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Reinnoindu-și angajamen
tele luate în întrecerea so
cialistă pe acest an, colec
tivul Întreprinderii 6 Con
strucții Montaje Craiova a 
hotărît să scurteze terme
nele de punere în funcți

une a obiectivelor, cu următoarele in
tervale de timp: 30 de zile, adică pină 
la 30 mai a.c.. Ia Fabrica de mobilă 
Turnu Severin, cu o capacitate de 
15 000 garnituri anuale; 4 luni, adi
că pină la 1 iulie a-c.. la Fabri
ca de placaj Turnu Severin, cu 
o capacitate de 18 000 m c anual; 90
de zile, adică pînă la 1 iulie a.c.. la 
secția de furnire estetice de Ia Com 
plexul de industrializare a lemnului 
Turnu Severin.

De asemenea, s-a angajat să depă
șească prevederile planului cu: 1 Ia 
sută Ia volumul producției globale ; 0.6 
Ia sută Ia productivitatea muncii.

Pentru înfăptuirea acestui angaja
ment, colectivul a prevăzut : concentra
rea principalelor forțe de producție Ia 
obiectivele care asigură punerea in 
funcțiune, organizarea minuțioasă a 
executării lucrărilor de construcții, in
stalații și montaj prin metoda in lanț, 
ridicarea gradului de mecanizare prin 
folosirea intensivă și extensivă a utila
jelor existente.

• întreprinderea 6 Con
strucții Montaje Craiova

• Exploatarea minieră 
Rovinari

• Complexul industrial 
de faianță și sticlă 
Sighișoara

• Fabrica de mase 
plastice Buzău

măsuri tehnico-organizatorice cu noi 
prevederi, ce vor duce la valorificarea 
unor importante rezerve interne.

Complexul industrial de 
faianță și sticlă Sighișoara, 
reinnoindu-și angajamente
le luate în întrecerea so
cialistă pe anul 1965. a 
hotărît să obțină peste plan 
următoarele : 650 009 lei la

producția globală ; 550 090 lei economii 
la prețul de cost: 800 090 lei beneficii 
suplimentare : produse de calitatea I 
in proporție de 723 la sută din totalul 
producției realizate : reducerea cu 13 
la sută a pierderilor de fabricație, iar 
a rebuturilor eu 123 la sută față de 
procentul admis. Pină la 1 iulie se vor 
realiza : 2H0H lei la producția globală: 
330OH lei economii Ia prețul de cost: 
490 OH lei beneficii suplimentare.
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Colectivul Exploatării mi
niere Rovinari și-a propus 
să depășească prevederile 
planului anual cu : 1 HO OH 
Iei Ia producția globală : 
1100 090 lei la producția 
marfă : 13 la sută la pro

ductivitatea muncii ; 900 000 lei econo-

mii la prețul de c«at; 11 OH tone de 
lignit.

Din acestea, pină la 1 iulie : 8H 009 
lei la producția globală ; HO OH lei U 
producția marfă ; «H OH lei economii 
li prețul de cos: : 9 OH tone de lignit.

Dind expresie dorințe: Ier de a urma 
întocmai indicațiile partidului, de a 
îmbunătăți calitatea produseăar. «elec
tivul erploitirn miniere «e angajează 
să reducă teu ținutei de cruușă ia căr
bune ca 1 la sută.

Pentru îndeplinirea acestui angaja
ment. minerii an imberițit plinul de

Colectivul Fabricii de ma
se plastice Burau și-a pro
pus să depășească planul 
anual cu : 2 590 000 lei la 
producția globală ; 14 la 
sută la productivitatea 
muncii ; 1 460 OH lei eco-

■ ■■ii la prețul de east ; 1 OH OH lei la

Din care, pină la 1 iulie : 2 OH OH
iei U producția globală ; 7H9H lei 
ecuoumii la prețul de eos* : 5H OH lei 
la beuefkii.

O atenție deosebită se va acorda îm
bunătățirii calității produselor pentru 
a corespunde celor uai exigente cerin
țe aie pieței interne și externe.

Depresiunea Horezu — vedere spre masivul Câpățina

CU PLANUL
PE 5 LUNI
ÎNDEPLINIT

Echipa de constructori a lui 
Ar-oa Ghxa și-a creat, da
torită succeselor sale in 
amed un bun renume pe 
șantierul Combinatului pe- 

l rochi rruc-Ploiești
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TRACTOARE SI MAȘINI AGRICOLE 
PENTRU S. M. T.

Uzina din Brașov a 
trimis zilele trecute 
gospodăriei agricole 
de stat Filipoiu un 
tren cu tractoare. 
Garnituri întregi de 
vagoane cu tractoare 
și mașini agricole au

primit anul acesta 
S.M.T. Olari, Cora
bia, Radomireșli. 

și multe alte unități.
în total, uzinele au 

livrat agriculturii a- 
nul acesta peste 6 000

de tractoare. 1 100 
combine pentru cere
ale păioase, 4 500 
pluguri, 500 prese de 
balotat paie și alte 
mașini.

(Agerpres)

La ordinea zilei: ÎNTREȚINEREA CULTURILOR NOU REGULAMENT PRIVIND

COMBNATU.
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•aslict. 900 teze de cetuloei. leO 
tone de carton dupiex-triplex si 
economii scpz—eztcre de 4 250 000 
tei.

Recent. !n sectorul de celuloză 
al combinatului a intrat in funcțiu
ne o instalație nouă de recupe
rare și reiolasire in circuitul pro
ducției a sărurilor sodice nefolosi
te pină acum, ceea ce aduce anu
al o economie de peste trei mili
oane lei.

(Agerprs)

CE PRETINDEM

Cauzele întirzierilor -
slaba organizare a muncii

n cooperativele agricole de pro
ducție din raionul lași au fost in- 
sămințate in acest an 26500 hec
tare cu porumb pentru boabe, 8 510 
hectare floarea-soarelui, 1 600 hec
tare sfeclă de zahăr și alte culturi 
prăsitoare. Cu mici excepții, pe 
p* »ntele au răsărit și se dezvoltă

8—10 zile a fost timp frumos 
lezvoltarea

formarea 
a:a st

perativeîe
Pină in 

ogorul era 
I mecanică 
tare <t doar 157 
i'uaL intr-o situație 
lelalle culturi prâ

22 de cooperative agricole n-eu executat în
că pe nici o palmă de loc prașila I mecanică, 
iar alte 4, printre care Corn ama. Tn’.oca. Schi
tu Duca nu au efectuat nici un fel ce lucrare.

Cum șe explică o asemenea răminere în ur
mă ? Unii specialiști de la consiliul agricoi ra
ional și din unităti „motivează* că a plouat, că 
plantele nu au ajuns încă in stadiul de dez
voltare care să permită începerea prașileL Din 
discuțiile purtate la consiliul agricol raional a 
rezultat însă un alt lucru. Aici nu există un 
plan concret de desfășurare a lucrărilor, nu 
este stabilit care dintre ele trebuie executată 
în primul rind și ce viteză de lucru se poate 
realiza pe baza forțelor existente in raion. Fi-

mai. la porumb. 
30 hectare, prașila 
■umai 1600 hcc- 

ră prăsite ma
ure se află și ce-

rește. în acest caz nici munca de îndrumare nu 
poate fi dusă in condiții bune.

Sint insă unităti in care întreținerea cultu
rilor a fost privită cu toată atenția și, ca ur
mare a efectuării Ia timp a lucrărilor, culturile 
sint frumoase, cresc viguros. La Dumești, de 
exemplu, cu o seară în urmă mecanizatorii și 
țăranii cooperatori efectuau prima prașilă me
canică și manuală pe ultimele suprafețe. Citeva 

cifre reflectă mai complet 
modul in care aici a fost 
organizată munca. Cele 842 
hectare cu porumb au fost 
în întregime prășite și lu
crate cu sapa rotativă, după 
ce mai intii se grăpase în
treaga suprafață. La sfecla 

de zahăr s-a aplicat prima prașilă manu
ală și s-a trecut la rărit. Pămînturile coo
perativei din Dumești se învecinează 
cu cele ale cooperativei din Podu llioa- 
ie. Și aici plantele ar fi putut să fie în ace
lași stadiu de dezvoltare, dacă nu le-ar fi frî- 
nat crusta și buruienile care le înăbușe. în timp 
ce vecinii termină de executat prima prașilă, 
la Podu Iloaie nu s-a pus încă la punct nici 
organizarea muncii. Și cum să se pună la punct 
iacă inginerul unității lipsește tocmai acum din

i. șerbi; 
C. SLAVIC

fContimtare in pag. a Il-a)

PRACTICA STUDENȚILOR
Recent, a apărut un nou regu

lament de practică a studenților, 
în învătămîntul superior tehnic, 
prima practică în unitățile de 
producție va începe în anul II de 
studii. în felul acesta, tinerii vor 
cunoaște aspecte concrete din 
specialitatea lor. numai după ce 
au dobîndit suficiente noțiuni te
oretice privind procesul de produc
ție. In cadrul practicii din anii 
următori, studenții vor afla noi 
lucruri despre producție, îndruma
rea și organizarea ei, aplicarea 
tehnologiei moderne, documenta
rea în vederea întocmirii proiectu- 
tului de diplomă etc. O serie de 
schimbări au mai intervenit în e- 
șalonarea duratei perioadei de 
practică pe ani de studii. începînd 
din vara aceasta, practica anului
II va ține 4—6 săptămîni, iar pen

tru anii III și. IV, 6 și respectiv 8 
săptămîni.

Noul regulament aduce îmbună
tățiri și în domeniul învățămîntu- 
lui universitar, pedagogic și ar
tistic. La facultățile de chimie, 
geografie, geologie și geochimie 
ș-a introdus, în anul V, practica 
de diplomă. De asemenea, la fa
cultățile de chimie, fizică, qeoqra- 
fie și arte plastice de pe lingă 
institutele pedagogice, practica se 
va desfășura în ultimii doi ani sub 
forma aplicațiilor pe teren, lucră
rilor practice în întreprinderi in
dustriale și unități agricole, pre
cum și excursiilor documentare. 
Totodată, studenții facultăților de 
științe naturale vor face lucrări 
practice în gospodării agricole de 
stat, cooperative agricole de pro
ducție și stațiuni experimentale.

(Agerpres)

VACANȚĂ ȘCOLARĂ
Pentru elevii claselor a Xl-a 

clin școlile medii, cursurile au luat 
sfîrșit. Pină la 6 iunie, viitorii ab
solvenți se vor pregăti pentru exa
menul de maturitate, participînd 
la lecțiile recapitulative organiza
te pe clase, iar pină la 15 iunie, 
data începerii ultimelor examene 
din viața de școlar, ei vor studia 
individual. între 5 și 11 iunie au 
loc examenele de absolvire a șco
lii generale de 8 ani (clasa a 
VlII-a), după care, între 17 și 27 
iunie, se va tine concursul de ad
mitere în școala medie.

Concomitent cu elevii care trec 
prin emoțiile caracteristice exami

nărilor scrise și orale, colegii lor 
din celelalte clase încep mult aș
teptata vacantă. Pentru cei din 
clasele I—IV ale școlilor generale 
de 8 ani, Ia 29 mai clopoțelul va 
suna pentru ultima oară în acest 
an școlar, urmînd ca peste citeva 
zile ei să participe Ia tradiționalele 
serbări. La scurt interval, și anume 
la 15 iunie, vor intra în vacanță 
și elevii celorlalte clase. La ace
eași dată se va termina și cea 
<1e-a doua sesiune de examene din 
învătămîntul de cultură generală 
fără frecvență.

(Agerpres)

CERCURILOR STUDENȚEȘTI

■
 e-a lungul anilor, 

ne-am convins tot 
mai mult că munca 
de cercetare, înce
pută în timpul stu
denției, potențează 
capacitatea viitoru

lui inginer de a da răspunsuri 
competente în producție, în de
cursul activității practice.

Ni s-a dovedit, de-a lungul a- 
nilor, că studentul care a acti
vat în cercul științific a dobîndit 
o pregătire net superioară : cer
cul științific l-a ferit de super
ficialitate, pasivitate, de limitare, 
l-a ținut tot timpul cu ochiul 
treaz asupra fenomenului teh- 
nico-științific contemporan, l-a 
îndrumat mai ades spre consulta
ția cadrului didactic, spre biblio
tecă, spre producție. Studentul a 
simțit că, undeva, el este util, 
chiar dacă se află în etapa cînd 
nu i se cere altceva decît să în
vețe ; că undeva, un studiu, o 
lucrare a sa, sint așteptate spre 
verificare și, dacă au valoare, spre 
folosire. Acest „este așteptata1 o- 
bligă foarte mult. Pentru argu
mentare îmi sint mai apropiate 
exemplele din recenta sesiune 

(a IX-a) a cercurilor științifice 
din institutul nostru.

La această sesiune au fost co
municate 115 lucrări, avînd ca 
autori fie cite un student, fie co
lective alcătuite din studenți ai a- 
celuiași an sau din studenți din 
ani diferiți. O simplă comparație 
a acestei cifre cu cea care re
prezintă numărul lucrărilor pre
zentate la sesiunea precedentă — 
47 — ar fi de-ajuns pentru a ilu
stra amploarea preocupărilor de 
cercetare științifică ale studenți
lor noștri, legătura lucrărilor lor 
cu cerințele practicii.

Datorită legăturilor strînse 
care s-au statornicit între diferi
tele catedre și unele întreprinderi 
importante s-a reușit ca cea mai 
mare parte dintre temele date 
spre studiu studenților să fie 
desprinse din cerințele de pro
ducție.

Desigur, activitatea cercurilor 
științifice nu se rezumă doar la a- 
ceastă latură, a cercetării, în care 
nu pot fi antrenați, decît studenții 
cei mai buni și cu înclinații spre 
o asemenea muncă. De altfel, 
cercurile științifice din institutul 
nostru își profilează din ce în ce 
mai bine activitatea, cercetarea 
științifică propriu-zisă se îmbină

Prof. univ. 
IOAN ANTON 
membru corespondent 
al Academiei R.P.R., 

prorector al Institutului 
politehnic din Timișoara

cu larga informare științifică. 
Cercurile și-au înscris în progra
mul lor vizitarea unor importante 
întreprinderi, excursii de docu
mentare la diferite obiective in
dustriale din țară, referate, studii 
monografice, prezentări de filme 
documentare în domeniul de spe
cialitate etc. In acest an univer
sitar, cercurile științifice au orga
nizat 12 excursii de documen
tare dintre care mai interesantă 
și utilă a fost cea organizată la 
„Expoziția realizărilor economiei 
naționale"’. După fiecare asemenea 
excursie, participanții au prezen
tat și colegilor cele văzute, în 
cadrul ședințelor de cerc, al unor 
simpozioane, cit și prin realiza
rea unor panouri cu fotografii, 
diagrame etc. Multe dintre cercu
rile științifice, printre care men
ționez pe cele de la facultățile de 
electrotehnică, mecanică organi

zează, în cadrul ședințelor de lu
cru, prezentarea unor obiective 
industriale importante din țară 
sau a unor produse ale industriei 
noastre, prezentări de studii mo
nografice, dezbateri pe marginea 
unor interesante probleme știin
țifice și tehnice ce răspund do
rinței studenților de a afla lu
cruri noi privind diferite domenii 
de specialitate.

Din păcate, însă, unele cercuri 
își reduc activitatea doar la sim
plele întîlniri dintre cadrul didac
tic îndrumător și studentul sau 
colectivul de studenți care cerce
tează o anumită temă. Ceea ce 
acum, în stadiul actual al muncii 
științifice. înseamnă foarte puțin. 
Concluziile pe care le desprin
dem sînt următoarele :

— necesitatea adîncirii carac
terului aplicativ al lucrărilor ști
ințifice prin lărgirea colaborării 
cu întreprinderile și, mai ales, 
prin folosirea practicii ca un pri
lej de găsire a temelor de cerce
tare și, desigur, de primă docu
mentare pe care să se bazeze apoi 
studiul, experimentările.
— îmbinarea activității de cerce
tare cu cea de informare științi

fică — absolut necesară, perma
nentizarea acestor ultime preocu
pări în toate cercurile științifice.

Nu exagerez cu nimic spu- 
nînd că izvorul pasiunii 
studenților pentru munca 

științifică îl aflăm în exemplul 
profesorilor. Pasiunea pentru cer
cetare se transmite de la genera
ție la generație. In institut există 
acel climat în care rodesc trainic 
calitățile specialistului de mîine. 

Undeva există, însă, nereguli. 
Unele cadre didactice, pornind 

de la considerentul — bine preci
zat — că activitatea în cercurile 
științifice trebuie să dezvolte spi
ritul de muncă independentă, ini
țiativa studentului, îl lipsesc pe a- 
cesta de o îndrumare continuă. 
Soluția la care se apelează des — 
de a-i da studentului o temă și 
de a-1 lăsa să se descurce cum o 
putea — nu poate fi acceptată. 
Avem destule cazuri cînd stu
dentul, lipsit de experiență, ne
primind ajutorul necesar, a aban
donat munca de cercetare. Și se 
poate întîmpla, din lipsă de în-

(Continuare în pag. a II-a)

PE ȘANTIERUL CELOR 4000 DE APARTAMENTE
PITEȘTI. — (de la corespon

dentul nostru): Noul cartier 
de locuințe Pitești-sud mai esie 
denumit și cartierul celor 4 000 
de apartamente. Deși lucrările 
aici n-au Început decit de cite
va luni, întregul șantier este 
cuprins de o intensă activitate. 
Constructorii au drept obiecti
ve principale în întrecerea so
cialistă : execuția unor lucrări 
dc bună calitate precum și va
lorificarea tuturor rezervelor 
interne in scopul scurtării ter
menelor de execuție, tn acest 
scop, a căpătat o largă răs- 

Pindire metoda lucrului in 
lanț, de la primele și pină ia 
ultimele iaze. tn felul acesta, 
constructorii au reușit să ri
dice concomitent, pină acum, 9 
blocuri clasice cu 4 etaje. La 
4 din aceste blocuri se fa: 
acum lucrările de finisaj (zu
grăveli și vopsit).

tn acest cartier se vor ină/la, 
de asemenea, 7 blocuri lamă cu 
9 etaje. Pentru construirea lor 
se folosește metoda colrajelor 
glisante, metodă aplicată pen
tru prima oară de constructo
rii T.RC.-Argeș. Datorită unei 

bune pregătiri tehnice, a asi
gurării cu mașinile și uliiajele 
necesare, construirea primului 
bloc glisant a dat rezuitate 
bune atit din punct de vedere 
al calității, cit și al termenului 
de lucru.

Ritmul intens cu care se lu
crează pe acest șantier este o 
dovadă a hotăririi de care sint 
animali constructorii pentru 
a-și îndeplini angajamentul 
luat in Întrecerea socialistă : 
să dea In folosința oamenilor 
muncii din acest cartier prime
le blocuri, in luna iunie.



FOTBAL BASCHET

lu-

diferite specialități, 
din întreaga țară, 

reprezentanți de 
mișcării medicale

baschet 
care ca 
ediție a

noastră și au răspuns la 
trebările puse de ziariștii 
mâni.

și-au împărtășit impresiile 
despre vizita făcută în țara 

• ” • '------- în-
ro-

* • Cunoscutul portar Lev Iașin
nu va putea apăra duminică poarta 

R * echipei U.R.S.S. în meciul pe care 
aceasta îl va susține la Moscova cu 

RR Țara Galilor (preliminariile campio-
natului mondial de fotbal). La an

trenamentul de miercuri, Iașin s-a accidentat, 
și locul său va fi luat, probabil, de Viktor Ban
nikov de la Dinamo Kiev. Partida de 
Va începe la ora 19 (ora Moscovei), 
doua urmînd să se dispute la lumina 
jelor.

duminică 
repriza a 
reflectoa-

• Federația unională de 
a definitivat echipa U.R.S.S. 
lua parte la cea de-a 14-a 
campionatelor europene. Printre cei 
selecționați se află Ghenadi Volnoc, 
Aleksandr Petrov, Armenak Alacia- 

cian, Aleksandr Travin, Zubar Sakandelidze, 
Modestas Paulauskas. Cel mai înalt jucător al 
echipei este Petrov (2,10 m), iar cel mai scund 
Alaciacian (1,74 m).

(Agerpres)

Aspect de la Spartachiada de vară
PoligraficCombinalul

Asociației sportive 
.Casa Scinteii“

Foto: GH. BU$OIU

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT PE SCURT • PE SCURT
• Duminică 30 mai. 

în organizarea Clubu
lui sportiv Dinamo se 
desfășoară primul con
curs motocicbst de vi
teză pe circuit al se
zonului. Întrecerile 
vor gvea loc pe tra
seul podul Bordei — 
Șoseaua Nordului și 
vor reuni pe cei mai 
buni motocicliști din 
București, Ploiești și 
Cîmpina. Pe lista celor 
înscriși notăm prezen
ta valoroșilor sportivi 
M. Pop, T. Macarie,

Gh. Ion, M. Dănescii, 
T. Popa.

® Concursul 
national 
modern 
pesta a 
proba de 
tă de maghiarul Bod
nar (300 m în 3'39" 
1/10). După patru pro
be, conduce Lednev 
(U.R.S.S.) — 4 102
puncte, urmat de Bod
nar — 3 816 puncte. 
Clasament pe echipe;

U.R.S.S. 10 894

inter- 
de pentatlon 
de la Buda- 
continuat cu 
înot, cîștiga-

puncte, 2. R. P. Unga
ră (tineret) 10 860 
puncte, 3. R. P. Unga
ră A 10 798 puncte.

• Asociația naționa
lă a studenților din 
S.U.A., cu sediul la 
Philadelphia, a fost 
însărcinată cu organi
zarea participării stu
denților americani la 
Universiada de la 
Budapesta. S-a hotărît 
ca sportivii americani 
să concureze la atie- 

tenis si

baschet. Cu prilejul 
Universiadei, loturile 
de baschet și atletism 
vor întreprinde turnee 
în diferite țări din 
Europa.

• Disputată pe ruta 
Agrigento — Siracuza 
(223 km), etapa a 
12-a a Turului ciclist al 
Italiei a fost cîștigată 
de Raffaele Marcoli în 
6h5o’49“ (medie orară 
33,210 km). în același 
timp au sosit Melfo- 

Vandenberg.

In clasamentul general 
conduce Bruno Mealli, 
urmat la 36" de Vitto
rio Adorni.

• Meciul de șah 
dintre marii maeștri

(Agerpres)

Semnarea noului Acord de colaborare culturală

tov. Simion 
de secție la 
activiști de

de activiști ai P. M. S. U
La invitația C.C. al Parti

dului Muncitoresc Român, 
joi a sosit în Capitală, în 
schimb de experiență, o dele
gație de activiști ai Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar, condusă de Kozari Iozsef, 
adjunct al secției pentru con
strucții și transporturi a C.C. 
al P.M.S.U.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de tov. Simion 
Constantin, șef de secție la 
C.C. al P.M.R., de activiști ai 
C.C. al P.M.R. și ai Comitetu-

lui orășenesc București al 
P.M.R.

Au fost de față Jozsef Vin
ce, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, și membri ai am
basadei.

în după-amiaza - aceleiași 
zile, delegația a avut o discu
ție la C.C. al P.M.R. la care 
au participat 
Constantin, șef 
C.C. al P.M.R., 
partid.

semifinaleletru 
pionatului mondial, 
fost
Riga. In prima partidă, 
cu albele va juca 
Gheller. Arbitrul me
ciului este maestrul 
international Mihail 
Judovici.

cam- 
a 

deschis joi la

• In competițiile 
continentale de fotbal 
s-au desfășurat noi 
întâlniri. Returul semi
finalei „Cupei orașelor 
tirguri' dintre echipele

de 3—1 (0—0). 
Budapesta a in
ia Budapesta e- 
lugoslavă F. K.

Juventus Torino și 
Atletico Bilbao, dispu
tat ia Torino, s-a în
cheiat cu victoria 
fotbaliștilor italieni cu 
scorul 
Vasas 
trecut 
chipa
Sarajevo cu 2—0 (0—0) 
in cadrul „Cupei Eu
ropei Centrale*. Vic
torioasă și in Drimui 
meci (2—1). Vasas s-a 
caiiiicat pentru turul 
următor.

(Agerpres)

Joi la amiază a avut loc, la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
semnarea noului Acord de co
laborare culturală între R. P. 
Română și R. P. Chineză.

Acordul stabilește principiile 
dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări în domeniile 
științei, învățămîntului, cultu- 
rii, artei, presei, radiotelevi- 
ziunii, ocrotirii sănătății și 
sportului prin organizarea de 
vizite reciproce pentru docu
mentare, schimb de experien
ță, specializare și participare 
la diferite reuniuni cu caracter 
internațional, sprijinirea stu
diului limbii române în R. P. 
Chineză și a limbii chineze în 
R. P. Română, organizarea de 
expoziții, turnee de formații 
artistice și soliști, prezentări

reciproce de piese de teatru și 
filme, traduceri și editări de 
lucrări de autori români și 
chinezi, schimb de cărți, publi
cații și materiale de speciali
tate etc.

Acordul a fost semnat de 
Pompiliu Macovei. adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
și de către Li Cian — prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Relații Culturale cu Străi
nătatea.

★
Cu ocazia semnării noului 

Acord de colaborare culturală 
dintre R. P. Română și R. P. 
Chineză, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe a oferit o masă 
în cinstea delegației culturale 
a R. P. Chineze.

Succesele
Teatrului

de Comedie
la Paris
Declarațiile 

artistului poporului 
RADU BELIGAN

După succesul remarcabil
Înregistrat la Paris in ca-
drul Teatrului Națiunilor, 
joi seara colectivul Teatru
lui de Comedie s-a innpomt 
in Capitală. La sosire, pe 
aeroportul Băneasa, solii

Joi dimineața au început in 
Capitală lucrările Conferinței 
naționale de istoria medicinii, 
organizată de Uniunea Socie
tăților de Științe Medicale din 
R. P. Română.

Participă academicieni, pro
fesori universitari, cercetători, 
medici de 
farmaciști 
precum și 
seamă ai 
din numeroase țări.

în cadrul lucrărilor confe
rinței vor fi prezentate nume
roase rapoarte și comunicări 
cu privire la contribuția ro
mânească la dezvoltarea știin
țelor medicale în diferite ra
muri ale medicinii, ca endocri
nologie, neurologie, inframi- 
crobiologie, chirurgie și altele.

*

în sala de festivități a Pala
tului C.F.R. s-au deschis joi 
lucrările celei de-a doua sesi
uni tehnico-științifice a Insti-

tufului de proiectări în trans
porturi și telecomunicații.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Marin Măroiu. 
adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicații
lor. Timp de două zile vor fi 
prezentate comunicări științi
fice și dezbătute diverse pro
bleme ale tehnicii noi în do
meniul proiectării obiectivelor 
de cale ferată, al construcțiilor 
de drumuri, poduri și al celor 
de telecomunicații.

★
La sediul Uniunii Ziariști

lor din R. P. Română, a avut 
loc joi după-amiază, o întîl- 
nire între ziariști din Capitală 
și deputății Siegfried Zogl- 
mann. Martin Berthold și 
Friedrich Zimmermann, mem
bri ai Bundestagului din R.F. 
Germană, care se află în țara 
noastră la invitația Grupului 
român al Uniunii interparla
mentare.

Cu acest prilej oaspeții

★
Joi, au început la Iași 

crările unui schimb de expe
riență, în domeniul construc
țiilor, la care participă repre
zentanți ai Ministerului In
dustriei Construcțiilor, lucră
tori, maiștri, ingineri din di
verse unități din țară, cadre 
didactice de la facultatea de 
construcții a Institutului poli
tehnic din localitate.

Joi, a început în Capitală, 
sesiunea științifică anuală a 
Institutului meteorologic.

Pe lîngă cercetătorii insti
tutului, iau parte specialiști 
din Institutul central de 
cetări agricole, Institutul 
cercetări forestiere și 
institute, precum și de la 
turile meteorologice din

cer- 
de 

alte 
pos
tară.

Boris Spasski și Efim 
Gheller, contând pen-

Prerrueră „Copacii mor in pi

cioare" la Teatrul de Stat

Plo iest L

Laleaua neagră

CARNET CINEMATOGRAFIC

cran panoramic, su
net stereofonic, cu
loare Eastman. su
biect romantico-a- 
venturos (ba mai 
mult : Dumas !), A- 
lain Delon in rolul

principal (de fapt două!)... Tre
buie să recunoaștem, filmul aces
ta are totul pentru a place. Și 
ar fi putut să rămînă numai la 
„plăcut oricum" dacă la mijloc 
n-ar fi fost mîna sigură a unui 
maestru. Numele maestrului: 
Christian Jaque. Cartea de vizită 
filmele: „Mînăstirea din Parma", 
„Fanfan la Tulipe". „Dacă toți 
tinerii din lume", ,,Babette plea
că la război".

Așadar, o cunoștință veche. 
Dacă urmărim filmele lui Chris- 

Jaque (atît cele văzute re
cit și cele realizate mai de 

Simfonia fantastică',

tian 
cent

„Carmen" — după Merune. sar 
„Boule de suif“ — după Mau
passant), observăm că regizorul 
și-a îndreptat întotdeauna aten
ția către subiectele care purtau 
în germene seînteia interesul i 
spectatorilor de toate categoriile 
Fie că este vorba de adaptări 
după opere literare de largă răs- 
pîndire. de biografia romanțată a 
unui compozitor de talia lui Be:- 
lioz, de o temă de mare popu
laritate cum este cea a colabo- 
lării prietenești între popoare 
sau numai un vodevil cu inten
ții patriotice, tot în sfera filmelor 
cu succes sigur rămînem. Ceea 
ce îl deosebește însă pe Christi
an Jaque de alți realizatori de 
filme de succes este un lucru e- 
sențial: succesul de casă e dubLt 
de cel artistic. Poate că ar mai 
tiebui să adăugăm simțul propor
țiilor. dozajul spectaculosului 
N-o să aflați de aici subiectul 
cărții lui Dumas și deci ai filmu 
lui ce-i poartă numele. O să-i 
aflați în sala cinematograful®!. 
Și totuși, deși nu știți ce se xa 
întîmplă mai departe cu eroii în
cleștați în lupte pe viață și pe 
moarte nu veți tremura nici o cli
pă pentru destinul lor. Ba dim
potrivă. veți zîmbi Iar uneori 
veți ride, și veți ride poate chiar 
cu hohote. E o parodie după bi

necunoscuta carte ? Nicidecum

Christian Jaque a păstrat intactă 
intriga romanului și personajele 
acestuia. Nu s-a îngroșat nimic. 
Dar cineastul a demitificat ro
mantismul scriitorului, l-a despu
iat de tot ce avea — să nu se 
supere nimeni de ce urmează — 
desuet. Ba mai mult. A făcut to- 
tui pentru ca vetustul să sară in 
ochi. Dumas lua prea în serios 
întimplările extraordinare și nu 
mai puțin extraordinarii săi eroi. 
Poate era el însuși prea aproape in 
timp de aceștia. Christian Jaque 
are de partea sa perspectiva isto
riei. El poate să-i ridiculizeze nu 
numai pe nobilii contrarevoluțio
nari ci și pe burghezi, deveniți 
la riadul lor o clasă retrogradă. 
Ceea ce lui Dumas i se mai pă
rea încă a fi sfînt la ora aceea, 
lui Christian Jaque îi provoacă 
risuL El ii va pune pe eroii ce-și 
dispută onoarea să dueleze minu
te in șir în apele unui torent și 
sub ploaia unei cascade dar nu 
pentru a spori dinamismul (și 
nici măcar spectaculosul) ci pui 
ș> simplu pentru a-i face cara- 
xhioși. plouați ca niște curci, cum 
spune 
venite 
rituale 
cărții

Ricordi

o zicală. Dialogurile de- 
pe alocuri extrem de spi- 
in versiunea ecranizată a 
lui Dumas conturează și 

mai mult ideea atitudinii condes
cendente a hii Christian Jaque

față de grandilocvența romanti
că.

Filmul „Laleaua neagră” ne 
prilejuiește. de aceea, în mod 
fericit expunerea unui principia 
esențial în cazul literaturii ecra
nizate: la cinematograf mergem 
să-1 vedem pe regizor (Christian 
Jaque). Pe scriitor (Dumas) îl ci
tim în volum. Dar cerem ca re
gizorul să respecte autorul. Și 
Christian Jaque știe să o facă.

Filmul este lucrat cu o mare 
probitate profesională. Să luăm 
numai secvențele în care apar 
simultan cei doi frați gemeni in
terpretați de Alain Delon. Se 
pare că în unele planuri generale 
Christian Jaque a folosit și o 
dublui ă a cunoscutului actor. Se 
remarcă, de asemenea, compozi
ția echilibrată a imaginii cinema
tografice realizate pe spațiul di
ficil al ecranului panoramic în 
care pînă acum am văzut destul 
de puține reușite.

Folosind, cum mai spuneam, 
vestigiile filmului comercial (pa
noramic, sunet stereofonic, vede
te, subiect istoric etc.) Christian 
Jaque și-a dovenit încă o dată 
măiestria, manevrînd cu abilitate 
între Scylla și Carybda cinemato
grafică (a se citi dramoleta ro
mantică și spectaculosul facil).

Cauzele intirzierilor

artei românești au fost in- 
llmpinați și felicitați cu 
căldură de numeroși colegi 
de teatru și iubitori ai artei 
scenice. Directorul teatrului, 
RADU BELIGAN. artist al 
poporului, a făcut următoa
rea declarație redactorului 
Agenției Române de Pre-

Un aspect de la lucrările pen
tru iluminatul public care se 
efectuează în cartierul Drumul 

Taberei din Capitală

ilmul pentru melo
mani e un gen a- 
parte, care nu se 
supune rigorilor ar
tei cinetice cît ce
lei muzicale. Des
fide narațiunea ca 

purtătoare de interes dramatic și 
promovează alt mobil de „cap- 
tio benevolentie" : explorarea 
frumuseții compoziției muzicale 
(simfonice, ușoare ori semiușoa- 
re). De aceea un „Marco Polo" 
pe ecran sau clasica „Aida" voi 
asculta de un singur imperativ 
artistic (și, în sens bun, comer
cial) : asigurarea ariilor celebre 
cu cele mai celebre voci du
blate de chipuri (dacă se poate) 
tot celebre ; pelicula fără preten
ții de autonomie, devenind doai 
conserva artei pe care o popu
larizează. Aici — Casa Ricordi 
— opera italiană din secolul 19 
care a dat pe Rossini, Donizetti. 
Bellini, Verdi, Puccini, șj o 
școală faimoasă de „bel canto** 
exemplificată în film cu mari 
glasuri contemporane dominate 
de Mario del Monaco. In acest fel 
își ajunge — ca gen — și ajunge 
cercului de spectatori — tot mai 
mare — căruia se adresează. Stră
dania realizatorilor devenind în 
orice caz un act de cultură, dacă 
nu unul de creație filmică origi-

nală. Selecția de arii oferită de 
„Casa Ricordi" e atrăgătoare, 
variată, alternînd duetele lirice cu 
scenele dinamice, de ansamblu 
i-oral (foarte frumoase, ca cele 
din „Nabucodonosor" ori „Tru
badurul"), cu miniaturile comico- 
dramatice bine interpretate — 
celebra arie a Calomniei este 
ingenios filmată, sau inomenie 
intens-patetice de genul sfirși- 
tuhii „Boemei" montate în pa
ralel cu tristul episod sentimen
tal din biografia lui Puccini.

Ca la teatru. coincidențele 
funcționează impecabil : Bellini 
(împrumutind grațiosul chip al 
lui Maurice Ronet) moare spec
taculos, pe un fundal dramatic, 
de zbuciumată furtună, în timp 
ce pe scenă răsună apoteoza 
creației sale romantice. Verdi, 
pradă îndoielilor de sine, gata 
să se lase de muzică, traversează 
cu șareta de fermier piața brăz
dată de baricadele răsculaților 
și — exact la momentul oportun 
— răsună, ca un omagiu — sti
mulent pentru compozitorul 
popular, corul din „Nabucodono
sor" intonat de insurgenți. Caba
lei organizată împotriva compo
zitorului i se răspunde, pe sce
nă. cu geniala analiză muzical- 
psihologică a mecanismului ca
lomniei din „Bărbierul" lui Rossi-

ni. mai bine fonetizată cinemato
grafic (prin unghiuri, lumini, miș
cări de aparat) decît alte mo
mente muzicale din film. Antolo
giile viață-creație sînt extrem 
de simplificate, spectacolul ci
nematografic e atît de popular 
aici ca și cel de operă. Regizo
rul — Carmine Galione — vă
dește o predilecție manifestă 
pentru surprinderea reacțiilor pu
blicului cel mai larg, generos, 
față de operă și insistă (în sce
ne uneori emoționante) pe a- 
ceastă simpatie spontană a spec
tatorilor simpli față de creația 
muzicală. E cazul sărbătoririi lui 
Rossini și al adevăratei premiere 
a „Bărbierului din Sevilla", a 
popularității (cam naiv zugrăvită) 
a marelui Verdi, etc.

Foarte lung, ca un album de 
arii răsfoit fără altă legătură 
decît una formală (Editura mu
zicală Ricordi care a lansat com
pozițiile), cam monoton în ace
lași perimetru scenic al „Scalei" 
din Milano, unde se desfășoară 
majoritatea fragmentelor de o- 
peră, filmul-spectacol muzical 
reușește să obosească — presu
pun — pînă la urmă, chiar și pe 
avizii consumatori de drame- 
cîntate.

Culoarea — inegală — e fo-

ATANASIE TOMA

6?/

losită uneori cu chibzuință și ra
finament (interioarele somptuoa
sei case a lui Bellini 
cabina și toaletele 
cîntărețe Virginia
Micheline Presle, și bristoul unde 
Puccini — Gabriel. Ferzetti o 
întîlnește pe ,,Mimi“) alteori 
strident, fără intenții ironice, ca 
în scenele întîlnirii lui Verdi cu 
răsculații ori luxul ostentativ din 
locuința 
Ricordi.

Marii 
cula lui 
Marcelo 
net, Micheline 
Ferzetti nu-și dau decît un con
curs binevoitor, onorific, nu și 
talentul, strădania lor, la un spec
tacol realizat fără mari strădanii 
artistice.

ALICE MĂNOIU

— Ronet, 
frumoasei 

Marcki —

proaspeților îmbogățiți,

actori care apar în peli- 
Gallone : Paolo Stoppa, 
Mastroiani, Maurice Ro- 

Presle, Gabriel

(Urmare din pag. 1)

să „Agerpres", Alexandru 
Brad:

„Sîntem foarte bucuroși că 
vă putem aduce vești bune. 
Echipa noastră a avut o exce
lentă comportare Ia această 
competiție internațională. La 
Paris există o părere unani
mă a publicului, a presei, a 
oamenilor de specialitate, a 
membrilor din juriu că reve
lația stagiunii a fost trupa ro
mânească. Este fără îndoială 
rodul unei munci colective și 
acest lucru, remarcat de toa
tă lumea, se datorează condi
țiilor pentru care ne invidia
ză colegii noștri francezi. 
Trebuie să vă spun că și cri
tica franceză, chiar și cea mai 
redutabilă, a avut cuvinte ex
cepționale despre reușita ro
mânească. Iată cîteva file de 
cronici: „Da, acești actori știu 
să țină publicul cu sufletul la 
gură“, „Acesta este teatru 
„Verva latină a actorilor ro
mâni este minunata surpriză 
a acestei stagiuni a Teatrului 
Națiunilor", „Spectacolul ro
mânilor cu „Troilius și Cre- 
sida“ reprezintă atu-ul cel 
mare pe care Teatrul Națiuni
lor l-a pus în joc în această 
stagiune".

drumare, dată la timpul necesar, 
să se depărteze de cercetarea ști
ințifică chiar tineri foarte dotați 
pentru o asemenea muncă.

La fel de greșită, sau poate și 
mai greșită, este cealaltă extremă: 
de a i se servi studentului totul 
„pe tavă". Animați de cele mai 
bune intenții și, în primul rînd, 
de a face ca cercetările să fie 
încununate de succese „mai răsu
nătoare", unii îndrumători înțe
leg să-i „ajute" pe studenți, mer- 
gînd uneori pînă acolo tncît le 
execută lucrarea, desenele, le 
completează materialul bibliogra
fic, le realizează instalația și o 
experimentează. Studentul vine 
doar și expune lucrarea. La ce 
folosește un asemenea mod de în
drumare ?! El nu face altceva 
decît să deformeze concepția 
despre munca științifică, îi în
deamnă la comoditate în gîndire, 
creează sentimentul că a desfășu
ra munca de cercetare e foarte 
ușor.

în îndrumarea tinerilor care se 
încumetă — și trebuie să-i facem 
pe cît mai mulți să se încumete 
— să pășească pe tărimul cerce
tării științifice, trebuie să dovedim 
multă răbdare și pricepere. Tre
buie să le călăuzim cu atenție 
pașii, care pot fi șovăielnici la 
început, să-i încurajăm, să-i sti
mulăm, să le trezim încrederea 
în forțele lor, în capacitatea de a 
înainta pe cărările științei. în- 
drumîndu-i astfel, îi vom deter
mina să persevereze. Ne-o dove
dește aceasta propria experiență. 
Bunăoară, pornind tocmai de la

Ce pretindem cercurilor studențești
aceste considerente, în cele mai 
multe cercuri, printre care men
ționez cercurile de tehnica sudă
rii, electronică și automatizări, 
industrii organice și de tractoare 
sînt date spre rezolvare probleme 
a căror soluționare nu „sare în 
ochi" de la prima vedere, ci re
clamă reflecții profunde, o modi
ficare radicală a metodicii de 
cercetare, precum și o temeinică 
analiză individuală încercăm să 
nu le impunem studenților meto
de de rezolvare și raționalmente 
.fără drept de apel", să nu le 

’ ' co-
no-

pretindem ca soluțiile lor să 
respundă riguros cu punctul 
stru de vedere.

N
totalul 
II — V 
Cifrele „— — .
pare însă, că aici mi trebuie să 
facem comparație cu succese an
terioare, ci să ne autoanalizăm 
avînd ca punct de plecare cerin
țele viitoare. Și față de aceste 
rințe nici măcar cifrele nu 
permit să fim mulțumiți.

Mulți studenți se gîndesc 
vor ajunge în producție, în uzine,

a- 
ști- 
din 

anii

e-qm putea bucura: 
vem 24 de cercuri 
ințifice, 15 la sută 

studenților din 
activează în cercuri, 

sînt în creștere. Mi se

ee
rie

că

în fabrici, pe șantiere și că aici 
nu vor depune neapărat o muncă 
de cercetare. După ei, muncă de 
creație, de cercetare științifică, 
fac numai cei care lucrează în 
diferite institute, sub conduce
rea academicienilor sau a profe
sorilor, numai posesorii unui ti- 
du științific. Cit de mult greșesc, 
sau. mai bine 1 ’ 
falsă au despre 
munci 1

Se întimplă ca 
care nu manifestă 
mare pentru activitatea cercurilor 
să fie chiar unii studenți cu mari 
posibilități, bine pregătiți profe
sional. Invitațiile adresate de 
cadrele didactice și chiar 
de colegii lor de a participa 
la activitatea științifică le 
refuză pe motiv că „nu vor 
să devină savanți". Cît de 
greșită este și părerea lor. Savant 
cu sila nu te poate face nimeni. 
Dar tot atît de adevărat este că 
fără să-ți verifici posibilitățile, 
fără să-ți încerci capacitatea, ta
lentul, nu poți ști dacă ești sau 
nu înzestrat pentru munca de 
cercetare.

Firește, mulți dintre tinerii care 
activează pe băncile facultății în 
cercul științific, continuă acea-

zis, ce imagine
• viitoarele lor

printre cei 
interes prea

stă muncă, ajung să se consacre 
exclusiv cercetării, dar scopul ac
tivității cercuriloi este cu mult 
mai larg. Ele au menirea nu nu
mai de a forma pe viitorii lucră
tori din institutele specializate în 
cercetări, ci, în primul rînd, de 
a dezvolta la studenți gîndirea 
științifică, de a-i înarma cu o 
metodă de muncă absolut nece
sară specialistului. Inginerului, în 
orice loc de muncă, i se cere pu 
numai un bogat bagaj de cuno
ștințe, ci și priceperea de a le 
folosi în 
rințelor 
gențelor 
ducției.
și-o pot 
rile științifice.

mod creator, potrivit ce- 
locului de muncă, exi- 

mereu sporite ale pro- 
O asemenea pricepere 

însuși activînd în cercu-

Am urmărit cu mult inte
res părerile exprimate în 
cadrul acestei rubrici din 

„Seînteia tineretului" de către 
numeroși specialiști sau chiai 
conducători de întreprinderi. 
Considet că și activitatea ști
ințifică a studenților 
să-și găsească locul 
stă dezbatere. Nu 
iese că tovarășii din 
— atît cei care au

trebuie 
în acea- 

mă îndo- 
producție 

mai multă

experiență, cît și pei care au pă
răsit de curind băncile facultății 
— pot face multe observații cu 
privire la această activitate, la 
conținutul ei, la însușirile pe care 
le dobîndesc studenții activînd 
în cercurile științifice, cum se 
reflectă aceste calități în rezol
varea de către absolvenți a pro
blemelor pe care le ridică pro
ducția. Cercurile științifice din 
institutul nostru își datoresc re
zultatele cele mai bune tocmai le
găturii strînse a activității lor cu 
cerințele producției. Aceste legă
turi se întemeiază, în general, pe 
colaborarea care există între dife
ritele catedre și numeroase în
treprinderi printre care amintim : 
U.C.M. Reșița, Direcția regională 
C.F.R. Timișoara, Uzinele chi
mice „Victoria", „Electromotor". 
Multe dintre cercuri, precum am 
văzut, aduc soluții interesante, 
aplicabile și utile producției. A- 
cesta ar fi un motiv în plus ca 
întreprinderile să se intereseze și 
ele îndeaproape de activitatea 
științifică a studenților, să-i a- 
corde mai multă atenție. Din pă 
cate nu se întîmplă așa. Unele în
treprinderi, avînd probleme de 
rezolvat, e drept, vin la institut și

slaba organizare a muncii
(Urmare din pag. I)

care 
de un 

unor 
Aici,

unitate, iar Constantin Ontcea- 
nu, președintele, este plecat de 
două zile pentru treburi 
puteau fi rezolvate și 
magaziner: transportul 
materiale de construcție.
la Podu Iloaie, nu există încă 
un plan operativ de muncă, nil 
se știe exact ce lucrări trebuie 
executate pe fiecare solă in 
parte și, in funcție de aceasta, 
să fie făcută repartizarea oa
menilor Ca urmare, in ziua de 
26 mai, din 700 de țărani coo
peratori, se găseau la lucru nu
mai 300. Tractoarele umblau de 
colo-colo pentru că mecaniza
torii nu știau unde să lucreze 
Organizația U.T.M avea da
toria să antreneze în a- 
ceastă perioadă pe toți tinerii 
la muncă Nu a întreprins însă 
nimic, iar printre cei care lip
sesc de la lucru sînt și foarte 
mulți tineri. Datorită acelorași 
cauze nici lucrările executate 
nu sînt de calitate. Floărea-soa- 
relui dintr-o solă aflată în a- 
propierea comunei, deși prășită, 
este totuși înăbușită de buru
ieni. Ce fel de prașilă s-a făcut 
aici ? Pînă la 27 mai dimineața, 
la porumb (insămînțate 580 hec
tare) nu s-a executat nici o lu
crare de întreținere. N-au efec
tuat încă nici o lucrare de între
ținere nici cooperativele de 
producție din comunele Mădîr- 
jac, Iepureni. Dobrovăț, Pocrea-

ca, Popești, Trifești. Aceste u- 
nități au suficiente brațe de 
muncă, dar pentru că munca 
este slab organizată, culturile 
sînt prost întreținute.

Consiliul agricol raional, con
siliile de conducere din unități, 
conducerile S.M.T. trebuie să 
acorde o mai mare atenîie mo
dului în care sînt folosite ma
șinile pentru ca ele să lucreze 
la întreaga capacitate Un cal
cul arăta 
10 zile ar 
capacitate 
tivatoare, 
prășitul 
15 000 de 
ducăneni, 
ca și Codăești și-au organizat 
prost munca de reparare a 
laj ului necesar campaniei 
recoltare a păioaselor, iar 
cum recheamă în stațiune 
cei mai buni mecanizatori 
tocmai cei care lucrează 
cultivatoare. O asemenea

la Popeni, 
4 cultiva- 
săptămînă, 
unde nu 

la

că, dacă în ultimele 
fi lucrat cu întreaga 
toate cele 102 cui- 

s-ar fi putut efectua 
mecanic pe circa 
hectare. S.M.T. Ră- 
Podu Iloaie, Holbo-

uti- 
de 
a- 
pe

pe 
si-

tuație am întîlnit 
unde două din cele 

t de o 
Prisecani

4 cultivatoare, 
iar la Osoi și Voi- 

utilajele 
Aceasta

I

I
I
I
I
I
I;
I
I
I
I
I 
I
I

mtreneze pe R 
perioada de |

I

solicită sprijinul cadrelor didac
tice, al studenților. După ce se 
depun însă eforturi și se rezolvă 
problema cerută, întreprinderea 
nu mai manifestă același interes. 
Un asemenea lucru se întâmplă cu 
temele desprinse din planurile te
matice de inovații ale întreprin
derii. Studenții noștri au realizat 
multe lucrări interesante, care ar 
putea fi utile multor întreprinderi. 
Dovadă ar putea fi, în acest sens, 
nu numai cele două lucrări accep
tate ca inovații, ci și cele două lu
crări publicate în revistele de spe
cialitate ; alte două lucrări sînt în 
curs de publicare. Aceste realizări 
rămîn însă simple lucrări care se 
prezintă în ședințele cercurilor, 
îa sesiunile pe institut, sau la se- 
minariile naționale. Cred că ar 
trebui găsite mijloace pentru a 
face ca ele să fie cunoscute de 
întreprinderi.

în acest scop, noi intenționăm, 
tncepînd chiar din acest an, ca 
cele mai bune lucrări să le mul
tiplicăm, să le publicăm. într-o 
culegere pe care o vom difuza și 
întreprinderilor. Ar fi bine dacă 
și revistele de specialitate ar face 
loc în paginile lor, cu mai mult 
interes, și celor mai importante 
cercetări științifice ale studenți
lor. Ar fi de dorit ca întreprinde
rile să prezinte studenților cu 
mai multă încredere probleme 
care preocupă colectivul de spe
cialiști ai uzinei, să-i antreneze pe 
studenți, mai ales în | 
practică, alături de specialiști, 
la rezolvarea acestora.

toare stau 
sau la 
lucrau 
Țuțora 3, 
nești, de asemenea, 
stăteau nefolosite.
este realitatea. Ea reclamă so
luții și măsuri urgente, care 
să permită fiecărei unități re
cuperarea intirzierilor înregis
trate în primul rînd, trebuie 
folosită întreaga capacitate a 
utilajului existent. Să lucreze 
din plin toate cultivatoarele, 
de cînd se luminează, și pînă 
se întunecă. Pe mari suprafețe 
trebuie să fie folosite însă sa
pele rotative Aceasta ar duce 
nemijlocit la urgentarea lucră
rilor Trebuie să se treacă Ia 
organizarea prașilei întîi ma
nuală, chiar dacă nu s-a făcut 
încă prășitul mecanic. Organi
zațiile U.T.M trebuie ajutate 
de comitetul raional Iași să ia 
urgente măsuri, pare să ducă 
la antrenarea tuturor tinerilor 
cooperatori la lucrările de în
treținere a culturilor prăsitoare, 
contribuind astfel ca ele să 
fie executate la timp și de ca
litate — factor hotărîtor de 
care acum depinde realizarea 
unei recolte bogate.

-•-----

Televiziune
VINERI 28 MAI 1965

16,00: Aspecte de la campiona
tul european de box (transmisie 
de la 
tatea 
19.00 ■ 
19,20 :
școlar 1964—1965 ; 20,00 : Săptă- 
mîna ; 21,00 : Avanpremieră ;
21,05 : Aspecte de la campiona
tele europene de box ; 21,30 ;
Pagini din opere iubite (transmi
sie de la Sofia); 22,00 : Buletin 
de știri, buletin meteorologic; 
22,10 : Aspecte de la campiona
tele europene de box.

Berlin) ; 18.30 : Universi- 
tehnică la televiziune;

Jurnalul televiziunii ; 
Ce ne-a adus nou, anul



-am găsit într-o ședință obișnuită 
de lucru. în 
campania de însămințări. Acum 
sintetizau învățăminte din 
desfășura tă. se stabileau 
pentru viitor. Instructorii 
tau informări.

din cuvîntul 
a treburilor de organizație.

raion se terminase 
se 

munca 
măsuri 

prezen- 
Ascultîndu-i, des- 

lor o temeinică cu- 
fap-

prindeai 
noaștere 
tul că sînt oameni bine pregătiți. Și este firesc. 
De munca instructorilor, de pregătirea acestora, 
biroul comitetului raional U.T.M. s-a ocupat cu 
multă atenție. El a știut, în majoritatea cazuri-

lor, să îndrume bine activitatea instructorilor, 
iar aceștia, la rindul lor, au dat un sprijin mai 
eficient organizațiilor de bază. Și tocmai expe
riența bună acumulată de biroul comitetului ra
ional în munca cu instructorii, de instructori în 
activitatea de îndrumare a organizațiilor U.T.M 
ne-am propus să o popularizăm in pagina de 
față.

Primul nostru interlocutor a fost tovarășul 
Ion Lăceanu, prim-secretar al Comitetului ra
ional U.TM Urziceni. L-am rugat să ne vor
bească cum se preocupă biroul comitetului raio
nal de pregătirea instructorilor

• Faptele confirmă

Ci nd sosesfe in sat

NSTRUmm

IORDACHE CONSTANTIN — in
structor :

însăși viața m-a învățat că, fără a 
mă ocupa cu grijă de sprijinirea con
cretă a muncii tinerilor din activul 
U.TM al unei comune, realizez foarte 
puțin .

Cum procedez? Atit la Grădiște, cit 
și la Fierbinți (comune de care mă ocup 
de mai multă vreme* a-j nat bune re
zultate ședințele de pregătire a activu
lui U.T.M. din comună. în această co
mună s-a reușit ca ședințele să se țină 
lunar, de obicei tn zilele imediat urmă
toare ședințele? de ia raion. Programul 
este întocmit de comitetul U.TJL pe co
mună și aproba: de comitetul de partid. 
Cred insă că ar fi mai bine să dau un 
exemplu. Mă voi referi la comuna Fier
binți. și anume, la ședința cu activul 
din luna aprilie. Cînd am ajuns in co
mună. programul era întocmit. Am dis
cutat cu tovarășul Ghinescu Nicoiae. 
secretarul comitetului U.TM pe co
mună. problemele pe care voia să le 
ridice in fața activului și l-am ajutat 
să și le organizeve și completeze cu sar
cinile not indicate de biroul comitetulu: 
raional U.T.M. Am controlat apoi cum 
s-au pregătit cei care urmau să prezinte 
referate și i-am ajutat concret >n aceas
tă privință. $: iată-ne și tn ședința cu 
activul U.T.M. pe comună. în afara tu
turor cadrelor U.TM., a propagandiști
lor, erau prezenți (ca de obicei de alt
fel) secretarul comitetului de partid 
președintele sfatului popular, președin
tele cooperativei agricole, unii secretari 
de partid din brigăzi și unii brigadieri. 
Prima problemă dezbătută a fost conți
nutul adunărilor generale, măsura în 
care acestea (în special la nivelul bri
găzilor!. își îndeplinesc sau nu rolul lor 
educativ. A prezentat un referat tova
rășul Tănase Răducanu. secretarul or
ganizația de bază U.T.M. din coopera

tiva agricolă de producție, pe care l-a 
completat Nicoiae Ghinescu. Ceea ce 
m-a bucurat a fost faptul că discuțiile 
nu au avut un caracter general. S-au 
făcut referiri concrete la adunările din 
ultima vreme, la conținutul lor, la mă
sura in care acestea i-au interesat sau 
nu pe tineri

S-a discutat apoi ce trebuie făcut îr 
viitor pentru a obține, in acest an, o re
coltă cit mai bogată.

Evident, munca de pregătire a acti
vului nu se rezumă numai la aceasta 
d aceeași însemnătate, dacă nu și mai 
mare, o are sprijinirea concretă, prac- 
rică in așa fel ca cele învățate să fie 
aplicate in viață.

LUPAȘCU GHEORGHE — instruc
tor:

— Sugestia, sfatul dat, oricit de 
bune ar fi. devin și mai bune cînd sînt 
Însoțite de muncă concretă, practică, 
de ajutorare a cadrelor U.TM Cîteva 
exemple : la Grindu. am recomandat ca
drelor U.TJL să mobilizeze tinerii pen
tru a asigura o bună întreținere a cul
turilor. Am discutat după aceea cu cî- 
țîva secretari ai organizațiilor U.TM. 
din brigăzi : _Ce aveți de gînd să fa
ceți. concret ?”. ..Păi cînd o veni timpul 
— mi-au spus ei — o să ieșim la pra- 
rilă ; acum e prea de vreme *

„Acum* (începutul lui aprilie) nu era 
prea de vreme. Mai înainte fusesem pe 
riznp cu inginerul agronom, cu pre
ședinție cooperativei. Sfecla răsărise 
frumos. Pămintul însă prinsese crustă. 
Trebuia dată rapid o prașilă oarbă. Și 
apoi, atit la sfeclă, cît și la porumb, 
altfel se punea problema densității în 
condițiile secetoase ale anului trecut, 
și altfel acum. Am discutat cu tova
rășii din comitetul organizației de bază 
al cooperativei, cu secretarii organiza
ției U.TM. pe brigăzi. în aceeași seară.

în toate organizațiile pe brigăzi au 
avut loc adunări generale extraordinare 
la care au participat toți tinerii. Pe or
dinea de zi, un singur punct: întreține
rea culturilor. Inginerul și tehnicienii 
agronomi au explicat amănunțit ce tre
buie făcut în această privință Apoi, to
varășii brigadieri au anunțat progra
mul de lucru pentru a doua zi fiecărei 
echipe. Dimineața, încă înainte de a se 
lumina bine. în sat aproape că nu mai 
găseai nici un tînăr. Se aflau pe cîmp.

Și încă un exemplu: în afară de 
Grindu. eu am sarcina să îndrum și 
munca organizațiilor U.T.M. din Valea 
Măcrișului. în amindouă comunele, 
cooperativele agricole de producție au 
sectoare zootehnice puternice. în amîn- 
două. sînt animale de aceeași rasă, au 
aceleași condiții de hrană și întreți
nere. Diferă numai rezultatele obținute. 
La Grindu, de pildă, s-au obținut cu 
aproape 400 de litri de lapte, în medie, 
pe cap de vacă furajată, mai mult ca 
la Valea Măcrișului. Am vorbit cu to
varășul președinte al cooperativei din 
Valea Măcrișului, cu membrii comite
tului U.TM și, într-una din zile, toți 
tinerii îngrijitori de animale au po
posit la fermele de animale de la 
Grindu.

Aici avem o organizație U.T.M. care 
numără 24 de tineri, toți cu vechime în 
acest sector. Secretarul U.T.M.. Sandu 
Ații, este cel mai bun îngrijitor de la 
vacile cu lapte. El i-a primit pe oaspeți 
și le-a explicat cu de-amănuntul tot 
ceea ce fac ei pentru a obține producții 
sporite.

După această vizită, împreună cu ti
nerii din Valea Măcrișului am avut o 
convorbire cu președintele cooperativei. 
Apoi, m-am ocupat mai multe zile, la 
rind, de acest sector, de organizația 
U.TM. de aici Multe din neajunsuri au 
fost remediate.

• în kilometri se măsoară distanța, 
nu îndrumarea!

Să asculți părerile tinerilor, să te siăluiești cu ei, este o cerință esenliaJă pentru munca fiecărui instructor. Și aceasta 
o face cu regularitate și tovarășul Florea Săvoiu

• LA FAȚA LOCULUI
Tovarășul ION LĂCEANU:

— Cei mai mulți instructori au de pe 
acum vechime și experiență în această 
muncă. De aceea, preocupările noastre 
privind pregătirea lor trebuie să 
aibă în vedere acest lucru. Prin 
activitățile organizate în acest scop, 
noi urmărim în egală măsură, pre
gătirea politică-ideologică a activiști
lor, sprijinirea lor pentru a cu
noaște temeinic politica partidului no
stru, pentru a cunoaște îndeosebi proble
mele privind economia agrară, cît și cu
noașterea de către fiecare activist a 
metodelor și formelor specifice muncii 
cu tineretul, insistînd mai ales pentru 
însușirea experienței bune din întregul 
raion.

în privința învățămîntului ideologic, 
noi am pus la baza studiului documen
te de partid cum sînt : Declarația par
tidului nostru adoptată la Plenara C.C. 
al P.M.R. din aprilie 1964, Expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
cu prilejul celei de-a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei, Raportul tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer la sesiunea 
din decembrie a Marii Adunări Națio
nale, Hotărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. 
cu privire la întărirea rîndurilor parti
dului etc. Despre conținutul de idei al 
acestor documente și în special al De
clarației, în fața activiștilor noștri au 
ținut expuneri tovarășul Vasile U- 
drescu, prim-secretar al comitetului ra
ional de partid, ceilalți tovarăși secre
tari ai raionului de partid, lectori ai 
comitetului regional de partid. Expu
nerile, studiu] individual, dezbaterile 
care au avut loc în seminariile organi
zate au constituit un prețios ajutor 
pentru pregătirea politică-ideologică a 
activiștilor.

Cît privește cunoașterea de către ac
tiviști a problemelor economice ale ra
ionului nostru, noi ne-am străduit ca 
fiecare expunere, prin problematica pe 
care o ridică, să răspundă nevoilor 
practice ale muncii dintr-o perioadă 
sau alta și să aducă cu ea experiența 
bună din raion. Așa, de pildă, în luna 
aprilie, tovarășul ing. Gheorghe Caciuc, 
vicepreședinte al Consiliului agricol ra
ional, a vorbit despre însămințări și în
treținerea culturilor de toamnă. Expu
nerea nu a fost o simplă lecție de agro
tehnică. Vorbitorul a făcut o analiza 
atentă a situației din raionul nostru, pe 
zone, chiar pe gospodării, a indicat ce 
trebuie făcut practic în caz de secetă 
sau în cazul cînd vom avea o vreme 
ploioasă (așa cum s-a și întîmplat de 
fapt).

REPORTERUL:

— Am asistat la ședința cu activul, 
am discutat cu multi instructori și toți 
apreciază ca fiindu-le utile, acele șe
dințe lunare cu prilejul cărora instruc
torii care obțin rezultate într-un 
domeniu sau altul de activitate, își îm
părtășesc experiența lor. Dacă ați vrea, 
să ne vorbiți mai pe larg despre meto

dele ce le folosiți pentru ca toți instruc
torii să cunoască experiența bună.

Tovarășul ION LĂCEANU :

— în această privință sînt foarte 
multe lucruri de spus, de aceea am să 
dau cîteva exemple pe care le consider 
mai semnificative.

Am constatat, la un moment dat, că 
unii din instructorii noștri își organi
zează defectuos munca pe teren. Indi
cații cum să se procedeze am tot dat 
pină atunci și, sincer să fiu, mă cam 
săturasem să le repet. Știam că prin
tre instructorii care își folosesc mai 
bine timpul cît stau pe teren, este și 
Tudor Negoiță. Și am mers într-o zi, 
cu o parte din instructori, la Mana- 
sia, comună de care se ocupa a- 
tunci Negoiță. Acolo am avut o 
ședință cu activul pe comună în 
care l-am informat despre noile pro
bleme care au intervenit între timp 
și împreună ne-am sfătuit ce putem 
face, practic, pentru a le rezolva. După 
aceea, am continuat discuția cu activul. 
Negoiță a vorbit despre metodele lui 
în munca cu cadrele, secretarul U.T.M. 
pe comună — despre ajutorul pe care îl 
primește din partea instructorului și 
cum îndrumă comitetul U.T.M. pe co
mună activitatea organizațiilor de bază, 
a organizațiilor U.T.M. din brigăzi. 
Discuțiile purtate de instructori, pe 
baza unor lucruri văzute și constate de 
ei, au fost pline de învățăminte pentru 
toată lumea, chiar și pentru Negoiță 
care, după cum a mărturisit singur, a 
dat cel mai greu „examen" din viața 
lui de activist. în discuțiile pe care 
le-au avut în comună, activiștii au tra
tat probleme fundamentale ale stilului 
de muncă al instructorului (munca cu 
cadrele, controlul, îndrumarea, spriji
nirea concretă pentru îndeplinirea sar
cinilor etc.). De aici noi am desprins 
concluzia că asemenea activități tre
buie repetate, că în felul acesta instruc
torii cu mai puțină experiență pot că
păta un ajutor mult mai bun. La 
Movilita și Cătrunești (unde e instruc
tor Iordache Constantin), tema anali
zei. a discuției a fost conținutul adună
rilor generale U.T.M.; la Bărcănești — 
munca cu tinerii din sectorul zootehnic 
și contribuția organizației U.TM la 
realizarea construcțiilor; la Coșereni 
am studiat împreună experiența de aici 
în organizarea muncii patriotice a tine
retului. cu deosebire antrenarea tineri
lor la plantările de pomi. Cu acest pri
lej am ascultat o expunere a tovarășu
lui Gh. Caciuc și cu toții am luat parte 
la acțiunea de plantare a pomilor ce se 
desfășura în acea zi.

REPORTERUL:

— Cum aplică în viață instructorii 
cele învățate, în ce măsură sînt ei ade- 
vărați purtători ai experienței bune ?

Tovarășul ION LĂCEANU:

— Despre acest lucru cred că ar fi 
bine să-i invităm să vorbească chiar pe 
instructori.

Iordache Constantin, discutind cu mem
brii comitetului U.T.M. al Școlii tehnice 

agricole din comuna Fierbinți

Instructorul Tudor Negoiță. intr-un 
moment de răgaz 

Foto: GH. CUCU

Am avut o discuție, interesantă in fe
lul ei. cu tovarășul Florea Săvoiu — 
instructor.

— Și noi, instructorii — spunea dîn- 
sul — primim la rindul nostru un aju
tor util din partea tovarășilor secretari 
ai comitetului raional U.TM Cu expe
riența pe care o au, dînșii ne ajută să 
ne orientăm mai bine în muncă, ne 
controlează..

— Vrei să fii ceva mai concret?
— Uite, de pildă, știu că la tovară

șul Lupașcu în sector, tovarășul prim- 
secretar a stat odată aproape o săptă- 
mînă. Ne povestea Lupașcu, cînd ne-am 
întilnit la raion, că a învățat atunci 
cum trebuie să-și organizeze bine 
timpul pentru a avea vreme să se o- 
cupe temeinic de îndrumarea organi
zațiilor U.T.M., că a învățat, mai ales, 
cum trebuie să urmărească o acțiune 
începută pentru ca ea să fie dusă pînă 
la capăt...

— Toate acestea sînt bune — dar 
dumneata, cum ai fost ajutat și de că
tre cine ?

— Și eu am primit ajutor. îmi aduc 
aminte că tovarășul secretar Vasile Cos- 
tel a venit o dată la mine în sector și a 
stat chiar două zile ; a mai venit încă 
de două ori și a stat de fiecare dată a- 
proape cîte o zi.

— Și ce ai învățat de la dînsul în 
acest timp?

— Multe, foarte multe. în primul 
rind. cum să controlez documentele...

...Și vă rog să mă credeți, nici un mo
ment. pe fața instructorului sau în to
nul său, nu am descoperit nici cea mai 
mică urmă de ironie. Totul a fost spus 
cu o dezarmantă convingere că 
așa este bine. Și aceasta mi s-a părut 
cu atit mai curios, cu cît el însuși nu 
procedează așa. Pentru Florea a deve
nit, de-acum. un lucru bine stabilit 
să-și împartă timpul în așa fel îneît să 
poată ajuta o vreme mai îndelungată 
organizația U.T.M. care are mai multă 
nevoie de ajutor, să poată spune cu 
mîndrie că în urma lui a rămas ceva 
bun. trainic. în satul Bărbulești, din 
comuna Armășești. de pildă, adunările 
generale nu se țineau la data planifi
cată, erau pregătite superficial și tinerii 
se arătau, pe bună dreptate, nemulțu
miți. Florea a stat o perioadă îndelun
gată în acest sat. împreună cu comi
tetul organizației de bază a ajutat or
ganizația nr. 1 de brigadă să pregă
tească o adunare generală în care să 
discute despre munca tinerilor în cam
pania de primăvară. La adunare au 
participat și secretarii organizațiilor

U.TM din celelalte brigăzi. Bine pre
gătită, adunarea i-a interesat pe tineri, 
lucru dovedit de numărul mare de ute- 
miști înscriși la cuvînt, de propunerile 
interesante făcute și care s-au bucurat, 
chiar în adunare, de aprecierea briga
dierului. După adunare, comitetul 
U.T.M., secretarii U.T.M. pe brigadă au 
analizat împreună felul în care s-a 
desfășurat adunarea La fel a procedat 
la fiecare organizație de brigadă în 
parte, plecînd din sat numai în momen
tul cînd s-a convins că membrii comi
tetului, ai birourilor organizațiilor de 
bază vor putea și singuri să lucreze la 
fel de bine.

Tocmai de aceea m-a mirat modul în 
care a vorbit Florea de „ajutorul" pri
mit.

Tovarășul Vasile Costel este un acti
vist cu o bogată experiență, care depune 
un volum mare de muncă în raion. 
Ar trebui să se preocupe însă 
mai mult și de calitatea muncii lui, de 
eficiența controlului, a îndrumării prac
tice pe care o acordă instructorilor, or
ganizațiilor de bază. El nu trebuie să 
uite nici un moment că, pentru instruc
torul în sectorul căruia merge, compor
tarea. stilul său de muncă constituie un 
exemplu. Și aceasta obligă.

• Receptivi la sugestiile tinerilor
TUDOR NEGOIȚĂ — instructor:
— De cînd sînt activist, rezulta

tele cele mai bune in munca de 
îndrumare a organizațiilor U.T.M. 
le-am obținut atunci cînd am ascultat 
cu atenție părerile tinerilor, cînd m-am 
sfătuit cu ei.

îmi aduc aminte că la Alexeni se ți
neau într-o vreme niște adunări doar 
cu numele „educative". Se întocmea un 
referat din care tinerilor li se citeau 
niște reguli generale despre conduită 
Am discutat cu ei: — „Nu vă
interesează asemenea probleme ?“ 
— „Ba da. Dar vedeți, am vrea să în
țelegem și noi cîte ceva, pentru munca 
și viața noastră de aici, din sat..." Și 
aveau dreptate. Despre toate acestea am 
discutat și cu membrii comitetului 
U.T.M. împreună, am ajuns la părerea 
că este bine să organizăm o dezbatere 
pe problemele de educație, la care să 
participe toți cei care vor din comună, 
dar nu o discuție „filozofică", ci con

cretă — cu date, cu fapte chiar din 
viața tinerilor noștri. Comitetul de 
partid a apreciat inițiativa noastră și 
ne-a ajutat foarte mult. Referatul s-a 
oferit să-1 întocmească profesorul Ene 
Aurelian. Pentru aceasta, el a discutat 
cu mulți tineri din comună, cu părinții 
celor în cauză, s-a sfătuit cu secretarul 
comitetului de partid, cu președintele 
sfatului popular, cu președintele coope
rativei agricole. La adunare, sala deve
nise neîncăpătoare. în afara tineriloi 
din comună, au venit foarte mulți oa
meni în vîrstă, mai ales părinți ai ti
nerilor. Mulți dintre aceștia au luat cu
vîntul, vorbind despre tinerețea lor 
grea, sfătuindu-i pe tineri cum să se 
comporte. Despre această adunare s-a 
vorbit multă vreme în comună.

La Prund, comitetul U.T.M. s-a 
plîns la un moment dat că tinerii nu 
prea vor să vină la conferințe. M-am 
interesat mai îndeaproape și am con
statat două lucruri: întîi — ca tema

tică — nu toate conferințele progra
mate răspundeau cel mai direct unor 
preocupări concrete, de actualitate ale 
tinerilor; în al doilea rînd — 
mulți conferențiari, veniți în sat. nu se 
interesau să cunoască problemele satu
lui și să concretizeze, pe această bază, 
expunerile lor. L-am rugat pe tovară
șul Ion Oanță, instructor al comitetu
lui raional de partid, să ia cuvîntul în 
fața tinerilor și să le vorbească despre 
grija față de avutul obștesc, despre cum 
pot contribui tinerii la întărirea și con
solidarea cooperativei agricole de pro
ducție. A fost o conferință ? Nu știu. 
Puteți să-i spuneți cum vreți. Știu însă 
că tinerii l-au ascultat cu multă aten
ție pe tovarășul Oanță. Și aceasta pen
tru că le vorbea despre ei, despre fap
tele lor despre viața și preocupările 
lor. Nu pot proceda oare la fel 
toți tovarășii care vin să țină confe
rințe ?

• Dansul cartofilor contra fanteziei
Cele ce urmează le-am notat (cît mi-a 

fost posibil) aproape cuvînt cu cuvînt, 
în ședința de activ. Informa tovarășul 
Iordache Constantin despre modul în 
care s-a desfășurat o „Joie a tinere
tului". Reuniunea, după relatarea dîn- 
sului, s-a desfășurat astfel: „A început 
printr-o călătorie imaginară pe Dunăre, 
făcută cu ajutorul tovarășei profesoare 
Elena Cristea, după care... două dan
suri. A urmat programul brigăzii ar
tistice și iar... două dansuri. Apoi 
dansul... merelor (Aici, o explica
ție : se pune un măr pe cap și cine

stă mai mult cu el, îl mănîncă. Nea- 
vînd mere, la îndemînă — în reuniunea 
la care ne referim — s-au folosit car
tofi...). Două dansuri. Un concurs „Cine 
știe să cînte, cîștigă"... Două dansuri. 
„Cine știe poezie, cîștigă"... Două dan
suri și... gata. „Joia tineretului" s-a 
terminat".

Poate că nu aduceam în pagina de 
față acest exemplu, dacă nu constatam 
că un asemenea „calapod" în organiza
rea reuniunilor pentru tineret este oa
recum genera] în raion. Tovarășul 
Olaru Grigore, activist cu rezultate

bune în multe domenii de activitate, 
căuta să mă convingă cu tot dinadin
sul cît de apreciate sînt de oamenii în 
vîrstă care vin să asiste la reuniuni 
asemenea „distracții" : pescuitul sticle
lor de bere, povestea cu... merele și al
tele. Dar tinerii, ce spun. Ie apreciază ? 
E clar că fantezia, spiritul inventiv și 
bunul gust al organizatorilor „joilor ti
neretului" rămîn datoare tinerilor. De 
ce nu s-ar apela, și în acest caz. la in
ventivitatea. la propunerile tinerilor? 
Nu pentru ei se fac aceste reuniuni ?!

• Două feluri de a concepe „terenul"
Pe tovarășa Oprică Georgeta, instruc

toare, am rugat-o să-mi spună cum își 
organizează dînsa munca pe teren și ce 
ajutor dă organizațiilor U.T.M. Nu in
tru în amănuntele răspunsului, dar din 
tot ce a spus tovarășa Oprică a reieșit 
că nu știe încă cum să-și organizeze 
treburile pe teren. E mereu „pe drum", 
de la o comună la alta, iar în fiecare 
loc. nu stă mai mult de o zi (deseori 
doar cîteva ore). Ce ajutor temeinic 
poți da unei organizații în cîteva ore ? 
A fost ajutată să vadă că greșește, dar 
mai ales să-și îmbunătățească stilul de 
muncă, să-și organizeze mai bine 
timpul petrecut pe teren ?_ Din 
păcate, se pare că nu. Dovadă, iată 
ce cuprinde planul ei de deplasare pe 
luna mai, discutat cu un tovarăș secre
tar al comitetului raional și aprobat de 

acesta : 7 mai — Drăgoești ; 8 mai —

Chiroiu; 10 mai — Roșiori; 11 mai — Dră
goești ; și apoi, iar Chiroiu, iar Roșiori, 
iar Drăgoești — cîte o zi — și aproape 
tot așa pînă la 25 mat cînd se termină 
perioada de deplasare.

Am discutat și cu Zelt Savu. La el, 
fenomenul este „invers". Stă aproape 
toată vremea într-o singură comună.

de regulă, acolo unde treburile merg 
bine, în loc să-și petreacă cea mai mare 
parte a timpului în comuna în care 
prezenta lui este absolut necesară.

în legătură cu acești doi instructori, 
curios mi se pare faptul că au fost con
trolați și ajutați aproape cel mai puțin 
dintre toți. Și nu este bine.

In pagina de față, firește, nu ne-am propus să epuizăm toate proble
mele privind munca instructorilor comitetelor raionale U.T.M. Am abordat 
doar c-iteva dintre ele (preocupările biroului comitetului raional U.T.M. 
pentru pregătirea și îndrumarea muncii instructorului, cum lucrează In
structorul cu activul U.T.M., cum contribuie el la generalizarea experien
ței bune etc.). De aceea, așteptăm să-și spună cuvîntul, în continuare, și 
alțî instructori și alți activiști ai organizației noastre. Coloanele ziarului 
Ie stau la dispoziție.

Pagină realizată de : 
PETRU ISPAS



de peste 
hot are

Bolivia:

Noi ciocniri 
intre populație și poliție

LA PAZ 27 (Agerpres). — In 
noaptea de miercuri spre joi în 
capitala Boliviei, La Paz, s-au 
produs noi ciocniri puternice în
tre populație și poliție. In mai 
multe cartiere ale orașului au 
explodat bombe sau încărcături 
de dinamită. Agenția Prensa La
tina anunță că în împrejurimile 
aeroportului din La Paz, unde se 
află principala bază a forțelor a- 
eriene boliviene au loc lupte în
tre muncitorii înarmați și trupe 
ale armatei guvernamentale. Se 
anunță că au fost înregistrați 
morți și răniți fără să se precize
ze numărul lor. Din cauza explo
ziilor în oraș a fost complet în- 
trerupt curentul electric. Se a- 
nunță, de asemenea, că în car
tierele Villa Victoria, San Pedro 
Templaderani, Munaypa și Mi- 
raflores, exploziile au provocat 
importante pagube materiale. în 
suburbiile orașului au avut loc 
manifestații organizate în spriji

nul muncitorilor de la minele de 
cositor. In general situația se men
ține foarte încordată.

Citind surse oficiale, agenția 
Reuter menționează că noile in
cidente sînt consecința nemulțu
mirii provocate de hotărîrea au
torităților potrivit căreia generalul 
Rene Barrientos, șeful juntei ur
mează să împartă conducerea cu 
generalul Alfredo Ovando Can- 
dia, comandantul șef al armatei.

La Ambasada R.P. Romane 

din Paris

S®ară de poezie 
română și franceză

PE SCURT
PRAGA. — La Teatrul muzical 

din Praga a lost organizată o con
ferință de presă consacrată /esti
valului muzical „Primăvara la 
Praga", Ia care au participat oas
peți străini — ziariști, muzicieni 
— prezenli la această Intilnire ar
tistică internațională. Dan Negrea- 
nu, secretar al Comitetului de 
organizare a Festivalului „Geor
ge Enescu", și Alfred Hoffman, 
cercetător principal la Institutul 
de istorie a artei din R.P. Română, 
au apreciat modul de organizare 
a festivalului, capacitatea lui de 
a Întruni un număr mare de ma
nifestări, personalități și formații 
artistice străine cu renume.

SOFIA — Miercuri seara, co
lectivul Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Române, care se 
află în turneu în R. P. Bulgaria, 
a prezentat pentru a 2-a oară 
baletul „Giselle", de Adolphe 
Adam, pe scena Operei popu
lare din Sofia. Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

Ziarele centrale bulgare con
tinuă să publice articole elo
gioase despre spectacolele pre
zentate de artiștii români de o- 
peră. Astfel, într-o cronică tea
trală publicată la 26 mai în zia
rul „Otecestven Front", sub ti
tlul „Un spectacol emoționant 
al baletului românesc", se dă o 
înaltă apreciere spectacolului 
cu baletul „Giselle".

BRUXELLES. — După cum 
relatează agenția Taniug, între 
17 și 25 mai au avut loc convor
biri între o delegație a R.S.F. 
Iugoslavia și reprezentanți ai 
Comisiei C.E.E. cu privire la 
perspectivele dezvoltării libere a 
schimburilor comerciale. Delega
ția iugoslavă a cerut printre al
tele, menținerea exportului iugo
slav de produse agricole la un 
nivel care să permită sporirea 
importului din C.E.E., și crește
rea exportului de produse indus
triale din Iugoslavia în țările 
Pieței comune. Reprezentanții 
comisiei s-au pronunțat în fa
voarea sporirii continue a expor
tului C.E.E., în special de pro
duse industriale, pe piața iugo
slavă.

PARIS. — La Ambasada R. P. 
Române din Paris a avut loc 
miercuri o seară de poezie ro
mână și franceză, la care 
și-au dat concursul actori ai 
Teatrului de Comedie din 
București. La această manife
stare au asistat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Paris și alți membri ai corpului 
diplomatic, reprezentanți ai di
recției culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe, Julien, di
rectorul general al Teatrului 
Națiunilor, actori de la Comedia 
franceză și de la alte teatre 
pariziene, critici teatrali.

PE SCURT

hiar și după obți
nerea, în 1951, a in
dependenței de stat, 
Libia era denumită 
în mod curent 
„țara unde nu se 
întîmplă nimic". Și, 
în general, pe bună 
dreptate. Căci în

țara a cărei suprafață depășește 
Anglia, Franța, Spania, Portuga
lia, Belgia, Olanda și Luxembur
gul luate la un Ioc condițiile na
turale nu ofereau locuitorilor de-

c
cit posibilitatea unei existențe 
mizere. Ca și cu secole în urmă, 
domneau aceleași rînduieli tri
bale, preocuparea de căpetenie a 
locuitorilor fiind hrana de pe o 
zi pe alta. Lucrurile păreau că 
nu vor ieși multă vreme din a- 
ceastă inerție.

In 1958 însă, o societate pe
trolieră canadiană descoperă în 
subsolul Libiei însemnate zăcă
minte de țiței. Apropierea de 
porturile mediteraniene face ca 
in cîțiva ani producția de petrol 
a Libiei să crească vertiginos a- 
iungînd în 1962 la 9 milioane 
tone, în 1963 la 23 milioane tone 
iar în 1964 la 38 milioane tone. 
Tncepînd din 1958, Libia a înce
put să fie numită „țara unde nu 
se întîmplă nimic afară de pe
trol".

In legătură cu petrolul trebuie 
să adăugăm că speranțele pe care 
libienii și le puneau referitoare 
la îmbunătățirea nivelului lor de 
trai ca urmare a exploatării a- 
cestui valoros zăcămînt s-au do
vedit, în bună măsură, iluzorii. 
Majoritatea populației este încă

in nou, la începutul acestei săptă- 
mîni și-au încrucișat spadele exper- 
ții în probleme financiare din câteva 
țări occidentale. Vedetele reuniunii 
din capitala Angliei au fost desigur 
profesorul francez Jacques Rueff și 
colegul său de peste ocean, Robert 
Triff in.

i Disputa nu a avut un caracter cu
totul academic, ci a luat forma unei confruntări 
între două teze susținute de o parte și cealaltă a

I Atlanticului, căci nu este un secret pentru nimeni 
că academicianul Rueff este unul dintre consilie
rii influenți la Palatul Elysee în chestiuni finan
ciare, iar Triffin

Temru P fi V EDI
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pronunțat imediat împotriva 
a sistemului monetar în cigc 

Îtalistă.
Aceste idei au fost reluate la Paris in cadrul 

unei conferințe de presă a președintelui de 
I Gaulle, care, după cum remarca la momentul 

respectiv agenția FRANCE PRESSE „s-a dedat 
la atacul cel mai direct împotriva poziției inter- 

I naționale a dolarului". La mai puțin de trei orc 
după declarațiile generalului de Gaulle, președin
tele Johnson a dat răspunsul reafirmind hotărirer 

(guvernului american de a menține actuala situație 
privilegiată a dolarului. procedînd astfel ca 
„expresia «solid ca un dolar> să rămină valabilă* 

I (precum se exprima președintele Statelor Unit : .
Dar cum în domeniul financiar expresiile tre

IN PROBLEM 
putei a fost din 
nou sistemul mo.
netar occidental. Această problemă a cobori t din 
cadrul dezbaterilor savante pentru a deveni astăzi 

întii a ziarelor de tiraj din 
l cu fotografiile vedetelor pre

zente la Cannes sau cu meciul Clay-Liston.
De ce acest interes ?
La începutul acestui an au tăcut senzație pro

punerile ministrului de finanțe al Franței, Valery 
g care a cerut înlocuirea actua- 

________  monetar denumit „Gold Exchange 
Standard", prin etalonul aur. Autorul acestei idei 

! este academicianul Rueff, care de 
bucură de o largă publicitate. Răspun

sul nu s-a lăsat așteptat și Statele Unite s-au 
i oricărei schimbări 

_ _______ _____ ... vigoare în lumea capi-

buie susținute și de cifre, realitățile nu au sus-1 

ținut sensul dorințelor președintelui Johnson. Ast- ■ 
fel, în primele trei luni ale acestui an, Statele I 
Unite au avut un deficit al balanței de plăți de ■ 
767 milioane de dolari. în același timp, din re- ■ 
zervele trezoreriei americane a mai fost scos aur I 
in valoare de 1 035 milioane de dolari. Aceste ■ 
date au furnizat noi argumente celor care susțin I 
că dolarul nu mai este acea monedă solidă care I 
să poată răspunde oricărei solicitări.

Acestea sînt, in mare, pozițiile părților care se I 
înfruntă în chestiunea sistemului monetar occi-1 
dental și, după cum am văzut, ea nu are dei-x 
un caracter teoretic. De aci provine s> interesul I 

ziarelor și al o-l 

NTĂRE Ei—| 
. MONETARĂ

Rueff a făcut I 
PuWu: ■a* nou ■ 

program de reformă • suSema&B rrwtrr occi- ■ 
dental, care comșsorii o ndicare a prețului sun- ■ 
lui și un ajutor fsnaudar ilarii Briteari peatn ■ 
rezolvarea dificultăților economice pe cere le ce- ■ 
noaște in momc-Jul de iei. Opuude Its Rwff «s I 
fost atacate ctî". de Tritrm cit și de «oionqeil 
ended. Este ode-.ărpt că Trufia fr exgjezui Jlai-u 
well Stamp, ail pertscspent la dezbatere. au «nc- I 
tet că este necesari o refonoi a ratarafoi »■»-a 
netar occidental, dar ■■ ■■ sestsai pe cere Z pre- ■ 
conizează Franța. E. cu aatenS ueeoCafta cm- I 
solidăru Fond nisa Monetar letemegionai p ■ 
opus oricărei mererin a pecridm enrtăs. fttU ■ 
a răspuns pe loc cxrxieridad aceste sudată cui 
lipsite de realism ia rperiM «a cm* ce pneepseB 
Fondul Monetar IntenpfeaaL |

lată, așadar, că s> «cor mc s-a trucat de ic| 
faza strictă a ducuftuor de Ic ctredri iu arm _ 
ciocnirilor directe- $a &i«rges*> de- pi-1
ren" pe cere le seaaab JF-AXCE PRESS- ia | 
cursul coiocdodui de ie Londra aa «■ Heat de- - 

decime. Această bttihe e> cccs ine ân ceptesa-l 
brie cind, ce de cârca. are loc adorata gr»e- > 
redă a Fondului Mtnaeer heenetionaL fa acxx | 

punctele de cedatei |

I

J

S. B.

Expoziție 
romanească 

la Cairo
CAIRO. — In sala Centrului de 

Cultură și Informații — Horeia din 
Alexandria s-a deschis o expoziție 
de reproduceri după tablouri ale 
lui N. Grigorescu, precum și de 
filatelie românească.

Cu această ocazie, a avut loc o 
gală de filme documentare româ
nești. La ambele manifestări a 
luat parte un numeros public.

departe de a profita de pe urma 
veniturilor rezultate din petroL 
Beduinii (care sînt în prezent în 
număr de peste 300 000) au fost 
nevoiți să-și nune turmele spre 
interiorul deșertului, intrudt 
mai bine de jumătate din teri
toriul țării a fost concesionat 
unui număr de 25 de companii 
străine. Toate acestea au făcut 
ca problema petrolului să con
stituie una din temele majore ale 
vieții politice libiene stimind nu 
puține controverse.

Grecia : Pregătiri pentru Festivalurile

de teatru antic
In Grecia a înce

put stagiunea anuală 
a manifestărilor ar
tistice patronate de 
Oficiul grec de tu
rism. Vor fi prezen
tate, în 50 de orașe 
și localități antice, 
peste 700 de specta
cole de teatru, muzi
că și dansuri.

La actuala stagi
une cor fi prezen
tate, în reluare, o se
rie de piese antice, 
printre care: ABdi- 
tis. Ecuba. Bcizr.- 
tele, Fenidessele de 
Euriptde. Pletos și Ly- 
lătrate de Arirtojes. 
Oedrp Rege și Anri-

gona de^Soțfacir. pee- 

fac aitr^eie șnegăriri 
și repezea ia vede
rea daduderii, la 26 
rusie, respectă 25 ia- 
Ke, a MnEneai veaa- 
uriteioe Festtcaism de 
teătra astre dus Epr- 
daar și Atena.

teritoriu asToaueie străine pot 
zbura oricind. Baza amencană de 
la Wheehrs- unde statiooezză 
14 000 de persoane, este cea mai 
mare bază a S-U-A. ia afara țări
lor N-A.T.O.

Prezenta
străme a stirmt protestele botă- 
rite ale populației, ale forțelor 
progresiste din țară. Ca urmare a 
presiunii acestora, guvernul libi
an a purtat cu reprezentanții 
S-UA- și Angliei tratative m 
urma cărora cele două țări au ac-

bopul akguJor*. după CTzm 
k» ziarul -TARABLUS AL 
GH.ARB*. la numai 4 hmi de la 
data scrutmnhu parfamentul a 
fost dizolvat, iar luna aceasta au 
avut loc noi alegeri.

Temele principale ale recentei 
campanii electorale au fost, evi
dent aceleași ca și la alegerile 
din octombrie : dezvoltarea eco
nomică a țării și lichidarea ba
zelor militare străine. Elemen
tele progresiste au cerut reparti
zarea judicioasă a veniturilor in-

Frămînfările din Libia
Și mai ascuțită a devenit însă 

în ultimul timp problema lichi
dării bazelor militare străine de 
pe teritoriul libian. După cum 
se știe, în 1951, cu puțin timp 
înainte ca Libia să-și fi obținut 
independența, S.U.A. și Anglia 
au impus guvernului provizoriu 
al acestei țări semnarea cîtorva 
acorduni secrete, în virtutea că
rora s-au încheiat tratatele an- 
glo-libian în 1953 și americano- 
libian în 1954. Aceste tratate, în
cheiate pe o perioadă de 20 de 
ani, prevăd dreptul Angliei 
și S.U.A. de a dispune de baze 
militare în Libia. Așa se face că 
în prezent Libia este singura 
țară arabă independentă pe teri
toriul căreia se mai află baze 
militare străine și peste al cărui

ceptat în principiu lichidarea ba
zelor lor înainte de data expiră
rii tratatelor. Numai că punerea 
în aplicare a acestui acord a fost 
mereu tărăgănată.

Singura realizare concretă, de
altfel de minună importanță este 
anunțarea de către Marea Bri- 
tanie că începînd din martie 
1966, va retrage circa 1100 de 
soldați, fără însă ca această retra
gere să afecteze „obligațiile a- 
sumate de Anglia în Libia".

Petrolul și desființarea bazelor 
militare — iată cele două proble
me care au stat în centrul cam
paniei electorale din Libia pen
tru alegerile din octombrie 
1964. Datorită însă „numeroa
selor proteste cu privire la ile
galități care au avut loc în

casate de la companiile străine 
care extrag petrolul din Libia și 
au învinuit guvernul de lipsă de 
fermitate în tratativele purtate 
cu S.UA și Anglia pentru li
chidarea bazelor militare ale a- 
cestora. Ca și la precedentele a- 
legeri, însă, în rindurile forțelor 
democrate au fost operate nu
meroase arestări.

Trebuie amintit că în Libia 
nu există partide politice, acestea 
fiind desființate încă din 1951, 
cînd țara și-a cucerit indepen
dența. Puterea politică este con
centrată în mîinile regelui Idris, 
șef al statului și totodată co
mandant suprem al armatei. Re
gele colaborează cu un grup de 
politicieni din jurul palatului, cu 
aristocrația conservatoare, cu ma

BOGOTA capita-

fast tâap de atei 
site teatmi 

unor srioieate troc
uri Intre stride "gî 
a pctgre. Isngraea 
noasta iddgineatd 
oe csoKt dia tiaș-

r*-—<■’ riirvS «o Wiaa

Intre

■■ exeiad pena- 
bditatea ca de Gaale «â retragă 
clar Franța <fc> X.A.TXX ■ 
IMS «au 1«8. ■ cazai cad aa

rește*. Refeî-joda-se 1» acest 
plan, crmespoodental tar ttrnea- 
zâ că d cupr^xSe iodecsec-. -ie- 
organîzarea structară Caoaaada- 

I meatului unit a! N-A.T.O-, eoa- 
. «vier» tă ^ecocespcszătace ; «n- 

lâtnrarea din structura \_AT.O. 
' a majorității caractecdac supe a - 
I naționale ; retragerea tntnroc ha-

rii comerciant: și șefii de triteri- 
tn ceea ce privește «Atesnul par
lamentar, acesta este bkameral 
cu o Cameră a Reprezentanțikir 
și un Senat. Membrii Camerei 
Reprezentanților sînt aleși pe o 
perioadă de 4 ani, iar cei ai 
Senatului sînt numiți de rege pe 
o perioadă de S am.

Recentele alegeri n-au produs 
aproape nici un fel de schimbări 
in structura parlamentului. De 
altfel, nici umil din candidați» 
care se pronunțau ferm pentru li
chidarea bazelor militare străine 
(și care Ia precedentele alegeri 
fuseseră arestați) nu a fost ales 
în parlament. Imediat după pu
blicarea rezultatelor, în mai mul
te orașe din tară au avut loc 
manifestări de protest. Agențiile 
de presă transmit că cercuri ale 
opinie publice libiene acuză gu
vernul de falsificarea alegerilor. 
Pe fundalul acestor nemulțumiri 
s-a produs incendierea cîtorva 
sonde, fenomen interpretat ca 
fiind în strînsă legătură cu ul
timele evenimente politice.

Cum ar putea fi caracterizată 
acum Libia? Mergînd pe vechiul 
făgaș s-ar putea spune ; „Țara 
unde nu se întîmplă nimic afară 
de petrol, afară de lupta împo
triva bazelor militare, afară de 
proteste repetate cu privire la re
zultatele alegerilor, afară de... 
etc". Mult mai nimerit însă este 
să se spună că Libia este o țară 
unde au loc intense frămîntări 
legate de lupta populației pentru 
o evoluție în sensul unei dezvol
tări economice și politice inde
pendente, democratice.

ION D. GOIA

AXGUA. — Aspect din tiiapul unei recente manifestații or- 
gcrzzaă in semn de protest împotriva agresiunii americane 

in Reozblica Donrr.rcană.

Sesiunea Comisiei miile pentru aplicarea
acordului prhind pescuitul in apele Dunării

aconfolu’

UJLSA.'. De asemenea, a fost 
prezentată o informare referi
toare la rezultatele pescuitului, 
rezervde de pește și condițiile 
de înmulțire a peștelui in anul 
1965. precum și in legătură cu 
lucrările de păstrare și de mărire 
a rezervelor de pește.

Pentru perioada următoare. în 
funcția de președinte al Comisi
ei mixte a fost ales N. Djisalov 
iR.S.F. Iugoslavia).

Primele retransmisii prin intermediul

satelitului „Molnia -1“
moscova. — 

Prin mtermedrul M- 
tetfa&ri societic 
.Mcbt»>-r, eu fost 
efectuate ew succes 
prinsele retranimriii 
experimentale de u- 
nor imagmi de tde- 
cuiuae ia culori.

Programele de te- 
leri-nmr •» culori, 
rrirmhr de la Mos
cata âte 5—9 ora pe

se dc sistemele de 
bord ale satelitului 
unui punct de recep
ție terestru care se 
află la o distanță de 
mii de kilometri de 
Moscova. Apoi, prin 
radiorelee imaginea 
a revenit la centrul 
de televiziune din 
Moscova.

După cum au ară
tat rpecidifții, in tot

litatea imaginii a 
fost excepțională și 
aparatajul a funcțio
nat bine. Transmite
rea emisiunilor de 
televiziune în culori 
cu ajutorul satelitu
lui „Molnia-1“ vor 
continua. Scopul a- 
cestei experiențe este 
de a crea un sistem 
optim de transmitere 
a imaginei in culori 
prin Cosmos.

aliații atlantici...
ticâ. iar Couve de Mur vi He a re
petat opoziția sa față de această 
idee".

Delcour citează în legătură cu 
aceasta ziarul „FRANKFURTER 
ALLGEMEINE", care preciza că 
..obiecțiunile (vest) germane îm
potriva concepțiilor lui de Gaulle 
continuă să existe".

Referindu-se la declarațiile fă
cute miercuri la Paris de minis
trul informațiilor, Alain Peyrefit- 
te, la sfîrșitul ședinței Consiliului 
de Miniștri al Franței, corespon
dentul din Paris al agenției 
REL1ER arată că, înainte de șe
dința tradițională de întrebări și 
răspunsuri, Alain Peyrefitte a dat 
citire „unei declarații în care 
sînt formulate cele mai aspre 
critici publice de pînă acum fă
cute de Franța față de interven
ția S.U.A. în Republica Domini
cană'. în continuare, corespon
dentul menționează că, deși Pey
refitte a refuzat să răspundă în
trebărilor privind declarația, „în 
rindul ziariștilor prezenți nu a 
existat nici un dubiu că această 
declarație a constituit o expri
mare personală a punctului de 
vedere al președintelui de 
Gaulle*.

Televiiiimea 

împotriva...
analfabetismului

s ncepînd de mar
ți, orașul elve
țian Montreux 
găzduiește lucră
rile unui intere
sant simpozion 
internațional pri
vind rolul și a- 
plicațiile televi

ziunii. Rolul televiziunii 
în țările în curs de 
dezvoltare, aplicațiile ei în in
dustrie. biologie și medicină, 
televiziunea în culori, televi
ziunea și sateliții de teleco
municații sînt numai cîteva 
din punctele de pe agendă.

încă din prima zi a dezba
terilor un accent important a 
fost pus pe sprijinul televiziu
nii în lupta împotriva analfa
betismului ca și a folosirii ca
merelor de luat vederi în pro
cesul de învățămînt. Proble
ma a fost evocată în ședința 
de deschidere a simpozionu
lui de d-1 Rene Dovaz care 
a luat cuvîntul în nu
mele comisiei elvețiene pen
tru U.N.E.S.C.O. „Numărul 
analfabeților — a declarat el 
— crește în fiecare an cu 
cinci milioane. Lipsa cadrelor 
didactice nu permite remedie
rea acestei situații prin meto
dele tradiționale. Tocmai de 
aceea televiziunea apare în 
toate țările în curs de dez
voltare ca un important mij
loc de luptă împotriva anal
fabetismului". în legătură cu 
acest punct, tehnicienii japo
nezi au prezentat o comuni
care privind perspectivele de 
dezvoltare a televiziunii în ță
rile devenite recent indepen
dente. Studiind posibilitățile 
electronicii moderne în acest 
domeniu, autorii comunicării 
au subliniat că principalul ele
ment îl constituie „tranzisto- 
rizarea" televiziunii, înlocuind 
lămpile tradiționale cu ele
mente cu semiconductor!, 
ceea ce duce la o scădere con
siderabilă a consumului de e- 
nergie electrică. Astfel, elibe
rate de firul electric (lipsa re
surselor de energie electrică 
resimțindu-se din plin în ță
rile din această regiune a 
lumii) aparatele de televiziu
ne pot fi instalate în satele 
cele mai îndepărtate. Cit pri
vește problema stațiilor releu, 
locul lor va putea fi luat de 
sateliții de telecomunicații.

„Școala viitorului" — a 
constituit o altă temă anali
zată de profesorul englez 
Wallace Sharps. El a subli
niat că acest tip de școală va 
fi instalată în apropierea unui 
studiou de unde lecțiile vor fi 
difuzate prin mijloacele au- 
dio-vizuale. După părerea lui, 
aproximativ șase clase se vor 
găsi în jurul fiecărui studiou 
unde se va afla profesorul, 
imaginea acestuia fiind re
transmisă de camerele de te
leviziune pe pereții-ecran ai 
sălilor de clasă. Fiecare elev 
va dispune de un buton care-i 
va permite să ia contact cu 
profesorul pentru a-i pune 
eventuale întrebări. In acest 
fel, profesorul va avea posi
bilitatea să îndrume un mare 
număr de elevi împărțiți în 
mai multe săli de cursuri și 
supravegheați numai de mo
nitori. „Cu toate acestea — 
a ținut să precizeze prof. 
Sharps — nu este vorba să 
se încredințeze învățămîntul 
unor simple mașini. Prezența 
și rolul profesorului rămîn 
esențiale. Mijloacele tehnice îi 
sînt puse la dispoziție numai 
pentru a face mai eficace lec
țiile sale".

De altfel, mai multe inter
venții făcute în cadrul sim
pozionului au subliniat că te
leviziunea constituie de pe 
acum un auxiliar foarte pre
țios în materie de pedagogie. 
In afara difuzării de cursuri 
pe rețeaua națională, în nu
meroase universități se folo
sește televiziunea în circuit în
chis.

Toți participanții la simpo
zionul de la Montreux au fost 
de acord asupra importanței 
televiziunii în scopuri peda
gogice, subliniind că prin folo
sirea camerelor de luat ve
deri se pot obține progrese 
însemnate în domeniul învă- 
tămîntului.

P. NICOARĂ

FRANȚA. — Zilele trecute, platforma de cercetări petroliere „Neptun-1", construită pe șan
tierele Dubigeau. a sosit in portul Le Hâvre, unde i se vor face ultimele finisări. în foto

grafie „Neptun-1“ în portul Le Hâvre.
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