obiectivelor sâ 
organizeze, in fiecare an. 
cursuri de specializare și 
cursuri de ridicare a califică
rii tuturor salariaților. Exis
tența unor tehnologii comple
xe — mecanizate și automati
zate — necesită ca un număr 
mare de muncitori să aibă o 
înaltă specializare- In acest 
scop, in întreprinderile indus
triei chimice sint organizate 
cursuri de ridicare a califică
rii profesionale <i de specia
lizare in afara cretor de 
program, cit și fără frecvență. 
Ulfizneto sint crgs~.~jate in 
special pentru cadre eu pre
gătire superioară. MhhsZerul 
a hiat măsuri să pară la 
dispoziția cursanților — care 
se pregătesc prin această for
mă — iecpi. broșuri. cărți de 
spectaixace eee specializarea

a

Experiența care se 
adresează tuturor, 
dar, în primul rînd, 

unităților noi

ei: bene, întocmesc tmnes- 
tnii referate prm care geme- 
ralnrari aeeassă experiență. 
Metodele generalizate sint de 
—--'.te cri rezultatul efectuării 
unor sturfri și schimburi de 
experiență in celelalte în
treprinderi din sector. La 
Uzina chimico-metalurgică 
Copșa Mică se folosește 
cu mult succes .âecția-de- 
monstrațieA Despre ce este 
vorba ? Ingineri, maiștri 
sau muncitori, care 
fost la specializare în 
inâtate, prezintă în 
muncitorilor expuneri 
căror scop este 
instalațiilor, a principiilor lor 
de funcționare și întreținere. 
Fiecare lecție teoretică este 
însoțită de o demonstrație 
ia instalația la care se referă 
lecția. Cu această ocazie fieca
re noțiune teoretică este verifi
cată in practică. In alte uzine, 
ca cele de la Govora și Ocna 
Mureș, acțiunile pentru ridica
rea calificări: se desfășoară

actualității
• Complexe

rutiere
• Arta

românească

au 
stră- 
fața 

al 
descrierea

Ir*. ION POPESCU 
CONSTANTIN PBIESCU

La Craiova, Bacău și Reșița se 
desfășoară construcția unor com
plexe rutiere cuprinzind pasaje de 
nivel, artere de legătură cu șo
selele naționale șl construcția u- 
nor noi linii de cale ferată. Astfel, 
pasajul de la Bacău va crea po
sibilitatea unor legături lesnicioa
se cu șoselele București — Sucea
va și Bacău — Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. iar cel de la Cra
iova cuprinde și execuția unei noi 
linii de cale ferată care va face 
legătura Intre stația Jiul — „Elec
tr: putere' și linia existentă spre 
Cclaiat. Lățimea părțtt carosabile 
a rampelor acestor pasaje asigură 
condiții bune traficului actual.

in prezent, constructorii lucrează 
iz sz-.dczge podurilor și zidurilor 
ce sprijin. Ei folosesc cofrajele 
esetclice. cere pe Ungi faptul că 
acz: economii, contribuie ți la
scurtarea Ia jumătate a timpului 
de execuție.

Casionn grciicuiui stabilit, noi
le complexe rutiere vor ti termi
nate pâră la sfirfstu! anului.

peste hotare
Arta românească este și anul 

acesta bogat reprezentată peste 
hotare în numeroase expoziții, 
în aceste zile, publicul din R. F, 
Germană vizitează o expoziție 
de pictură pe sticlă și xilogra
vură românească, pe care apoi o 
vor putea vedea iubitorii de artă 
plastică din Danemarca și Olan
da. In Finlanda, Suedia și în 
Norvegia se deschid anul acesta 
saloane ale sculptorului Ion Iri- 
mescu și pictorului Brăduț Cova- 
liu. Statele Unite ale Americii 
vor găzdui o expoziție de tapițe
rie românească, iar în luna au
gust, se vor deschide o expoziție 
de artă decorativă în Uniunea 
Sovietică și o alta de artă plasti
că în Polonia. Ligia Macovei va 
expune la Viena citeva din cele 
mai reprezentative lucrări ale 
sale.

Expoziția „George Enescu“, 
care a fost deschisă la Londra, a 
poposit în prezent la Paris, după 
care va fi prezentată la Viena, 
Roma și apoi la Budapesta.

siderurgiștilor
ăe 8000 oe

Noi avioane

(Agerpres)

sanitare românești

Succese ale

de explicat de driri.

..u ■

upe marginea unor metode... „educative

oe
Aaspra

Niște „viitoare soții și citeva opinii

Siderurgiștii de la 
Hunedoara și Călan re
duc continuu timpul a- 
fectat reparațiilor pe
riodice ce se fac la a- 
gregate, realizînd ast
fel însemnate cantități 
de metal în plus. Co
lectivul oțelăriei Martin 
nr. 2 de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara

r»ț>e

—•
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In ultimul timp au fost repar
tizate stațiilor regionale „Avia- 
san“ Crișana, Bacău, Dobrogea, 
Ploiești și Suceava noi avioane 
sanitare tip IAR-818-S, con
struite în țara noastră. în cursul 
anului, încă 12 stații vor fi do
tate cu noul tip de avion româ
nesc.

IN PROBE TEHNOLOGICE
Traduclnd în viată Directivele celui de-al III-Iea Congres al Partiduiai 

Muncitoresc Român cu privire la creșterea producției de metale neferoa
se, s-a trecut Ia construirea unor obiective industriale miniere, printre 
care complexele miniere și de preparare de ia Leșul Ursului, regiunea 
Suceava, și Moldova Nouă, regiunea Banat, avînd ca obiectiv extracția 
șl prepararea minereurilor cuprifere și complexe.

Stadiul avansat în realizarea celor două complexe miniere, ca și efec
tuarea rodajului mecanic au permis începerea probelor tehnologice cu 
primele linii.

Cele două obiective industriale vor produce cupru în concentrate, în 
care scop se va extrage și prelucra anual în prima etapă 510 000 tone 
minereu la Leșul Ursului și 660 000 tone la Moldova Nouă. In etapa c 
doua, producția de minereu extras și preparat va ajunge la cite un 
milion tone pe an la fiecare unitate.

(Agerptes)
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*-«ți articol 
tare p-ezerzLsn 

teva cazuri de tineri ale căror 
preocupir.. mărunte, ercu ca 
totul in afara waarii fi iacața- 
turii. Așa. cum era și firesc, ue 
așteptam ca tocai}* de la raio
nul „Tudor Meduarmcu" ai 
U.T.M.. raion in reza căruța se e- 
flau o parte din ^erdi" reporta
jului amintit, si cerceteze axa 
in amănunțime azzurde, ai dis
cute cu tineni respectivi, să ana
lizeze acele cauze cere cu făcut 
ca niște băieți fi fete, cflati ia 
pragul cirstei de aur, să dispre
țuiască munca, să ducă o vieți 
de trindăvie.

Recent am primit Ia redacție 
o incitație care ne-a bucurat : 
in cadrul raionului, organizațiile 
U.T.M. de la două școli au orga
nizat o discuție pe marginea res
pectivului articol, „Iată, ne-am 
zis, un lucru bun, o măsură care 
poate da roade bune. Și, ducin- 
du-nc spre sala unde era progra
mată întilnirea tinerilor, ne ți 
gindeam cit de interesantă poate 
deveni o asemenea discuție prie
tenească, dacă se creează acea 
atmosferă in care băieții și fetele 
își spun propriile ginduri, dacă, 
la rindul lor, judecă — tot așa 
de prietenește — gîndurile, con
cepțiile altor colegi pe care îi

rea adunării au ajuns unde au 
ajuns,, după cum se fi dovedea 
in textul publicat, tocmai fiindcă 
au neglijct cartea, școala, fiindcă 
au socotit o absență — un „fleac", 
o repetenție drept o simplă „po
ticneala". Ei bine, la sus pomeni
ta adunare s-au evitat in discuție 
toate aceste probleme. Nici mă-

rile s-au petrecut exact așa cum 
nu trebuiau sâ se petreacă. 
Ne-am uitat în sală: majoritatea 
— fete. Fetițe adică, fundă 
erau de prin clasele a &^,a9-a, 
la virsta de 14—15 ani, fetițe cu 
cozi, cu șorțulețe ; aproape iți 
venea să te întrebi cum de le 
lipseau de lingă ghiozdane pă
pușile și să-ți răspunzi că le lăsa
seră, probabil, pentru citeva ore 
acasă. In fine, era limpede că 
balanța virstei lor înclina încă 
foarte mult spre copilărie, că 
pină la maturitate, pînă la pro-

goste, să ne Aotărim ce fel de 
soță com fi. Eu coi fi o soție 
demnă...* etc. etc.

Firește, noi poate n-am notat 
foarte exact expresia folosită dar, 
oricum, aceasta era ideec. Ne-am 
pus, firesc, întrebarea: Jn ce fel 
sint pregătite astfel de dezba
teri ?“ De pildă, în cazul acesta, 
cind în adunare se aflau in ma
joritate fete pentru care — prin 
virstă, în primul rînd — cucintul 
..dragoste", ca să nu mai vorbim 
de cuvîntul „căsătorie", nu pel 
avea incă nici o rezonanță dintre

despre postura de— cotoare ne
veste!

Mirarea este cu arit mat mare 
cu cit faptele tinerilor descriși 
în ziar ofereau, intr-adevăr, posi
bilitatea unei discuții potrivită 
cu preocupările eterilor aflați in 
sală.

Toți cei prezenți la amintita 
adunare sint la virsta cind își 
conturează niște idealuri de viață 
pricind munca, învățătura, dis
ciplina, corectitudinea, aspirația 
spre cultură etc., iar „eroii" ar
ticolului care a sugerat organiza-

car la insistențele noastre nu 
s-a rostit nici o vorbă despre 
ceea ce se întimplă în propriile 
colective, despre concepțiile unor 
colegi de-ai lor. Ne-am întrebat 
■și ne întrebăm încă : de ce ?

Întrebarea este adresată, în pri
mul rînd, activiștilor comitetului 
raional U.T.M., apoi comitetelor 
U.T.M. din școli și chiar unor 
tovarăși profesori. Nu cumva au 
deprins elevii acest mod de a dis
cuta, chiar de la respectivii tova
răși. nu cumva și-au însușit acest 
„stil" de a vorbi și discuta în

afara discuției tocmai fiindcă, cu 
alte ocazii, organizatorii unor 
asemenea adunări i-au învățat 
așa sau cel puțin nu i-au îndrep
tat la timp ?

Apreciată, deci, după cele spu
se de elevii care au luat cuvîntul, 
după superficialitatea îndrumării 
lor, această adunare nu-și găsea, 
de la început, o explicație. Se 
mai ridică însă fi o altă proble
mă : modul cum organizăm (ca 
formă, ca metodă) asemenea ac
țiuni educative pentru tineret. 
De ce ? Pentru că modul de or
ganizare a dezbaterilor, forma, 
au un rol hotărîtor în reușita lor. 
Adunarea despre care vorbim își 
alesese un prezidiu, prezidiu 
care urcase la o masă aflată pe 
o scenă înaltă și depărtată, încît 
micii auditori îi priveau, strîm- 
bîndu-și gîturile, de jos în sus, 
pe conducătorii discuției, stră- 
juiți de niște ghivece cu flori, 
de o cană cu apă și o tavă eu 
pahare. Grav, solemn, fastuos, 
glacial. Iar acolo se intenționa să 
se discute despre... dragoste I 
Admițînd că asta trebuia discu
tat, cine-și spune ce are pe inimă 
intr-un asemenea cadru ?

Pasiunea unor tovarăși pentru 
organizarea de adunări „solem
ne", fără a ține seama de speci
ficul temei, de conținutul ei, 
concentrarea preocupărilor doar

EUGEN FLORESCU

(Continuare in pag. a ll-a)



CARNET CINEMATOGRAFIC

„Vieți uscate6i „Animalele"

■1
upă un debut strălucit la Karlovy- 
Vary, cu Rio 40°, Nelson Pereira dos 
Santos devine tn cltiva ani apreciat 
pretutindeni. Opera sa de o rară vita
litate realistă, descriind existența grea 
a poporului brazilian, 11 impune pe 
tînărul regizor printre cei mai intere- 

sanțl realizatori contemporani. Tabloul
Iui cinematografic are valori dramatice de mare in
tensitate, dar viziunea tlnărului cineast nu e mono
ton sumbră. Chiar în acest univers agonizant, eroii 
păstrează lumina încrederii, căldura, omenia care-i 
salvează de pustiirea totală. O familie nomadă pri
begind spre un pămînt mai fertil încearcă timp de 
O oră și jumătate, cît durează filmul Vieți uscate. 
să supraviețuiască deșertului. Fizic și moral. Lupta 
e crîncenă, disperată, legile pampasului sint cum
plite ca și natura vrăjmașă. Filmul începe cu sugru
marea papagalului (ca să astîmpere foamea copiilor, 
mama e nevoită să sacrifice pasărea nefolositoarei 

și sfîrșqște cu o cutremurătoare agonie a c ■•••• • 
drag, împușcat ca să nu se mai chinuie de fra—-. 
Mila și cruzimea se învecinează aici, duioșia «: c 
ritatea conviețuiesc în aceste caractere asprite de 
suferință, dar nesecătuite sufletește. Cu o știință 
cinematografică a creării senzației de u-r i
peisajului, de sterilitate a vegetației, agonie a păsă
rilor, animalelor, deshidratare cosmică, regizorul 
își conduce personajele prin infernul de nisip. Pă- 
mîntul e ars, pomii chirciți în ei. căutindu-și zadar
nic ultima picătură de apă. păsările dan tot ma< 
fără vlagă din aripi, gata să se prăbușească. Un 
tirîit ascuțit ca un scrîșnet. străpungind creier in- 
sofește metru de metru această nesfirsită traversare' 
cinematografică a deșertului. In ciuda monotoniei 
voite, disperante, greu de suportat pentru enrcr-ar 
vioi, peregrinarea aceasta, cuprirtzînd aproape un 
sfert din filmul lui dos Santos, e o pagmă antolo
gică, Rareori descrierea literară (Vieți uscate. ecra
nizează cartea unui celebru romancier. Arazolian 
Graciliano Ramos) s-a transferat cu atlta pregnanță 
pe peliculă. Interpret remarcabili (îndeosebi actrița 
Maria Ribeiro) susțin cu patos discret dramaticul 
dialog cu natura. Se reușesc. îndeosebi, dialogul mnt 
al privirilor împietrite, resemnate, disperate, depre
sivele tăceri grele dinaintea exploziei finale (fe
meia — sclava familiei — nu crlcnește aproape tot 
filmul. își duce cu chinuitoare resemnare traiul neo- 
menos dar Ia un moment dat durerea. îndelung - 
vilită, capătă glas și o violentă care descătușează 
mocnirea acumulată de secole). Secole de suferință, 
trai mizer, in care pină și sărbătoarea atlt de rară, 
accidentală, devine tristă: dud femeia (nealtă prima 
oară în viață pantofi, ['2__ *_ _ 2
tălpile arse de nisip, sint ca niște pur 
nu știu să zboare. E ridicolă ș tragică, 
timp, ca și întreaga 
țărani brazilieni din timpul carnavalului.

Dacă n-ar fi accentele — uneori patetice — ale 
literaturii puse în gura eroilor, ca si creionarea 
stingăcie, în negru apăsat a negativelor (poBtaâaL 
stăpînul fermei etc.) opera regizoralei braziliaa ar 
fi ciștigat în densitate artistică.

picioarele ei netnvătate. cu
i Eitîngi ce 

In același 
sărmanilorparadj obosiți a

etea de cunoștințe a spectatorului e 
atlt de mare Incit Învinge prejudecata 

jl estetied. Filmul să aibă „acțiune’,
, „suspens dramatic", să fie „specta-

i| col* ? Intr-un fel, documentarul lui
uBLmM I Rossil e spectacol. Exotic in acest In

teligent itinerar în lumea animalelor 
nu e peisajul Insolit: jungla cu zgo

motele ei stranii, imprimate pe peliculă, ori ghe
țarii Arcticii de pe care iși iau zborul, ca o ploaie 
de fulgi albi, pescăruși, albatroși furtunoși, neli
niștiți. Ci această ordine ciudată ce guvernează im
periu' viețuitoarelor, această armonie plină de Iră- 
mîntărl, cataclisme — la proporții animaliere — ce 
asigură echilibrul în natură. Documentarul francez 
urmărește demonstrația unor cunoscute teorii biolo
gice dar 1ntr-un mod atlt de viu. de Inspirat, incit 
..admirabila lecție a naturii’ captivează pină si pe 
cei mal recalcitrant! elevi. (Sint si momente — ex
cepții in film, lungimi, repetiții, poetizări excesive 
ce creează „goluri’ in curba interesului).

Fossil isi presară tabloul vast cu idei, dar o tace 
o.'ît de discret, incit fi se pare că nu comentatorul 
lc-a rostit, ci ți-au izvorî! tie, spontan, din cursivi
tatea imaginilor. Filmat cu teleobiectivul, un sca
rabeu ce rostogolește un uriaș bulgăre iii ruaereazt 
eroul temerar al unei zbuciumate odisei. îalâ-1 oco- 
!md cu inteligentă, spirit practic, ingeniozitate ob- 
s'acolul pus in cale de curiozitatea malit:oasă e 
omului. Dar n-apucă să-fi guste victoria că se reped 
asupra lui confrații — scarabei înfometați: cel mei 
tare va consuma de unul singur hrana cu trudă e- 
gonisită. Si o altă imagine, mai puțin sumbră: e ora 
calmă a amiezii, cind animalele se adapă. Se chee 
mă unele pe altele la rlu. se ajută, se împrleteaeee. 
Din stolul de berze ce pleacă spre lăzi calde, una 
s-a oprit cu aripa fulgerată de un fir electric. S-a 
așezat resemnată pe pămintul rece, asleptlndz-t! 
stlrșitul. Dar nu va fi singură. Tovarășul ei de viată 
s-a desprins din stol și a rămas să Ierneze aid. 
lined barza bolnavă.

Tonul documentarului e mereu altul: cind strfn- 
'. - (fără a ti didactic), cind reflexiv, cînd Bric ort 
spiritual Regizorul povestește cu vervă enecdc'e 
o-sore animale si le surprinde cu rară isecsint* feie- 
’•ca „Vulpe si corbul*). Interesant e faptul că abe
ranta istorioară a șoimului ghinionist se d*s'tș-g-f 
in Ctmoia Dunării Hind filmată de operator ta 
De'ta noastră.

Sint deosebit de interesante, expresive portretele 
de animale, individuale si colective.

Rossif are admirabile momente poetice fune'e rea» 
lungi) in filmul său: frumosul studia de mișcare e 
calului, a căprioarelor in elan primăvăratec, soire- 
zile neastlmpărate ale focilor ce se cheansă. ale sr- 
si’.or greoi, alunecarea grațioasă a lebedelor noaptea 
— ingenios filmate — baletul fulgilor de păpădie, 
al efemeridelor ce-sl cin te clntecul vieții o slxțs-’t 
zi fi mor noaptea.

Ciad un creator glndes'e pe peScuH. ce' maf 
rigid docuMnl devine artă inspirată.

ALICE MANOrr

CINEMATOGRAFE
NEAMUL $OIMARE$TILOR — 

cinemascop (ambele serii) — 50- 
PlRLE rulează la Patria (orele 9» 
12; 15; 18; 21)r București (ovele 
9,30; 12,30 16,30; 19J0I.
CASA RICORDI rulează Ia Repu
blica (orele 8,30; 11: 133>> 16; 
18.45; 21,15); Capitol (ore’e 
11; 13,30; 16; 18,45; 21.15). RA
CHETELE NU TREBUIE SA DE
COLEZE — cinemascop — NCT -' 
SOARELE rulează la Luceafărul 
(orele 10; 12; 14; 16; 18.15; 203». 
Feroviar (orele 10: 12: 14 T ' 
18,30, 20,45). ȚĂRMUL OSPTTA- 
LIER — cinemascon rjlearS '» ' - 
rora (orele 10; 12: 14; I6; 1*15. 
20,30). JOE LIMONADA — 
cinemascop rulează la Fesh-r»: 
(orele 9,45; 12; 14 15
18,45; 21). (Pină la 6 .
Modern (orele 9.45; 12 14’: ' - "

leazl Ia Exce's.ir tarele 10; 12;
1430: l*3»i l*39i 2*304. LOGOD
NICELE VĂDUVE — GURA LUNCI 
rulează la Dacia (octie 9J0; 11JS; 
13: 15: 17; 19, 21). CELULE A- 
METTTE -dear! la Gsaieaa <wv.e
10. 123b 15; 1 
LUMII reeazi 
IO; 12: 14. »
UNDE EȘTI AC
cnem-ascop — 
ȘIPUL rulează
16; 1*15-. 3 JB

leul la Dram 
1*15 2*3» CI 
LUNA — 7ț-0 
NEVA --«1 
10; 1215; 1* I 
l SCATE ra’-rari 
1530; 17.«5. 3*

730; 20). GURA 
la Tomăs (orele

TB. t«30 3037-
M MAXIM» - 
VXTtEA SI XV
• Cri-w*S» *aceăe

lW 1 —v_

icâ «ț &ac.l —

54- VKEMEA ~A-

GÎNTLOR — PALNG3LA — rxLed 
la Uaima (grata lk 1415- *3Bl. 
SOTiî IX ORAȘ — CALATE ru
lează la V.taz «eraue IO, K15, 
31X». Cotasbaa ferate lk ’.4:5. 
3*M- SCARANCX3CHE — rtra- 
s aacc^ reâed Ia Nftcctsa ferata 
IO; 12; 14; lk T415 2434». Re-

• ferate lk 12 :S- 1*15.
2*33. DJGRA — caanaaca*
-ar» la «mo rn-vă» tSJO- tk 

3*3*» sr AMGJlTaacL — <*•- 
naeruu raăaexă 3 >sau£ar lenaăB 
SO- S* îl 2F3BL >SST<A L3WTB- 
<*K0R — “pees* * *.-» nrwu 
M- 2K3L CS URSI MTS-
OCTARI —- -ffienruarte «e îwu 
w " — -eneul 3 Nfc»jșr Șacuăe
15 HLCC

18,45; 21). SENTINȚA — 5-5:- 
NELE ȘI OAMENII tuleai* Iu 
Victoria (orele 10: 12 14:
18.15; 20,30). GAUDEA.MUS IGl- 
TUR rulează la Centra’. - ■ •
10.30; 12,30; 14.30, 16 3' 1= "
20.30). GLUMA NOUA CU "Tx 
VECHI rulează la Fiară:» ■■ r 
10; 14.30; 16,30: 183); 20J0).
GHEPARDUL — cinemascop e--=- 
le serii) rulează la Lumina (ovala 
10; 13,15: 16,45; 20.15,. LEGEA 
SI FORȚA. CUM AM CRESCUT 
SĂNĂTOS rulează la Union (ovele 
14,15; 16,30; 18,45; 21). PROGRAM 
PENTRU COPII — dimineața. 
UCIGAȘII DE FEMEI — c-M- 
amiază rulează Ia Doina (orele
11,30; 14,30; 16,30; 18.30: 20 3 ?,
Floreasca (orele 16,30; 18.30; 2030), 
COMOARA DIN VADUL XTCHI. 
PESTE DEALURI ȘI COLINE — 
rulează Ia Cultural (orele 15,30; 
18,30; 20,30). (Pină Ia 5 mail.
MOFTURI 1900 — ULTIMUL ROL 
rulează la Cotrocenl (orele 16; 
18,15; 20,30). ANIMALELE —
DELTA. RAIUL ALBINELOR — 
rulează la înfrățirea Intre popoare 
(orele 10,30; 15,45: 18; 20,15).
PIONIERIA nr. 2/1965 rulează la
Volga (orele 9,45; 12; 14.15; 16.30: 
18,45; 21). DOI BAIET1 CA PÎINEA 
CALDĂ — CELULE AMETITE ru-

Lt£M teA.-aJog.cd dia cmtrai tatr.z.: ce pMcz nbrade*u>ofise 
dure o Cdsbtactufttf pes "ru iaisstnaiîzaeg din
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10 ANI DE IA MOARTEA LUI GEORGE ENESGU
Marți după-amiază, la Aca

demia R. P. Române, a avut 
loc o ședință consacrată come
morării lui George Enescu, cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de 
la moartea marelui muzician. 
Au luat parte academicieni, 
cadre didactice din invățămîn- 
tul superior, numeroși oameni 
de cultură și artă.

Ședința a fost deschisă de 
acad. Al. Philippide. președin
tele secției de literatură si artă 
a Academiei R. P. Române.

A luat apoi cuvintul acad. 
Mihail Jora, care a evocat per
sonalitatea atit de complexă a 
lui George Enescu. remarcabil 
compozitor, violonist, dirijor, 
pianist si pedagog, a cărui 
create ocupă un loc de cinste 
In arta contemporană.

A vorbit, de asemenea. Al
fred Hoffman, cercetător prin
cipal la Institutul de istoria 
artei al Academiei R. P. Ro
mâne.

Participantii la ședință au as- 
c*ltat apoi înregistrarea Sona
tei nr 3 pentru pian si v.oară. 
In caracter popular românesc

de George Enescu, în interpre
tarea autorului și a pianistului 
Dinu Lipatti.

★
Cu același prilej Filarmonica 

de stat din Botoșani a prezen
tat marți, în sala „Ciprian Po- 
rumbescu’ din Suceava, un 
concert George Enescu.

în deschidere, Vasile Tomes- 
cu, secretar al Uniunii compo
zitorilor din R. P- Română, și 
Cristian Ghenea. muzicolog, au 
vorbit despre viața și opera lui 
George Enescu.

Programul concertului — di
rijat ce Tobias Schwager și a- 
vind ca solist pe violonistul 
Daniel Podlovschi, laureat al 
Concursului internațional „Ge
orge Enescu* din anul 1961 — 
a cuprins, printre altele, Rapso
dia a Il-a, Suita a III-a sătea
scă. Rapsodia I de George E- 
nescu, Concertul numărul 7 
pentru vioară și orchestră da 
Mozart, cu cadență de George 
Enescu.

Concertul va fi prezentat și 
în orașele Fălticeni, Dorohoi și 
Botoșani.

De asemenea, orchestra sim
fonică a Filarmonicii de stat 
din Oradea a dat un concert 
dirijat de Ervin Acel, avînd ca 
solist pe baritonul Ion Budoiu 
de la Opera de stat din Cluj.

Programul a cuprins Simfo
nia I' Rapsodia I și lieduri 
de marele nostru compozitor.

(Agerpres)

Chimiei-cadre temeinic pregătite!
(Urmare din pag. 1) 

sub forma unor cursuri pe in
stalații Maiștrii și tehnologii 
de secții prezintă muncitorilor 
toate problemele teoretice și 
practice legate de exploatarea 
și întreținerea instalațiilor.

Un imperativ al zilei 
— specializarea

Am reținut în timpul dez
baterii și un alt aspect asu
pra căruia vrem să ne oprim. 
Dacă pentru muncitori se 
organizează acțiuni comple
xe pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale (ex
periențele relatate sint ca
racteristice și celorlate uzine 
și combinate), preocupările în 
această direcție pentru cadre
le tehnico-inginerești sînt mult 
mai restrînse. De aceea, pe 
bună dreptate s-a subli
niat ca experiența Combina
tului chimic Borzești să fie 
generalizată și în celelalte u- 
nități Aici, maiștrii își ri
dică calificarea pe baza 
unor teme de studiu urmate 
de seminarii, participă tri
mestrial la sesiunile tehnico- 
științifice organizate de con
ducerea combinatului. Ingi
nerii iau parte la acțiuni com
plexe de îmbogățire a cunoș
tințelor profesionale : infor
mări tehnice periodice, sesiuni 
tehnico-științifice, teme de 
cercetare științifică.

O formă de bază pentru 
perfecționarea cunoștințelor

profesionale ale cadrelor ca 
pregătire tehnică superioară o 
constituie cursurile de specia
lizare. Diversitatea probleme
lor pe care le ridică producția 
cere din partea inginerilor cu
noștințe profesionale comple
xe privind automatizarea pro
ceselor tehnologice, protejarea 
anticorozivă a utilajelor și in
stalațiilor, însușirea tehnolo
giilor modeme de valorificare 
complexă a materiilor prime 
etc.

în desfășurarea acestor 
cursuri — așa cum remarcau 
și unii participant la masa 
rotundă — au apărut unele 
deficiente care diminuează 
din eficacitatea lor. Elabora
rea temelor de către colecti
vul din cadrul centrului de 
documentare tehnică al mi
nisterului se face cu întîr- 
ziere, iar conținutul acestora 
nu reflectă, întotdeauna, cele 
mai noi realizări în acest do
meniu ; temele respective nu 
generalizează cu operativi
tate rezultatele deosebite obți
nute de către institutele de 
cercetare de specialitate. Efi
cacitatea acestor cursuri ar 
crește într-o măsură și mai 
mare, dacă specializarea s-ar 
face în mod diferențiat — pe 
grupe asemănătoare de insta
lații și procese tehnologice. în 
raport cu specialitatea în care 
este pregătit inginerul res
pectiv.

Partlclpanțil la masa noas
tră rotundă au subliniat faptul 
că în industria chimică lucrea

ză un număr foarte mare da 
tineri muncitori ci cadre teh
nice.

La rezolvare* tuturor pro
blemelor legate de pregătirea 
profesională, o contribuție de 
seamă pot s-o aducă organi
zațiile U.TAL Sarcina princi
pală a acestora este de a mo
biliza toți tinerii 1* formele 
organizate pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale, de 
a-i îndruma si ajut* să-si în
sușească în mod temeinic cu
noștințele predate pentru ca 
aceștia să contribuie din plin 
la aplicarea tehnicii noi în 
producție, la atingerea intr-un 
termen cît mai scurt de către 
uzinele și combinatele indus
triei chimice a parametrilor 
tehnico-economici prevăzuți 
în proiect

La nivelul tehnicității 
utilajelor

O mare parte din cadrele 
care participă la punerea tn 
funcțiune a noilor obiective 
provine din școlile profesio
nale și tehnice. Rețeaua aces
tor școli, prin măsurile luate 
de minister, s-a extins consi
derabil în ultimii ani. Vorbi
torii au relevat și faptul că 
școlile profesionale asigură 
muncitorilor calificați o pre
gătire teoretică corespunză
toare.

„Absolvenții școlilor profe
sionale și tehnice — remarca 
tovarășul ing. Gavril Muscă, 
director al Combinatului pe-

traeUmie Plairyti — ae com
portă din ce in ce tr-ai bme 
in producte- Aceste rezultate 
— st aici vreau să ridic o altă 
problemă — nu se coetzxrează 
insă din primul an de pro
ducție. Munatorii proveni ti 
din scoli au r.evrie de o pe
rioadă de familiarizare cu in
stalațiile. au nevoie — c* 
să mă exprim mai plas
tic — de o perioadă de 
-rodaj*. Problema care se 
pune în această perioadă este 
ca atit școlile. întreprinderile, 
cit și Direcția personal și în- 
vățămînt din minister să ia 
măsuri pentru îmbunătăți
rea pregătirii practicii de 
producție. în momentul de 
față se observă un anumit de
calaj între cunoștințele teo
retice șl cele practice ale 
absolvenților de școli profesio
nale*.

Școlile profesionale pregă
tesc cadre în diferite speciali
tăți. Sistemul efectuării prac
ticii prin rotație în toate sec
țiile nu oferă posibilitatea 
unei cunoașteri amănunțite a 
funcționării și întreținerii vii
toarelor agregate și instalații 
pentru care se pregătesc în 
școală. Diferențierea practicii 
pe utilajele și instalațiile 
la care vor lucra după 
absolvirea școlii, participarea 
elevilor la efectuarea lucrări
lor de revizie și reparații ca
pitale ar contribui la îmbogă
țirea cunoștințelor practice, ar 
crea posibilitatea unei stricte

apeef» zărt. T-sășt programa 
»-i -l a șeemor mz creează 
eeodfții oțmme pentru acos
ta. Vn votsn mare de ore este 
afectat în programa analiti
că predării mc r ccțhmi gene
rale privind etapele pamurse 
ri dezvoltarea pe care au eo- 
r. oscut-o anumite instalații sî 
agregate, descrierii unor pro
cedee tehnologice depășite etc. 
în unele manuale de tehnolo
gia meseriei se face o tratare 
insuficientă a instalaților și 
proceselor tehnologice la ni
velul actual al dezG'tării in
dustriei chimice.

Restructurarea programei 
analitice, orientarea ei ma 
mult spre cerințele producției 
ar asigura elevilor școlilor 
profesionale o pregătire supe
rioară și din punct de vedere 
practic. Participanții la con
sfătuire au arătat că în acea
stă direcție se pot face pro
grese și mai mari printr-o 
perfecționare continuă a siste
mului de organizare a practi
cii de producție.

Sugestii 
pentru practica 

viitorilor specialiști
Industria chimică, datorită 

măsurilor luate de partid și 
guvern, dispune de cadre teh
nice cu o înaltă calificare 
profesională.

— Complexitatea instalații
lor chimice, exploatarea a- 
cestora, necesită — arăta to
varășul ing. N. Vulcan, direc
tor al Direcției mecano-ener- 
getic — un număr mare de 
maiștri și tehnicieni. în pre
zent. numărul acestora este 
insuficient, fapt pentru care, 
în unele unități, inginerii sînt 
nevoiți să preia și o parte din 
atribuțiile maiștrilor.

G sport al indeminărli și măiestriei, cuprinde mereu
mai mul/i pasionați

Foto: F. TEODORESCU

Mai mult decît un conqert
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cert a lost și ce! dai 
rect de crtiestra 
K coca! Scafa saedă 
<=. 2 de x-ud d_a 
CaprialL

gram alcgtult din 
achita simfonică „A- 
murg de toamnă* de 
A. Alessandrescu, 
Concertul pentru pa
tru viori și orchestră 
de Vivaldi. Concertul 
nr. 10 pentru două 
piane șl orchestră de 
Mozart și Partea I 
dm Simfonia a VIII-a 
de Schubert, orches
tra. condusă cu com
petentă de Ion Dră- 
cea. a dovedit omo
genitate si înțelegere a 
stilurilor în care au 
fost scrise lucrările. 
In special partida in
strumentală cu coar
de ui s-a nărot bine 
omogenizată și. In 
ciuda calității nu În
totdeauna superioare 
a instrumentelor, cu 
o sonoritate de an
samblu caldă, strălu
citoare.

Interpretarea sin
ceră si spontană pe 
care tinerii interpret! 
eu dat-o tuturor pie
selor din program, 
preoxîa execuției, 
căldura cn caro au 
fost subliniate mo- 
xsectele lirieo-des-

criptive din schița 
simfonică „Amurg de 
toamnă', ca și dezin
voltura cu care au 
redat dinamismul și 
strălucirea poetică a 
discursului muzical 
din lucrările lui Mo
zart, Schubert și Vi
valdi toate acestea a- 
testă nu numai exis
tenta unor talente rea
le în rîndurile elevi
lor, dar și buna lor 
pregătire artistică.

Partea a II-a a con
certului a cuprins o 
serie de lucrări cora
le de Brahms, Hinde
mith, N. Oancea, S. 
Sarchizov și Ion Va- 
nica. Și de data a- 
ceasta, corul condus 
de prof. Ion Vanica 
s-a dovedit un colec
tiv bine instruit. El a 
interpretat cu multă 
finețe paginile corale 
înscrise în orogram, 
afirmtnd în același 
timp valoarea calității 
tn ceea ce privește 
dicția. pozarea, preci
zia In atac etc.

VASILE DONOSE

în cadr-bl coBsStiririi s-a 
șî despre necesita tea 

legârti sai rtrinșe a fnstitii'» 
tejer de Invâțâtr.tm superior 
de cerințele proCTucțieu

— Institutele noastre de !n- 
vâțămint superior — arăta to
varășul ing M. MaWovan. di
rector general al industriei 
chimice organice — trimit 
industriei un număr mare de 
specialiști cu o pregătire teore
tici ridicată. Nivelul tehnicii 
de care dispunem în prezent 
impune ca această pregătire 
teoretică să fie însoțită și de 
o pregătire practică corespun
zătoare.

în prezent există unele defi
ciențe în această privință. 
Timpul afectat pentru efectua
rea practicii de an este — du
pă părerea mea — prea scurt. 
Diversitatea și complexitatea 
instalațiilor chimice reclamă 
o practică mai îndelungată 
pentru cunoașterea și însuși
rea lor. Am să dau un exem
plu. Să admitem că un absol
vent al Facultății de chimie 
va efectua întreaga practică 
de producție la Uzinele ..Da
nubiana*. Timpul destinat 
pentru aceasta nu-i permite, 
ca. în perioada practicii să se 
familiarizeze și să cunoască 
modul de funcționare a tutu
ror instalațiilor. în timpul fa
cultății, studentul este obligat 
să efectueze practica de pro
ducție în mai multe uni
tăți. în acest caz este practic 
aproape imposibil ca el să-și 
însușească cunoștințe practice 
temeinice.

Participant!! la masa rotun
dă au apreciat ca fiind de 
foarte mare actualitate, pen
tru pregătirea viitorilor spe
cialiști, problema ridicată de 
tovarășul Inginer M. Moldo
van

De aici cerința ca Direcția

'r.vătămintului tehnic superior 
cin Ministerul învățământului 
să studieze posibilitățile creș
terii duratei de efectuare a 
practicii de producție a stu
denților.

O cale directă de îmbogă
țire a cunoștințelor teoretice 
și practice o constituie temele 
pentru sesiunile științifice ale 
studenților. Va trebui ca în 
viitor, la stabilirea acestor te
me, facultățile să orienteze 
studenții spre alegerea acelora 
care se referă la procesele 
tennologice din întreprinde
rile cu nivelul tehnic cel mai 
ridicat

De asemenea, proiectele de 
an — cele din anii IV și V — 
și în mod deosebit proiectele 
pentru examenul de stat să ai- 
be ca teme probleme concrete 
de producție, prevăzute în pla
nurile tehnice ale uzinelor, ca
re să solicite viitorului inginer 
o cercetare atentă și o apro
fundare a cunoștințelor prac
tice.

*
în cadrul „mesei rotunde* 

organizate de ziarul nostru, 
specialiști din minister, con
ducători ai unor uzine și com
binate mai vechi sau noi au 
vorbit despre experiența acu
mulată în pregătirea profe
sională a cadrelor, despre 
problemele care mai trebuie 
rezolvate.

Ziarul „Scînteia tineretu
lui* solicită părerea și altor 
cadre din conducerile între
prinderilor, secțiilor, secretari 
ai comitetelor U.T.M., care 
să arate cum s-au rezolvat în 
întreprinderile lor asemenea 
probleme, ce greutăți mai 
există, să facă propuneri pen
tru continua perfecționare a 
calificării profesionale.

Informații
• în sala Cinematografului 

„Muncitorul* din orașul Bacău, 
a avut loc marți o adunare con
sacrată celei de a XX-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist Tov. Virgil 
Filimon, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar regional Bacău, a trecut în 
revistă realizările obținute de po
porul cehoslovac în opera de 
construcție socialistă. A luat apoi 
cuvîntul Anton Kamenicky, prim- 
secretar al Ambasadei R. S. Ce
hoslovace la București.

în încheiere a rulat un film 
artistic — producție a studiouri
lor cehoslovace.

• Marți seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația condusă de 
Gheorghe Necula, prim-secretar 
al Comitetului regional Bucu
rești al P.M.R., care la invitația 
Comitetului orășenesc Pekin al 
Partidului Comunist Chinez și a 
Comunei populare „Prietenia 
chinezo-română* din Lugouciau, 
au făcut o vizită în R.P. Chineză.

Totodată s-a înapoiat și dele
gația Agenției române de presă 
(„Agerpres"), condusă de Andrei 
Vela, directorul general al agen
ției, care a vizitat R. P. Chineză 
la invitația Agenției de presă 
„China Nouă".

Au fost de față Liu Fan, am
basadorul R. P. Chineze în R. P. 
Română și membri ai ambasadei.

• Marți a părăsit Capitala, 
Sidi Mohammed Ould Abder- 
rahman, ministrul economiei 
rurale și cooperației al Repu
blicii Islamice Mauritania, 
care, însoțit de colaboratori, 
a vizitat țara noastră timp de 
o săptămînă.

(Agerpres)

Niște „viitoare so|ii“

și citeva opinii 

pe marginea unor

metode... „educative*1
(Urmare din pag. I)

spre asemenea forme de discuție 
este, pentru noi, de neînțeles. 
După cum de neînțeles, este 
efortul minim care se face în 
unele cazuri atunci cînd, propu- 
nîndu-se organizarea unei activi
tăți educative, se apelează inva
riabil la aceeași... ședință, faptul 
că organizatorii (unii chiar cu 
studii pedagogice I) nu se stră
duiesc să descopere cît de cit 
ceva nou, care să-i atragă și să-i 
intereseze pe tineri. O masă, o 
cană, un pupitru — gata acțiu
nea educativă I

Și se mai întîmplă că la pupi
trul vorbitorilor se urcă numai 
„înscriși" la cuvînt stabiliți cu 
cîteva zile înainte. Argumentul 
unor organizatori care procedea
ză astfel este să existe o „bază 
de discuție" ori, părerea noastră 
este, că, dacă la o asemenea adu
nare, tinerii nu simt ei înșiși ne
voia să ia cuvîntul, să-și spună o 
părere sau să încerce a-și lămuri 
o idee, acțiunea educativă este 
ratată de la bun început. Sau, 
așa cum am văzut cu alt prilej 
la o altă adunare, organizată la 
Școala medie „I. L. Caragiale", 
la pupitru se mai urcă și cite un 
tovarăș care de ani de zile ține 
aceeași conferință, pe care tinerii 
o știu de mult. (Interesant: la 
adunarea amintită, una dintre 
tovarășele care au vorbit s-a su
părat la un moment dat, fiindcă 
era gălăgie în sală. De la început 
nimeni n-o ascultase, dar dinsa 
nici nu pretindea asta, pretindea 
numai să fie lăsată să-și țină cu- 
vîntarea. Și s-a gîndit să-i admo- 
nesteze pe elevi: „Dacă nu fa
ceți liniște, a zis dinsa, nu vă 
mai vorbesc I" Admonestare care, 
bineînțeles, a fost primită cu... 
vii aplauze, faptul dovedind cu 
cită superficială pregătire apar 
unii vorbitori sau conferențiari în 
fața tinerilor).

Firește, nu întotdeauna lucru
rile se petrec așa, ba dimpotrivă. 
Chiar la adunarea de la Școala 
„I. L. Caragiale" a luat cuvîntul 
(parcă spre a dovedi contrariul) 
unul dintre tovarășii rectori ai 
Institutului politehnic București, 
tovarăș care, fără a apela la cine 
știe ce tehnică oratorică, a reușit 
să facă în așa fel îneît sala să . fie 
numai ochi și urechi ascultîndu-l. 
Secretul era simplu : tovarășul 
rector spunea lucruri pe care 
elevii nu le știau și care îi inte
resau îndeaproape, dădea lămu
riri la niște probleme pe care ti
nerii voiau să le afle, care erau 
vitale pentru preocupările lor.

Exemplul este de natură să ne 
îndemne a verifica cu atenție atît 
formele de organizare a dezbate
rilor educative (să fie mai tine
rești, mai proaspete prin inven
tivitate), dar mai ales conținutul 
lor de idei (potrivit pregătirii au
ditoriului, vîrstei, aspirațiilor ti
nerilor, problemelor celor mai 
acute care-i frămîntă). Teoria că 
orice ședință este, totuși, educa
tivă, că dacă auditorii sînt tineri, 
orice conferință (chiar cea pe 
care n-o ascultă!) le... folosește, 
ni se pare un non-sens.

Iar cînd se depune muncă și 
se încearcă să se organizeze lu
crurile altfel — se poate. Sînt 
atîtea exemple I
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e Urii a LiiBliwait ce torțe sporite vemănatul porumbului. Lucrind in fiecare oră ți 
tractoarele, atelajele proprietate obștească, numeroase unităti au terminat semă- 
iac preoătiri in seOe rea începerii lucrărilor de întreținere. în mai multe unităti 

Tiwgnrl a fost favorabil, unde mașinile au fost utili- 
intr-o perioadă scurtă, iar in unele locuri lucrarea 

Salonta. Ineu, Mediaș, Făgăraș si Agnita, ritmul 
cooperativele agricole de producție. De aseme- 
stat nu utilizează mijloacele mecanice cu intrea- 
ată. Timpul este înaintat. Ritmul de insămintare 
», ceas de ceas, zi de zl. Creșterea vitezei zilni- 
efectuâril acestei importante lucrări la un nivel

3te 6» =w te 2* snrnue. îx erdm.l ¥m -

neri n oferi *» pani trei țessi-j. pre-

*• smt- * S**-

dr» cauza defecriunilor și mai puri» drn 
cauza t*e-ui nefa-orabile. La bripada

rraj*î exzA re poerd aurie ore bune 
ăe Laau a dr^-r r~_e pini la staUu- 
ne. =»txr. peznzu hacrori de m.-mc

Tia» acestea owedesc că ore» afec
te» i=.teețoer2 na cint folo-
srie ririn treble Este de neînțeles de 
ce ta aceoste perioadă, cînd multe 
ore <tn multe zDe nu pot fi practic fo- 
teKte pent—j munrile in cimp nu «int 
afecte» inrietneni matur'.or și trac- 
toareioe care steu defecte. Tehnicienii 
.cabTra de rioduterile SALT, să asi- 
grie asatența tehnică brigăzilor s-au 
riansfarmat in cneîe Jocuri intr-un fel 

inspectori care constată defecțiuni 
K. fetoeznesc procese verbale. Un ase- 
menea mjpector care se plimbă toată 
r _i -■■■- :: fegiBrul dat de sta
tuate «r» șt Vasue Corbuț de la SALT. 
SăcsDeni în a cărui rază de activitate

ni tori de porumb, un tractor și două 
azrega» de discuit, defecte pentru care 
întocmise proces verbal de constatare, 
iar practic nu luase nici o măsură de 
remediere. Evident, de un asemenea 
ajutor „calificat* mecanizatorii se pot 
lipsi.

Asemenea neajunsuri trebuie urgent 
înlăturate. Atelierele-mobile să circule 
permanent pe la brigăzi, mecanicii să 
intervină cu maximum de operativi
tate. Grupele U.TAL au datoria să in
tervină operativ pentru ca tinerii să 
respecte și să folosească la maximum 
orele afectate întreținerii mașinilor, să 
propună conducerilor SALT, măsuri 
corespunzătoare care să ducă la îmbu
nătățirea modului de organizare a re
medierii defecțiunilor accidentale ivite 
în cimp.într-o singură zi

care lucrează la cooperatira din comuna 
Asente Sever, zilnic stau defecte cite 
2—3 tractoare. Apoi, din cauză că nu 
re identifică permaaent tarlalele zrin-impui schimbător din »- 

ceasta primăvară. cu mul
te zile reci ș; ploi abun
dente, a prelungit insămin- 
țarea porumbului- In aceste 
condiții, numai printr-o or
ganizare exemplară a m ra

cii, prin luarea unor măsuri operative, 
diferite de la o zi la alta, multe unitfei 
agricole din regiunile Crișana p Bra
șov au reușit să insămințeze suprafețe 
mari cu porumb ; unele '-ramină aunu 
ultimele suprafețe. în raidul întreprins 
am întîlnit numeroase exemple care a- 
rată că acolo unde s-a cercetat ceas de 
ceas starea terenului, unde s-a foferit 
fiecare oră prielnică pe parcelele wtn- 
tate, tractoarele și celelalte map ni a- 
gricole au lucrat cu randament sporii, 
viteza zilnică la semănat aprepgadn-ee 

M de cea planificată pentru zile normele 
de muncă. Așa au procedat mecaniMfe- 
rii și țăranii cooperatori din rafe—i 
Marghita, eforturile lor tind acum 
concretizate în faptul că au cele mai 
mari suprafețe însămința» cu porumb 
din regiunea Crișana. Rezultate _ bune 
s-au obținut și în raioanele Chișmau 
Criș, Oradea (Crișana) și Sighișoara 
(Brașov). Și aici vremea a f:=t umt-ti 
Totuși, prin dirijarea mașinilor spre 
unitățile în care terenul s-a zvintat 
mai repede viteza zilnică de lucru s-a 
apropiat de cea planificată. Cum s-a 
procedat? La cooperativele agricole de 
producție Săcuieni, raionul Marghita, 
Vaida, raionul Oradea, Senereuș. Mălin- 
crav șl Hog'nilag, raionul Sighișoara 
s-au făcut zilnic 4—5 sondaje în cîir.p. 
Membrii consiliilor de conducere, bri
gadieri de cîmp, ingineri agronomi, șefii 
brigăzilor de tractoare au cercetat ne- 

^^întrerupt terenul.
Cunoașterea cu precizie a stării tere- 

nului în fiecare zi și oră este însă nu
mai o condiție. Sporirea vitezei de 
lucru depinde apoi de modul în care 
sînt dirijate mașinile, sau atelajele pro
prietate obștească, de atenția cu care 
lucrează mecanizatorii și țăranii coope
ratori. într-una din zile, la cooperativa 
agricolă Hoghilag, din raionul Sighișoa
ra, de exemplu, după o bură de ploaie 
căzută dimineața, numai pe o parcelă 
din șes. terenul s-a zvîntat. Imediat au 
fost masate aici toate cele 4 semănători 
2 SPC 2. în același timp, pe terenurile 
în pantă unde apa s-a scurs repede, 
s-a însămînțat cu mașinile cu tracțiune 
animală. în felul acesta cele 200 de 
hectare cu porumb s-au însămînțat în 
decurs de numai 8 zile. Dar, dacă în a- 
ceste 8 zile adunăm orele bune de lu

abuade-te. fer g» b'zte te ixra re 

tării -Iv-re am..-.:.». mai beae de 
<7 la striâ dm ș.jrafra ntă este
acms smirnă ca pcmamh.

Trebuie remarcată itesha pe tare e 
acordă eceriaeerea Stațium: de nat" 
și tractoare Sighișoara fouotri: inte
grale. în această pert tadă. a -tilarelir 
agricole, la întreaga taper1 ta». la fnsă- 
mințări. Cotnsolthxîn-ae cs corat'.ful a- 
gricol raional, când suprafața semă
nată cu porumb a atins S3 la sută du
cea plan-fi cată fi în mai mul» unități 
lucrarea era terminată. 20 din tractoa
rele deveni» d;spornbile șt tot atitea 
semănători, cărora nu li se mal putea 
asigura cimp de lucru, au fost repar
tiza» să lucreze pe terenurile coopera
tivelor agricole din raionul Mediaș, con
tribuind astfel la sporirea vitezei de 
lucru în această par» a regiunii Bra

-nerete er 5 laere: i* «re: waai eire 
J—2 ore. riW «* re "c. p»r e« Had- 
Ttâsaa. s-t» jk el-t«-c cele 3 treeoere

arat «rihton cere «te» «refotonte
La L»ițye’«are cgmcaăă fea CMrelr». 

-rpite Cnșra*. Htr wa cm xdx'.t 
T-& ntauaten ca feat p»n fa 
liJtMSttoră. T» «ori. șefei bripfa» șt 
ragL-w"»! ag oiiovt errertesefe tc lele șt 
rtzri-iaefe sd re treacă imedsa: la dis- 
csad. ta- riW se re mai rrt«a p»ri 
pi-.xrxl ai îneeepă re-Uvarvl pere—.- 

Or» mrcc-vxntoni nici wa înior- 
rerefe -tere nWxn ciad a sorit pre- 
Mdic*ffr șt le-a mîerzxs să lucreze. Ca
zai er» specific wa -.x-iat acestei «■«- 
Zări. Di» ccxza aebotăririi consiltiior de 
rmhdxcere ale rooperetivelo’ de produc
te re rverii fa ccest -iod zile prețioase 
ta cere s-ar putea înadmiața suprafețe 
i’-țerevrie cu porumb. în raionul Mar- 
pr.i» deplasarea neproductivă a trac
toarelor aste, uneori, urmarea unor dis- 
parttii taeuficient fundamentate, date de 
coasUzsd agricol raionaL Deunăzi, de 
pddd. in urma unei asemenea dispoziții 
o parte din tractoarele ce deservesc 
cooperatira agricolă din comuna Oto
mani. care mai avea încă mari supra
fețe de însămînțat, au fost trimise în 
alte unități. Aici, neavînd ce lucra au 
trebuit să facă cale întoarsă.

tzte, f» reul» locuri dm raion trectoa
rele uaaMă <e cefe-eeia. ffe* eaet. A- 
eestaa sfat eitere ăia cauzele care as 
fees: ea pisă la 4 mas fa reur-.ul .Ked ct 
dm cele cpreepe 12 ăPO de hectare cu 
xm-.i aă as fie îsaă*nia»ză deci: o 
rupeafeM ce reprezrâtă TT.4 la rută dm 
rea piemficată. Dcbciesțe asemănătoare 
fa feiosirre mașmilor și a atetefelor 
ezistă și fa reioaaele Făpi-ss. Apsi» 
Stbts n altele, fapt care c făcut cs pînă 
ia data amintită ta regiune să fie tn- 
rimbitatc cu porumb dos- 12 324 de 
hectare din cele 40 909 fAreitâcate. Se 
impun cftere măsuri urgente fa ambele
regiuni.

a Organizarea schimbului doi pe cit 
mai multe tractoare cere să lucreze 
noaptea la pregătire: patului germfnc- 
tiv și ziua la însămîațări.

• Identificarea zilnică a fiecărei par
cele rvintare și regrupa rea mașinilor 
pe aceste sole, precum și felorirea unui 
număr mai mare de atelaje ia lucră
rile pe terenuri în pantă.

o întrajutorarea între eoopererice-te 
agricole, pe raioane și Intre rnuoane. 
prin redistribuirea tractoarelor și se
mănătorilor d-.pă te—iinarrc semăna
tului tntr-o unitate sau fstr-un rcion.

în felul acesta viteza de lucre va 
spori simțitor, iar însc—,‘nțatul po-um- 
bului se ca face mult mat operativ.

șov.
Eforturile mecanizatorilor au fost 

însoțite și completate de măsurile efi
ciente luate de conducerile cooperati
velor agricole. La Moșna și Aței. în 
raionul Mediaș, Vaida. raionul Oradea 
și alte unități, cu drumuri de acces 
mai grele, pentru aprovizionarea la 
timp cu sămînță a mașinilor care lu
crează pe terenuri mai îndepărtate 
mijloacele de transport repartizate 
inițial au fost suplimentate cu 2 și 3 
căruțe. Este necesar ca asemenea me
tode care țin de buna organizare a 
muncii să fie preluate și aplicate în 
practică și de unele unități agricole din 
raioanele Făgăraș. Sibiu. Gurahonț, 
Ineu și Salonta unde semănatul porum
bului se desfășoară intr-un ritm încă 
sub posibilități.

— Tu de unde vii f
— De la Otomani. Dar tu, Încotro î
— La... Otomani.

Nu-i de vină numai ploaia De Ia constatări—
înă în dimineața zilei de 4 

| mai, în regiunea Crișana 
cooperativele agricole însă- 
mînțaseră 42 644 de hectare 
cu porumb, reprezentând 
33,8 la sută din suprafața 
planificată. In gospodăriile

agricole de stat, la aceeași dată, din cele 
22 420 de hectare destinate acestei cul
turi se însămânțaseră doar 5 235 hecta
re, ceea ce înseamnă 24 la sută. Cele 
29 de G.A.S. din Trustul Oradea au te
renuri în aproape toate raioanele re
giunii. Deci aceleași condiții de climă și 
sol ca și în cooperativele agricole. A-
tunci cum se explică faptul că gospo
dăriile de stat, care dispun de o forță 
mecanică superioară (893 tractoare și 
372 semănători de porumb din care 65

SPC 6) au rămas in urmă ? Atât la 
trust cît fi la unități se întoc
mesc zilnic tot felul de statistici. 
Se încearcă a se „demonstra' că rămâ
nerea în urmă la semănatul porum
bului se datorește în exclusivitate ploi
lor. După aceste „buletine meteorolo
gice". rezultă ci din 12 zile doar două 
au fost bune de lucru. Chiar dacă ad
mitem acest argument, cum se face că 
în raionul Marghita, de exemplu, coo
perativele agricole au însămînțat, pînă 
la 30 aprilie, 37,7 la sută din suprafață, 
în vreme ce la G.A.S. Bale din 420 de 
hectare erau semănate doar 80, iar la 
Valea lui Mihai din 1 263 numai 560 de 
hectare ? Pînă la data amintită la 
G.A.S. Lunca și Cermei, cu suprafețe 
de peste 1 000 de hectare nu se semăna- 
se nici un rînd. La conducerea Trus-

direct la remedieri!

■
 dosirea cu randament ma

xim a fiecărei mașini de
pinde în mare măsură și de 
modul cum mecanizatorii și 
specialiștii asigură buna lor 
funcționare. La S.M.T. 
Nușfalău, Valea lui Mihai, 

Sîntana, Episcopia Bihorului din regi
unea Crișana, Făgăraș, Turnișor și al
tele din regiunea Brașov au fost orga
nizate echipe de intervenție rapidă, 
care asigură repunerea în lucru, în timp 
scurt, a tractoarelor care se defectează. 
Atelierele-mobile dotate cu cele nece
sare și încadrate cu cei mai buni me
canici poposesc zilnic la brigăzi, reme-

diind operativ defecțiunile ivite. Dar 
lucrurile nu stau peste tot la fel. După 
cum arată situația operativă, întocmită 
la 4 mai de Consiliul agricol regio
nal Crișana, în ziua respectivă au stat 
defecte 159 tractoare. Numai în raionul 
Marghita în ziua aceea cînd se putea 
lucra din plin în toate unitățile, cu 
cele 21 tractoare care au stat defecte 
se putea pregăti patul germinativ pe 
mai mult de 300 hectare, creînd front 
larg pentru semănători.

La brigăzile de la S.M.T. Tîrnava 
multe tractoare au ambreiajele arse. 
S.M.T. Făgăraș nu a asigurat brigăzilor 
un minim de piese de schimb. Din a-

otirîtor pentru obținerea 
unor producții mari de po
rumb la hectar este însă 
nu numai semănatul în 
timpul optim, ci și felul în 
care execuți această lucra
re. Acum se concretizează

cel mai bine învățămintele de la cursu
rile agrotehnice, din consfătuirile și 
•chimburi’e de experiență cu fruntașii. 
Cu cit regulile agrotehnice vor fi mai 
bine respectate, cu atit sporul de boabe 
oa fi mai mare. In raidul pe care l-am 
întreprins am întîlnit multe fapte care 
etoslt că specialiștii, conducerile unită- 
țdor de stat și cooperatiste, mecaniza
te—.i au în centrul preocupărilor lor 
aplicarea unei agrotehnici superioare la 
însămințatul porumbului. Pe această li- 
r.te se înscrie și măsura luată de Con- 
nilul c gri col regional și Trustul Gostat 
Crișar.a pentru echiparea tuturor se
mănătorilor de porumb SPC 6 cu dis- 
pozitive electrice de semnalizare a 
funcționării discului de distribuție a 
semințelor și existenței vidului din ca
merele de decompresie. Se poate face 
astfel un control permanent asupra 
lucrărilor, mecanizatorii au posibilita
tea să depisteze orice greșuri în timpul 
executării semănatului. Și în regiunea 
Brașov există asemenea preocupări. De 
exemplu, în raioanele Sighișoara și Si
biu specialiștii de la consiliile agricole, 
împreună cu inginerii și mecanizatorii, 
cercetează solele în care s-a pus sămîn- 
ța. fac sondaje la brigăzi, acolo unde 
umiditatea este mare. De exemplu, la 
Laslea, Daneș și în alte părți s-au se
mănat cu cite 2—3 kg de boabe mai 
mult la hectar pentru a asigura o densi
tate de 35 000—40 000 de plante recolta- 
biie la hectar. O mare atenție se acordă 
solelor în pantă, care sînt semănate cu 
ajutorul mașinilor cu tracțiune animală. 
La Moșna, Brighiș, Brăduț, Boian și în 
alte cooperative agricole, unde s-au se
mănat suprafețe însemnate cu atelajele, 
patul germinativ a fost pregătit la fel 
de bine ca și cu agregatele mecanice. 
Sub permanenta îndrumare a ingine
rilor, terenul s-a jalonat, s-a fixat dis
tanța dintre rînduri și semințe, s-a asi
gurat adîncimea și densitatea după toate 
cerințele agrotehnice. Inginerul Virgil 
Surtea, de la cooperativa agricolă din 
Biertan, raionul Mediaș, spunea că din 
cele 400 de hectare cu porumb, 100 au 
fost semănate pe coline cu atelaje. Nu 
s-a permis nici un rabat calității. Mî- 
nuitorii de atelaje au făcut un schimb 
de experiență cu mecanizatorii. Aceștia 
au controlat solele și s-au arătat bucu
roși că cooperatorii s-au străduit să 
facă lucrări bune, la fel ca ei. Din pă
cate însă mai există și altfel de situa
ții. Trustul central S.M.T. a dat dispo
ziția ca nici un mecanizator să nu lu
creze fără ordin de lucru emis zilnic de 
conducerea unității pe care o deservește, 
pentru fiecare lucrare în parte. Or
dinul de lucru înmănunchează toate 
coordonatele cerute de agrotehnica în- 
sămînțării porumbului. Această măsură 
bună, menită să garanteze executarea 
unor lucrări de înaltă calitate a fost 
transformată în multe locuri într-o for
malitate fără sens. Unii ingineri refuză 
să emită zilnic ordine de lucru mecani
zatorilor, sub pretextul că ei n-au 
timp... de mîzgălit hîrtie, iar alții au 
eliberat „ordine" pentru toată perioada 
de semănat. Și asta în condițiile în care 
lucrarea diferă în funcție de solă, umi
ditate, temperatură, hibridul folosit, ca
librul seminței și altele.

Ordine de lucru, întocmite uneori în 
contradicție cu normele tehnice, s-au 
dat și în cele două cooperative agricole 
din Diosig și Roșiori, raionul Oradea, 
Altîna, raionul 
raionul Criș și 
zultă de aici 
pectate întocmai
sînt obligatorii pentru toată

alt aspect negativ care dăunează cali
tății îl constituie și faptul că în unele 
unități țăranii cooperatori — mulți din
tre ei tineri — nu-și fac conștiincios 
datoria. Unii dintre ei nu știu să regle
ze mașina cu care lucrează, nu știu ce 
și cum însămînțează. Alții stau toată 
ziua la capătul tarlalelor și nu fac alt
ceva decît să umple cutiile semănăto
rilor cu sămînță. Din această cauză 
nu sînt sesizate la timp defecțiunile

—r Milostivi băieți tractoriștii aceștia r 
ne-au lăsat deasupra brazdei atitea 
boabe, incit nu mai avem grija hranei 
pină la iarnă.

Desene de V. VASILIU

ivite pe parcurs la semănători și nu 
o dată^se întâmplă ca rînduri întregi să 
rămînă goale din cauza înfundării 
discurilor. Asemenea situații am găsit 
la Diosig, unde conducerile celor două 
cooperative agricole de aici, acordă cu 
multă largheță cîte trei zile-muncă 
pentru o normă celor care nu fac alt
ceva decît să deșerte sacii cu sămînță 
în cupele mașinilor. Tot aici am întâl
nit o situație și mai năstrușnică. Chi
purile, pentru a se asigura o densitate 
mai mare, inginerul Andrei Gheorghe 
a dispus ca sămînță calibrată să fie 
amestecată cu cea sortată. Apoi, meca
nizatorii Iosif Toth și Alexan Feceoru 
făceau lucrarea de mîntuială. In multe 
locuri sămînță căzuse deasupra brazdei. 
Tubul unei semănători funcționa alan
dala.

Se impune mai mult spirit de răspun
dere din partea inginerilor, a brigadie
rilor de cîmp, a specialiștilor din S.M.T. 
și de la consiliile agricole raionale. In 
asigurarea calității lucrărilor un rol im
portant revine organizațiilor U.T.M. In 
brigăzile de tractoare, pe semănători la 
transportul seminței, în ambele regiuni 
lucrează foarte mulți tineri. Organizați
ile U.T.M. din S.M.T. și cooperativele a- 
gricole, grupele U.T.M. din brigăzile de 
tractoare au datoria să-i tragă la răs
pundere pe cei ce nu-și îndeplinesc în
tocmai atribuțiile. Cazuri ca acelea ale 
tinerilor mecanizatori care lucrează la 
Diosig și Roșiori trebuie să constituie 
obiectul unor discuții vii, operative la 
locul de muncă.

Atenția trebuie îndreptată acum spre 
urgentarea însămînțării porumbului în 
condițiile asigurării unei calități supe
rioare a acestei lucrări.

Agnita, 
în alte 
că nu 
măsurile

Vînători, 
părți. Re- 
sînt res- 
luate care 
lumea. Un

Pagină realizată de;
N. BARBU

I. ȘERBU



Republica Dominicană :

Conducătorul răsculaților

ales președinte provizoriu
SANTO DOMINGO — In 

capitala Republicii Dominicane 
s-a anunțat că în cursul unei 
ședințe speciale a Adunării le
gislative care a avut loc luni, 
colonelul Francisco Caamano, 
conducătorul răsculaților do
minicani, a fost ales președin
te provizoriu al Republicii. 
Fostul președinte, Juan Bosch, 
care se află în exil la San 
Juan (Porto Rico) a confirmat 
oficial această știre. „Aceasta 
înseamnă — a spus Bosch — 
că în prezent în țară există un 
guvern constituțional și sper 
că toate guvernele continen
tului american vor recunoaște 
acest guvern, creat prin vo
ința poporului". într-un in
terviu acordat agenției Asso
ciated Press, Caamano a de
clarat că va lupta pentru re
venirea la un guvern constitu
țional sub conducerea lui Juan 
Bosch. Marți, președintele pro
vizoriu a depus jurământul.

Intre timp, după cum trans
mit agențiile occidentale de 
presă, Ia Santo Domingo con
tinuă rezistența împotriva 
trupelor intervenționiste nord- 
americane. Pe străzile capitalei 
au apărut inscripții : „Yan
kei, plecați acasă". Cea mai 
mare parte a orașului se află 
in mîinile răsculaților.

Un purtător de cuvânt al 
comandamentului unit al flo
tei S.U.A. din Atlantic a de
clarat că numărul militarilor 
americani intervenționiști a 
sporit. El a spus că la acțiu
nile întreprinse în ultimele 
zile în Republica Dominicană 
au participat 18 500 de mili- 
tari din S.U.A. și 25 de nave 
de război. Corespondenții a- 
gențiilor nord-americane 
presă au transmis 
forțele răsculaților, 
număr este apreciat 
și trupele S.U.A. a 
marți schimburi de focuri. A- 
genția France Presse mențio-

nează că „în cercurile mili
tare americane din Santo Do
mingo se manifestă o oare
care iritare". Aceasta este 
pusă în legătură cu anunțarea 
creării unui guvern provizoriu 
dominican. De altfel, la Wa
shington, purtătorul de cu
vânt al Departamentului de 
Stat a declarat marți că „Sta
tele Unite continuă să consi
dere că în Republica Domini
cană nu există un guvern 
efectiv".

NEW YORK. — CnnsTmT 
de Securitate s-a întrunit 
marți după-amiază pentru a 
continua discuțiile asupra pro
blemei imixtiunii nord-ame-

proteste

împotriva intervenției S. U. A

de 
că între 
al căror 
la 18 000 
avut loc

PE SCURT
PEKIN. ;— A fost dat publicită

ții comunicatul plenarei Ligii ti
neretului comunist chinez. După 
ce condamnă agresiunea imperia
listă din Vietnam, comunicatul 
subliniază că „tineretul chine-, 
sprijină cu hotărîre declarația 
Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud și propunerile 
guvernului R. D. Vietnam cu pri
vire la rezolvarea problemei viet
nameze". Comunicatul adresează 
tineretului chinez apelul de a parti
cipa la întărirea apărării naționale 
și Ia sporirea producției și de „a 
sprijini prin fapte poporul viet
namez în lupta sa justă și patrio
tică împotriva S.U.A.*.

MILANO. ~ Intr-o confe
rință ținută la Universitatea 
din Milano, profesorul ameri
can Albert E. Sabin, descope
ritorul vaccinului antipolio- 
mielitic, a declarat că în pre
zent studiază virusul care se 
crede că stă la baza canceru
lui. Pînă acum, a spus el, nu 
s-a stabilit dacă această boală 
are sau nu la originea sa un 
virus și deci, dacă poate fi 
prevenită cu un vaccin, așa 
cum se procedează în cazul 
poliomielitei. Prof. Sabin a 
arătat că cercetările sale în 
acest domeniu se află într-un 
stadiu înaintat și că rezulta
tele de pînă acum sînt promi
țătoare.

SEUL'. — Studenții sud-co- 
reeni continuă demonstrațiile 
și mitingurile de protest îm
potriva acordurilor japono- 
sud-coreene. 1 500 de studenți 
de la cîteva facultăți și colegii 
din Seul s-au întrunit luni 
pentru a protesta și condam
na tratativele duse de guver
nul sud-coreean cu Japonia. 
Studenții de la facultatea de 
pedagogie a Universității din 
Seul au adoptat în cadrul unui 
miting asemănător o declara
ție în care se cere abolirea 
imediată a acordurilor japono- 
sud-coreene. După miting, e- 
levii și studenții au organizat 
o demonstrație pe străzile ca
pitalei, înfruntînd detașamen
tele de poliție.

CAIRO — Reprezentantul o- 
ficial la Cairo al populației 
kurde, Chawkat El Akroui, a 
făcut o declarație pentru pre
să în legătură cu evenimen
tele din Kurdistan. El a ară
tat că după 14 luni de tergi
versări și numeroase promisi
uni, guvernul irakian a înce
put din nou acțiunile militare 
împotriva poporului kurd.

Kurzii, a subliniat Akroui, 
cer numai satisfacerea drep
turilor lor legitime: autono
mie în cadrul republicii ira
kiene. Noi cerem, a spus el, 
încetarea imediată a acțiuni
lor militare în Kurdistan și 
reglementarea pașnică a ace
stei probleme. Poporul kurd 
este unit în lupta sa și este 
absolut hotărît să lupte pen
tru drepturile sale.

• „Guvernul și poporul chi
nez condamnă energic inter
venția și agresiunea guvernu
lui american împotriva Repu
blicii Dominicane și își expri
mă sprijinul hotărât pentru 
poporal dominican. în lupta 
sa patriotică și dreaptă împo
triva S.U.A. — se arată în de
clarația guvernului R. P. Chi
neze dată publicității. Po
porul dominican are dreptul 
inviolabil. sSnt, de a se ridica 
și de a răsturna regimul dic
tatorial trădător din țara sa. 
Statele Unite nu au nici o 
justificare pentru imixtiunea 
lor".

în încheiere, declarația sub
liniază sprijinul de care se bu
cură poporul Republicii Dczni- 
nicane din partea pcpcraltri 
chinez și al altor popoare.

• într-un comentariu pe 
marginea intervenției S.U.A. 
în Republica Dc—.:-.icană. oie
rul turc ..MILLIYET" scrie : 
Jncepind din 1958, S.UJL in
tervin cu forțele lor erswte 
în țările râdependeute. Astfel, 
arată ziarul. riad pe riad. Li
banul. Vietnamul. Pcm t 
Congo și ii slrxraă rwtcxțe 
Republica Dominicană a» con
stituit obiectul unei interven
ții militare americane. De fie
care dată cînd cu intervenit 
în afacerile interne ele unei 
țări, continuă ziarul, S.VJL 
nu și-au putut justifica acțiu
nile lor pe 
s-au folosit

baz e juridice. Ele 
de același pretext

Paris

Manifestări

PE SCURT

Comemorarea a zece 
de la încetarea din 
lă a marelui muri ritm 

român George Enescu. a fost 
marcată prin mai multe mani
festări Ia Paris-

La o conferință de presă or
ganizată de Ministerul Aface
rilor Externe și de Serviciul de 
conferințe al Secretariatului 
general al guvernului trar.rez 
a luat cuvîntul Jacques Czarl- 
let, profesor la Sorbona. direc
torul Institutului francez de 
muzicologie.

In numele ambasadei romă- 
ne. Asociației Franța—Roma
nia și a prietenilor francezi ai 
Iui Enescu, marți dimineața aa 
fost depuse coroane de Hori 
la mormîntul lui George Er.es- 
cu de la cimitirul Pere Lachei- 
se. Au fost de față ambasado
rul RP. Române Ia Paris, dr. 
Victor Dimitriu, și numeroase 
personalități.

în seara aceleiași zile, în sa
la Gaveau din Paris a fost 
inaugurată în prezența amba
sadorului dr. Victor Dimitriu. 
directorului general al afaceri
lor culturale din Ministerul de 
Externe al Franței, Jean Bcs- 
devant, și a unei numeroase 
asistente, alcătuită din perso
nalități ale vieții culturale ș! 
muzicale. Expoziția George 
Enescu. Organizată de Direcția 
generală a Afacerilor cultura
le din Quai d Orsay și de Mu
zeul George Enescu din Bucu
rești, expoziția prezintă cu aju
torul fotografiilor, manuscrise
lor, imaginilor și divenelor 
aspecte ale peisajului româ
nesc, care l-au inspirai pe 
Enescu, viața și opera mare
lui compozitor.

La deschiderea expoziției au 
luat cuvîntul Jean Basdevant 
și dr. Victor Dimitriu.

Marți seara, radiodifuziunea 
franceză „France culture” a 
comemorat zece ani de la

ani 
vic-

ter-.tzriul user 
cotuaderiad că 

Ixcetarea oried- 
preaza și grab- 
a forțelor nP

consacrate

ti

George Enescu

GEORGES DASCAL 
respcncerr—’ Ape~-r? ic 

/cri*Comentariul zilei
Implicații

preelectorale
in Belgia

a sanaiani

Corectarea orbitei

satelitului „Molnia

U.R.S.S.: In plin centru al orașului Baku se află 
o stațiune unde se fac băi cu radare și dife
rite proceduri balneare, băi de nămol și cu 
lămpi de cuarț, se beau ape minerale. Toate 
acestea într-o singură stațiune. In fotografie, 
unul din colțișoarele „zonei sănătății", parcul 

de pe malul mării

SC

MOSCOVA — Pentru asigu
rarea unei mai îndelungate 
radiovizibUități între Moscova 
și Vladivostok, a fost corec
tată orbita satelitului de tele
comunicații „Molnia-1“. Cu a- 
juiorul acestui satelit se efec
tuează transmisiuni experi
mentale de programe de tele
viziune. Sînt pregătite pentru 
a fi date în exploatare canale 
de legături telefonice, fotote- 
legrafice și telegrafice între 
cele două orașe.

Întregul aparataj de bord 
funcționează normal.

Noi acțiuni agresive
împotriva R. 0. Vietnam

X- ■ * •* . >

■-L

■:'

Rotterdam, unde se desfășoară lucrările de cons
truire a metroului

wM cd mm hfetar dm poziția fața de 
C—y* — atfel a caracterizat «SfDDEUT- 
SCHE 1 UNG" fafile mari aie politicii 
actuals coaăță guvernamentale belgiene. 
Ua Tu.- rarCri *1 cernulțumiriiar create de o 
iieiMfiva prrf t'«~ă J-au constituit rezultatele 
aiegerâce rar—<r-pale din octombrie 1964 
care an con iernat pierderi însemnate ale 
crinr dxâ partide dm maliția guvernamen
tală.

O a opoziției crescânde față de
așa n—-.-ta coaliție -centristă" cu orientare 
spre dreapta, a constituit-o și serzrnnea din 
PiităM sociahst. 600 de militanțâ socialiști, 
caracterizați ia presa belgiană drept „aripa 
de rtfeaga", au hotărât să rupă cu Partidul 
socxahst. iiiirmrind Partidul socialist al mun- 

-Este serba — nota in
cu acest fapt XE NOUVEL OBSERVA
TEUR" — despre conflictul clasic intre o mi
noritate de avangardă. înrădăcinată in anu
mite bastioane muncitorești și un mare par
tid, pe care exercitarea puterii l-a constrâns 
la prudență, la încetineală și la compromisuri 
in ce privește mai cu seamă caracterul și 
amploarea reformelor de structură". Vorbind 
în termeni mai preciși, e vorba despre re
nunțarea la opoziția față de burghezie, des
pre adaptarea la „mașina de stat" a mono
polurilor. Ceea ce a dus, firesc, la nemul
țumiri in rândul unei largi zone a partidului 
socialist. După sciziunea intervenită în ia
nuarie s-au menținut divergențe în sinul a- 
cestui partid. Un incident semnificativ, le
gat direct de actuala campanie electorală, 
este conflictul care-1 opune pe liderul socia
list Camille Huș-smanns, fost prim ministru, 
conducerii partidului socialist Huysmanns, 
care e în sirstă de 94 de ani, și-a pus can
didatura la Anvers pe o listă personală, în 
afara listei partidului său. Conducerea parti
dului consideră acest gest drept o încălcare 
a disciplinei de partid. Ea i-a cerut lui Huys
manns să renunțe la candidatura sa, ceea ce 
acesta a refuzat. (Anterior, conducerea par
tidului socialist respinsese cererea lui Huys
manns de a fi pus, ca și în trecut în fruntea 
listei oficiale a candidaților socialiști).

Dacă partidul socialist „parcurge o etapă 
de convulsiuni și de scădere vizibilă a cre
ditului pe arena publică" („NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG"), partenerul său de coa
liție, Partidul social-creștin are de înfruntat 
„cea mai mare criză de încredere din istoria 
sa". (FRANCE PRESSE). Agenția se referă 
atît la masivele pierderi de voturi — circa 
20 la sută — suferite în alegerile munici
pale, cit și la sondaje recente de opinie pu
blică indicînd scăderi accentuate ale popu
larității social-creștinilor.

Observatorii din capitala belgiană remarcă 
faptul că perioada marcată de desfășurarea 
campaniei electorale nu a putut decît să de
terioreze pozițiile celor două partide din coa
liția guvernamentală : „La cîteva luni după 
ce a suferit un eșec serios în alegerile mu
nicipale — releva corespondentul la Bruxel
les al ziarului „LE MONDE" — guvernul 
de coaliție belgian trece printr-o serie de 
dificultăți care îl pun într-o situație delicată 
înainte de alegerile legislative". Fenomenele 
de inflație, cursa între prețuri și salarii, am
plificarea conflictelor economice și sociale, 
nemulțumirile maselor de salariați, reflectate 
în mișcările revendicative, nu sînt de natură 
să aducă o creștere a influenței actualei 
echipe guvernamentale.

Unii comentatori înclină să creadă că cei 
care vor profita de actuala conjunctură poli
tică, vor fi liberalii care au înregistrat deja 
avansuri serioase în ’ „ '
..Ținînd seama de slăbirea foarte sensibilă 
a partidului creștin-social și de ascensiunea 
viguroasă a partidului liberal — scrie „LE 
NOUVEL OBSERVATEUR" — viitorul gu
vern belgian va fi, probabil, tripartit, poli
tica sa va fi mai moderată încă".

Dacă e greu de prevăzut cu precizie vii
toarea formulă guvernamentală, rămîne fapt 
că „pierderea de viteză" a actualei coaliții 
guvernamentale de la Bruxelles e de natură 
să determine unele schimbări în ansamblul 
politicii belgiene.

alegerile municipale.

EM. RUCĂR
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Organizația Națiunilor Unite
pentru Educație, Știință

și Cultură (UJ. E. S. C. 0.)
a Palatul U.N.E.S.C.O. din Paris își desfășoară lucrările 
cea de-a 70-a sesiune a Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință 
și Cultură (U.N.E.S.C.O.) a fost creată prin convenția 
internațională semnată la Londra la 16 noiembrie 1945. 
Convenția a intrat în vigoare un an mai târziu, în no

iembrie 1946, cînd s-a stabilit ca sediul acestei organizații speciali
zate a O.N.U. să fie la Paris.

In activitatea sa, U.N.E.S.C.O. își propune să contribuie la menți
nerea păcii și securității internaționale pe calea dezvoltării colaborării 
intre state în domeniul educației, științei și culturii, al respectării 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. în mod concret, 
U.N.E.S.C.O. și-a propus, în principal, următoarele țeluri: să favori
zeze cunoașterea și înțelegerea reciprocă între popoare, acordînd 
sprijinul său organelor de informare; să stimuleze dezvoltarea educa
ției popoarelor și răspândirea culturii; să stimuleze conservarea te
zaurului mondial al cărților, operelor de artă, monumentelor istorice și 
științifice; să încurajeze schimburile internaționale de lucrători din 
domeniul educației, științei și culturii, precum și schimburile interna
ționale de publicații, opere de artă și de știință, informații; să contri
buie la răspândirea în lumea întreagă a învățământului elementar 
obligatoriu fără nici un fel de discriminări; să sprijine cercetările 
științifice care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale po
poarelor.

Conducerea U.N.E.S.C.O. este înfăptuită de următoarele organe: 
Conferința generală, Consiliul executiv și Secretariatul condus de un 
director general.

Organul suprem este Conferința generală. Ea se întrunește în se
siuni ordinare o dată la 2 ani, iar în sesiuni extraordinare ori de cite 
ori este nevoie dacă este convocată de Consiliul executiv sau la ce
rerea. a cel puțin o treime din membrii organizației. în atribuțiile 
Conferinței generale intră: avizarea asupra aspectelor educative, cul
turale, științifice ale problemelor care urmează să fie supuse dezba
terii în cadrul O.N.U.; convocarea unor conferințe internaționale în 
probleme de educație, știință, cultură; adoptarea unor recomandări j 
sau proiecte de convenții care urmează să fie ratificate ulterior de 
către state.

Din U.N.E.S.C.O. poate face parte orice țară membră a O.N.U. și 
chiar țări nemembre. în prezent, numărul țărilor membre ale 
U.N.E.S.C.O. depășește 120. U.N.E.S.C.O. are relații de colaborare 
nu numai cu guvernele țărilor membre și cu organismele O.N.U., ci 
și cu peste 400 de organizații internaționale neguvernamentale.

în cei aproape 20 de ani de existență, U.N.E.S.C.O. a contribuit la 
înfăptuirea unor proiecte importante privind răspândirea educației, 
științei și culturii în multe țări ale lumii, precum și la realizarea unei 
mai bune înțelegeri pe plan internațional.

Agenda actualei sesiuni a Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O. este 
destul de încărcată. După terminarea discuțiilor pe marginea rapor
tului directorului general al U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, asupra ac
tivității organizației în 1964, va urma discutarea executării progra
mului U.N.E.S.C.O. pe 1965—1966, program care este în curs de 
aplicare. Problemele educației ocupă un loc important. în acest do
meniu se înscrie preocuparea în legătură cu lupta împotriva discri
minării în materie de învățămînt, elaborarea unor recomandări in
ternaționale asupra situației profesionale, sociale și economice a în
vățătorilor, congresul mondial pentru lichidarea analfabetismului c< * 
se va ține în septembrie 1965 la Teheran și altele. ’MJ

Sesiunea va dezbate și alte teme cum ar fi: declarația solemnă a- 
supra principiilor colaborării culturale internaționale ce urmează a fi 
pregătită în vederea adoptării ei la sesiunea Conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O. din 1966 ; constituirea unui comitet consultativ pentru 
sărbătorirea în 1966 a celei de-a 20-a aniversări a U.N.E.S.C.O., pre
cum și discutarea noilor cereri de adeziune la U.N.E.S.C.O. ale unor 
organizații internaționale neguvernamentale din domeniul educației, 
științei și culturii.

R. P. Română a devenit membră a U.N.E.S.C.O. în 1956. De 
atunci și pînă în prezent, țara noastră a adus o valoroasă contribuție 
la realizarea țelurilor organizației. Cea de a 15-a Conferință generală 
a U.N.E.S.C.O. a acordat o mare atenție dezbaterii propunerii R. P. 
Române cu privire la adoptarea unei declarații privind educarea ti
neretului în spiritul ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare. Pornind de la proiectul român, sesiunea U.N.E.S.C.O. 
din toamna anului 1964 a adoptat o rezoluție care recomandă Adu
nării Generale a O.N.U. adoptarea declarației propuse de R. P. 
Română.

O altă inițiativă a țării noastre, care s-a bucurat de sprijinul 
U.N.E.S.C.O., a fost propunerea R. P. Române privind crearea unei 
asociații internaționale de studii sud-est europene, asociație care a 
luat ființă în aprilie 1963. Tot din inițiativa țării noastre, în luna 
mai 1964, a avut loc la București prima consfătuire a comisiilor na
ționale U.N.E.S.C.O. din țările balcanice (Albania, Bulgaria, Iugo
slavia, Grecia, Turcia, România).

Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor comisiei pentru program și 
relații externe în jurul organizării Congresului mondial pentru lichida
rea analfabetismului, acad. Athanase Joja a subliniat însemnătatea 
acestui congres pentru punerea în aplicare a programului experimen
tal elaborat de U.N.E.S.C.O. în vederea lichidării analfabetismului. 
Reprezentantul R. P. Române și-a exprimat regretul că la acest con
gres mondial nu vor fi reprezentate toate statele, dintre care unele, 
printre care R. P. Chineză, ar avea de adus o contribuție "aloroasă 
în problemele privind lichidarea analfabetismului. în cursul zilei de 
luni au fost examinate modalitățile de organizare ale acestui congres.

Marți, Consiliul executiv s-a întrunit în plenul său pentru a începe 
dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi.

Lucrările celei de-a 70-a sesiuni a Consiliului executiv al Organi
zației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură vor dura 
pînă la 14 mai.

ION D. GOIA


