
ÎN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

Biblioteca Cent’O'a
Rsgiona'ă

Hunedoara-Deva y

Proletari din toate țările, uniți-vă!

NOI COLECTIVE RAPORTEAZĂ:

ÎNDEPLINIT!
• Produse de calitate superioară

in cantități sporite

• însemnate economii suplimentare
la prețul de cost

ot mai numeroase 
devin știrile în 
care sint consem
nate realizările 
obținute de oame
nii muncii din u- 
zine și fabrici, de

pe șantiere în întrecerea so
cialistă în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului. 
Ele exprimă hotărârea colecti
velor de muncă de a îndeplini 
cu cinste fiecare prevedere a 
planului de stat pe acest ar. 
Cum este și firesc, eforturile 
colectivelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni sint con
centrate spre îndeplinirea sar
cinilor economice centrale pe 
care le-a trasat partidul nos
tru : ÎMBUNĂTĂȚIREA CA
LITĂȚII PRODUSELOR DA
REA NOILOR OBIECTIVE ÎN 
FOLOSINȚĂ l 
STABILIT, 
SARCINILOR 
PORT.

într-o știre 
giunea Dobrogea se arată că 
cele două fabrici de ciment 
(de Ia Medgidia și Cernavodă 
au dat peste plan 6 800 tone 
klinker și 8 200 tone ciment, 
în știre se precizează, tot
odată, că întreaga cantitate de 
ciment a fost realizată la un 
nivel calitativ superior. Rea
lizării unor produse de calita
te superioară o atenție deose
bită i-au acordat și textiliștii 
din Iași: cea mai mare parte 
din cei aproape 70 000 m țesă
turi de bumbac pe care co
lectivul de la „Țesătura" i-a 
dat peste plan sint, de aseme
nea, de calitate foarte bună.

Obținerea unor astfel de 
realizări se datorește. fără în
doială, bunei organizări a pro
ducției, înfăptuirii pas cu pas 
a măsurilor stabilite prin pla
nurile M.T.O. Dacă la Uzine
le „Oțelul roșu" s-a dat, ieri 
cea de-a 3 100-a tonă de oțel 
peste plan aceasta este, după 
cum ne informează un cores
pondent, urmarea unor măsuri
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Producția privește întotdeauna spre itou,

inidțdrointul sâ urmeze producția!

• DINCOLO
DE „MÎINE"

re-viz: celor

Primirea de către tovarășul

1j| L-p ' • INGINERUL SI
5

ECONOMICUL"

de ar-

a mareșalului
A. A

t» ziua de 16 iunie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al 
P ALR. a primit pe mare- 
șaiul UniSnii Sovietice. 
A A Greciko. comandan
tul suprem al Forțelor ar
mate unite ale Tratatului 
de ia Varșovia, care a fost 
însoțit de general-maior 
P. V. Melnicov și general- 
locotenent E. T. Marcenko.

Au fost de față tovară
șii general de armată 
Leontin Sălăian. membru

Ceaușescu
Uniunii Sovietice
Greciko

supleant 
liric . al 
ministrul 
ale R. P. Române, general 
locotenent Ion Gheorgne. 
adjunct al ministrului For
țelor Armate ale R P. Ro
mâne. general locotenent 
Octavian Orban și Andrei 
Păcuraru. membru su
pleant al C.C. al P.M.R.. 
șef de secție la C.C.
P.M.R.

Cu acest prilej a avut 
loc o discuție prietenească.

al Biroului Po- 
C.C. al PNLR. 
Forțelor Armate

xtu e- 
rideatioti ta ia- 
treeeree soria-rs- 
« .'o CcBbmam! 
de ccmquc nrue- 
tfc u produse pe- 
trodăeuce * âin 
orașul Gbeorghe 

Gkeorgtuu-De>.
care și-au înde
plinit ptirșire pri
mii angaiamen'.e- 
Je luate In între

cere.
Foto FL TAGA

esor ia catedra 
> dm Institutul 

si geologie din 
de a asigura o ex- 

re eco&cm.zâ s: rațională a tu- 
'ustalariîlor; de a asigura in 

sexdaree instalațiilor si utilajelor 
robere o continuă modernizare in 

pas cu tehnica cea mai avansată. A- 
ceste sarcini revin indirect si insti
tutului care pregătește cadre pentru 
industria petrolieră.

Este pozitiv faptul că facultățile au 
latitudinea de a revizui periodic pro
gramele și planurile de învătămint. 
Aceasta permite menținerea cursuri
lor in pas cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. Dar cind se fac a- 
semenea revizuiri să se tină seama de 
faptul că pregătirea pe care o dă fa
cultatea viitorului inginer nu trebuie 
să-l plaseze numai in contemporanei
tatea tehnică-științifică; cursurile 
trebuie să cuprindă și principii fun
damentale avansate, care să permită 
viitorului inginer să se integreze in 
ceea ce va veni peste 10—15 ani, 
după obținerea diplomei.

Prof. univ. * insistat
asupra necesității dr. Ghcorqha Claudiu Suciu a-l forma pe in- 

. o a o gmer astfel incit elal Academie. fie cu un pas
Înaintea producției 

si pentru a forma astfel — mai com
plet — viitorul .inginer, este nevoie 
să se introducă intr-o măsură mai 
mare cursurile speciale în ultimele 
două semestre, cînd studentul a par
curs de acum materia din specialita
tea sa și este capabil să abordeze do
menii mai diferite, noi, ale științei, 
domenii în care exercitarea profesiu
nii ii vor solicita cu siguranță. Aceste 
măsuri au ca obiectiv extinderea și 
adincirea unor capitole care reprezin
tă virfurî ale științei și tehnicii noi. 
Introducerea a 4—6 asemenea cursuri 
pe facultate ar constitui un început 
bun. Frecventarea și trecerea exa
menului la un anumit- număr din 
cursurile speciale — să zicem jumă
tate — la alegerea studentului, să fie 
obligatorie. Aș sugera ideea ca aceste 
cursuri să fie tinute în mare parte 
de lectori și conferențiari bine pre
gătiți și ca organizarea cursurilor spe
ciale să fie astfel realizată incit să 
poată fi urmate și de ingineri din 
producție. Aceasta ar contribui la ri
dicarea nivelului inginerului deja 
format și la strîngerea legăturilor 
intre facultăți și cerințele producției,

(Continuare in pag. a IV-a)

Oradea, cele de la Uzina
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0 MIE DEPUNCT TERMINUS FERESTRE

MARILE RĂSPUNDERI
ALE TINEREI GENERAȚII

MASA ROTUNDA
A „SCÎNTEII

ÎNVĂȚĂTURA NU ARE

TINERETULUI"

1. Ce vi se pare deosebit și definitoriu

la tînăra generație ?

2. Cum apreciați evoluția tinerei generații

și răspunderile ei ?

Cu aceste întrebări ne-am adresat participanților la masa rotun
dă a „Scînteii tineretului" — activiști de partid, scriitori, pedagogi 
— invitați de redacție la o dezbatere despre profilul moral și 
răspunderile tinerei generații, despre exigențele care se impun în 
educarea tineretului pentru a-i desăvîrși trăsăturile cerute de pre
zentul socialist al patriei, pentru a-i pregăti deplin pe tinerii de 
azi să răspundă cu sporite energii la chemarea adresată de partid 
pentru înfăptuirile viitoare.

Mărețul program de înflorire a patriei, cuprins în proiectele de 
Directive ale Congresului al IV-lea al partidului, solicită din 
partea poporului nostru — implicit din partea tineretului — mul
tiplicarea eforturilor sale creatoare și, concomitent, dezvoltarea în 
continuare a trăsăturilor moralei comuniste.

In această idee am inițiat dezbaterea pe care o începem. Pu
blicăm în numărul de astăzi două dintre răspunsurile Ia discuția 
noastră.

Mi se pare evident 
că, între atîția factori 
care concură la mo
delarea omului, pri
mul și principalul
rămîne educația prin muncă. Atitudinea tinâ- 
rului față de muncă, este, în consecință, cri
teriul de apreciere pentru eficiența acțiuni
lor educative care i-au fost adresate incă din 
anii copilăriei.

Nota caracteristică pentru tineretul nostru 
| este, indiscutabil, atracția către o muncă 
î utilă societății, calificată, exercitată cu pa

siune și răspundere.
Am cunoscut numeroase colective de mun

că, unde în ciuda vîrstei medii surprinzător 
de coborite, realizările erau dintre cele mai 
remarcabile; cum s-ar zice, tinerii erau puși 
pe „fapte mari". Este cazul Filaturii de lină 
pieptănată, întreprindere al cărei profil teh
nic o situează la nivelul unora dintre cele 
mai modeme fabrici; acolo lucrează aproape 
2 000 de salariați, vîrsta medie nu depășește 
24—25 de ani, dar folosirea complexelor uti
laje demonstrează o maturitate mai presus 
de vîrstă. Maturitatea aceasta cumulează en
tuziasm, competență, seriozitate, în esență 
dragoste de muncă.

Nu mai puțin caracteristic, de altfel în in
disolubilă legătură cu rezultatele în produc
ție, remarc faptul că tineretul valorifică în
tr-o măsură mereu mai largă excepționalele 
condiții create de partidul și statul nostru 

celor dornici să învețe. Evoluția este conclu-

Dumitru Necșoiu dentă : dacă în urmă
T cu abia cițiva ani, la

prim-secretar al Comitetului raional P.M.R. apariția Hotărîrii 
„23 August" Consiliului de Miniș

tri cu privire la re
organizarea invățămintului fără frecvență, 
activistul U.TAL mai trebuia uneori să lă
murească tinerii — „iată de ce ar fi util 
pentru voi să urmați cursurile..." — astăzi 
tinerii vin din proprie inițiativă și depun 
toate stăruințele să nu rămînă cumva în afara 
școlii. De ce? Oare pentru că tînărul ține 
morțiș să promoveze in nu știu ce funcție ? 
Se teme el oare că fără o diplomă școlară în 
plus va fi privit fără considerație și nu va 
reuși să „răzbească" in viață ? Nu. Acum 
tînărul vrea să învețe pur și simplu pentru a 
fi „în cunoștință de cauză" cînd producția în 
care este angrenat cunoaște progrese rapide, 
reutilări și modernizări de structură. Pe un 
plan mai larg el tinde să aducă o contribu
ție tot mai însemnată la activitatea socială, 
ceea ce ar rămîne un simplu deziderat fără 
creșterea competenței profesionale, califica

re și specializare, lărgirea orizontului cultu
ral, receptivitate la nou.

Nimic mai constructiv deci decît mișcarea 
de masă a tineretului către învățătură, către 
o pregătire mai temeinică, corespunzătoare 
actualelor exigențe ale societății socialiste. 
Tineretul privește înainte, cu certitudinea că 
energia și capacitățile lui vor fi bine folosite;

(Continuare In pag. a IV-a)

— Profilul tinerei 
generații ? Cine se 
poate considera por
tretistul genial care să prindă trăsăturile ca
racteristice ale unei colectivități în impetuoa
să devenire ? Cine e acel savant și artist care 
să exprime fina și viguroasa amprentă pe 
care timpul și spațiul o așează pe ființa miș
cătoare a unei generații ?

— Mă întreb: sînt destul de înafara ei — 
a tinerei generații — ca să o pot considera 
cu obiectivitate, ca să-i pot deduce esența ? 
Sint destul de înlăuntrul ei, ca să-i pot cu
noaște țesutul și culoarea efectivă ?

Un lucru știu: nu se pot face și nu trebuie 
să se facă delimitări abuzive între generații, 

■ nu trebuie rupt fluxul progresului și al per- 
. fecționării umane prin compartimentări rigi

de. Experiența verificată și consolidată îm
preună cu impulsul înflăcărat al noului, con- 

. stituie laturi inseparabile ale înaintării noas
tre dialectice.

De aceea, cînd le vorbim tinerilor despre 
1 condițiile în care se dezvoltă ei, condițiile sta

tului socialist, eliberat de exploatare, înte
meiat pe rațiune și demnitate, e tot a.tît de 

I necesar să le sugerăm ideea că toate acestea 
nu îi scutesc de efortul continuării și desăvîr- 

• șirii celor cucerite. Setea lor de cultură tre
buie tot mai mult stimulată; aci, ne revine 
sarcina deosebită de a-i face să adere la va
lori la noul veritabil, de substanță, și nu la 
extravaganță, la „noutăți" exterioare și su-
•> ' •■ < * ‘ ’ 1 '

Mina Cassian perficiale. Fiecare 
generație contribuie 
cu munca, spiritul, 

eroismul și sacrificiile ei, la înălțarea edifi
ciului comun — și a ocroti pe cineva împo
triva oricăror obstacole e imposibil, e contrar 
legilor mișcării.

Poate din pricina faptului că sint deprinsa 
să interpretez realitatea măi ales prin de
clanșări lirice, nu știu să „povestesc", să re
latez o serie de întîmplări foarte semnificati
ve pentru cele afirmate mai sus. Tot ce pot 
să spun e că am întîlnit tineri romantici — 
unii, de un romantism naiv sau facil, alții, 
de un romantism lucid și plin de forță; tineri 
excepționali înzestrați din punct de vedere 
profesional — unii limitați, însă, doar la aria 
profesiunii lor, alții cu o largă viziune poli
tică și etică; tineri senini — unii din super
ficialitate, alții dintr-un complex echilibru 
interior; tineri gravi și concentrați — unii, 
din exces de auto-analiză egocentrică, alții, 
din preocuparea pentru contradicțiile ascuțite 
ale vieții; și am cunoscut și tineri prematuri 
blazați, precum am cunoscut tineri de o im
presionantă energie vitală conștientă; tineri 
cu mare frică de sentimente și tineri arzînd 
nemistuiți în focul lor; tineri îmbătrîniți la 
30 de ani și tineri, pînă la 60...

Ce răspundere am avut și avem noi față 
de ei ? Ce exemplu le-am dat, cum am răs-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Nu lăsa pe miine.
*

•DRUMUL SPRE HAMBARE - FĂRĂ BURUIENI!

Certificatul de 
calitate il dă 

cimpul
în raionul Brăila culturile s-au dez

voltat bine. Porumbul, care ocupă cea 
mai întinsă suprafață — 41 000 de hec
tare — a ajuns în multe unități la 
40—50 de centimetri- Starea de vege
tație a plantelor este, de altfel, prir.:.'. 
indiciu că în cea mai mare parte a 
cooperativelor agricole, lucrările au fp*t 
efectuate pînă acum la timp fi la un 
nivel agrotehnic bun. Atenția meca
nizatorilor și a țăranilor cooperatori 
continuă să fie, însă, îndreptată spre 
organizarea exemplară a muncii la 
prășit.

ș Această lucrare — ne spuneau tova
rășii de la consiliul agricol — nu se 
aplică după un grafic rigid, ci ori de 
cite ori este nevoie. Cum timpul umed 
din luna mai și începutul lui iunie a 
favorizat creșterea buruienilor, prășîtul 
este la ordinea zilei în toate unitățile 
agricole din raion.

în comuna Tudor Vladimirescu pra
știa I la porumb a fost terminată. A 
început a doua. Aproape 300 de hectare 
cu porumb sint prășite a doua oară și 
se lucrează intens pe restul suprafe
ței. încă 2-3 zile și lucrarea va fi com
plet terminată.

în comuna Măicânețâ lucrările siux 
mai avansase. Przș-.la a doua irmiri 
este executată pe S50 de hectare, iar 
cea manuală pe 750 ha. De altfel, i» 
raionul Brăila praș.la I la pommb c 
fost terminată p aproape 30 MO «e 
hectare au fast prășite a doua aere. A- 
ceste date reprezintă, inse, o sisncțte 
globală. între o anitate p cita ânt di
ferențe destul ce meri. Astfel, in rx*p 
ce in șese «auăp cea de a doua pra
știi a fast incMată, la cooperativa «- 
gricolă Jafrăștree' dtx conatna Ca- 
zesu această lucrare este de cb«* în
cepu." ■. la T*mii »-a prășit a do^a 
oară docr 29 la nti <fin rxprajață tar 
in alte comune și t&ai pagă. SXadml di
ferit al lucrărilor este ■ rttma-
lui inegal de lacre din uaăxăți ca ace
leași eondiță de efimd U soi, neezecu- 
tarea la timp a prăptulaă ia aaeie coo- 
perstire fiind urmarea directă a mo
dului iu care este orgrrrtclă munca. 
La cooperativa agricole ^cinma* dnn 
comiUEa însurăței, de exemjdn. pa’t»- 
ctpd la prăsi: n «««gr încă mic de 
oameni. Tovavășu cin conducere moti
vează că se merge mm iacet insrucit 
s-ar putea să mai apară dăunători p 
numai dnpă combaterea lor se cu lucru 
cu tocte forțele. Pe de tizi parte, ia 
consiliul agricol ntc-ul se spune că in 
aceste unități s-a prășii mat puțin pen
tru că bretele de muncă sint insufi
ciente. Reciitctea este că atit aici la 
însurăței ât p in alte cooperative a- 
grîcole, rămase ii urmă cu lucrările 
de întreținere a culturilor există po*-.bi- 
litatec de a fi repartizat un număr mai 
mare de țărani cooperatori la prășit.

Rezultatele slabe reflectă și preocupa
rea cu totul insuficientă a orpani^zțn- 
lor U.T.M. din aceste unități pentru an
trenarea tuturor tinerilor din brigăzile 
de ci mp la asemenea lucrare, care nu 
permite nici o aminare. Numai niște 
prevederi generale cu privire la această 

importantă sarcină ce le revine, fără 
măsuri concrete nu poate duce la nici 
un rezulta: paziric. Rezultă deci nece- 
ăMn cm cei puțin acum, cit mai ope
rația; comitetul raional V.TJt. să a- 
jate organizațiile U.TJă. din brigăzile 
de cvap. orgenizațule U.T.M. din S.M.T. 
să pună cu toată seriozitatea in fața 
«aemișt .or, a tuturor tinerilor această 
•mportantă sarcină, să se stabilească 
■tari care să asigure participarea lor 
tznlt mai cetiră la urgentarea lucrărilor 
Ae întreținere a culturilor. în ce-i pri
vește pe mecc-.uatori, asemenea măsuri 
se impun cu ctit mai insistent cu cit 
multe eultioatoare stau in remizele bri
găzilor de tractoare, in timp ce cimpul 
este plin de buruieni.

Adevărul este că se acordă insuficient 
ajutor tehnic și organizatoric unităților 
rămase in urmă. în loc să trimită în 
aceste unități specialiști care să indru- 
me cooperativele agricole, consiliul a- 
grtcol raional a preferat ca, cu citeva 
zile in urmă, să adune la raion toți in
ginera agronomi pentru a dezbate pro
blema combaterii dăunătorilor. Dacă 
•Aiugăm că la acea dată dăunătorii fu
seseră stirpiți de pe 75 la sută din su
prafețele atacate, este evident cit de 
inoportună mai era această dezbatere.

Firește, privind situația in ansamblu, 
raionul Brăila stă mai bine decit alte 
raioane din regiunea Galați la întreți
nerea culturilor. Suprafețe mari sint 
aici prășite ți poate tocmai aceasta ex
plică atmosfera de automulțumire. 
Cimpul, insă, reclamă să fie lucrat ur
gent, pentru că, așa cum au subliniat 
ți tovarășii de la consiliul agricol raio
nal, prățitul nu trebuie făcut conform 
unui grafic rigid, ci atunci cind cultu
rile au nevoie.

T. OANCEA 
corespondentul ,^Scinteii tineretu

lui" pentru regiunea Galați

Cu să nu 

„ostenem" 

tractoarele

In raionul Săveni piuă acum prașila iu
tii a fost efectuată pe aproape 18 000 de 
hectare cultivate cu porumb și floarea 
soarelui. In raionul vecin, Botoșani, la a- 
celeași culturi lucrarea a fost executată 
pe 12 000 hectare. Condițiile de climă și 
'<>1 sint aceleași, forța mecanică e îndestu
lătoare în ambele părți. Cum au reușit uni- 
‘ățile agricole din raionul Săveni să pră- 
șească în aceeași perioadă de timp cu peste 
6 000 de hectare mai mult decît cele din 
raionul Botoșani ?

în raionul Săveni a fost acordată o aten
ție deosebită atît perioadei de pregătire a 
prășitului, cît și a executării lucrării. Ast
fel, la scurtă vreme după însămînțări a 
fost organizată o consfătuire cu inginerii 
agronomi, membrii consiliilor de conduce
re din cooperativele agricole, brigadierii 
de cîmp și șefii brigăzilor de tractoare. 
Cu acest prilej a fost stabilit precis modul 
în care trebuie organizată munca pentru 
ca prășîtul la fiecare cultură să nu dure
ze mai mult de 4—5 zile. în funcție de 
numărul cultivatoarelor au fost aleși me
canizatorii cei mai bine pregătiți pentru 

a asigura folosirea mașinilor cn maximum 
de randament.

în zilele neprielnice lucrărilor din cîmp, 
la nivelul unităților au fost făcute instruiri 
metodice cu brigadierii de cîmp, șefii de 
echipe și cu tractoriștii, stabilindu-se exact 
modul de folosință a cultivatoarelor, a 
uneltelor, viteza de lucru zilnică, numărul 
de brațe de muncă ce trebuiau antrenate 
la prășit și rărit, densitatea optimă.

învățămintele au fost apoi puse în prac
tică. Roadele bunei organizări și-au dove
dit de la început eficepța. Pentru exempli
ficare să ne oprim la una din unități. Ță
ranii cooperatori din comuna Ripiceni au 
cultivat cu floarea-soarelui 178 de hectare, 
cu sfeclă de zahăr 140 și aproape 700 cu 
porumb. Imediat ce plantele au avut ne
voie de întreținere s-a trecut la lucru. 
Pentru sfecla de zahăr, alături de ceilalți 
țărani cooperatori, organizațiile U.T.M. din 
brigăzile de < p an antrenat peste 280 de 
tineri. Era nevoie de 300 de oameni zil
nic. Au fost prezenți peste 4.50 Pe tarla
lele cu floarea-soarelui au -intrat tractoriș
tii de la S.M.T Dinseni cu toate cele 5 
cultivatoare. Folosind întreaga zi-lumină, 
s-a prăsit în fiecare zi mai mult cu a- 
proaoe 30 de hectare față de prevederi, 
în două zile și cîteva ore. floarea-soarelui 
a fost prășită. S-a trecut apoi la prașila 
porumbului. între timp au căzut ploi. 
Imediat ce unele sole s-au zvîntat, lucrul 
a continuat în același ritm. în loc de 5 zile 
prașila mecanică la porumb a durat numai 
patru. Cu o zi mai tîrziu au trecut din 
nou pe terenul cultivat cu floarea-soare
lui. Prin folosirea tuturor forțelor de care 
dispunea unitatea, în fiecare oră bună de 
lucru, pe parcelele zvîntate, timpul de exe
cutare a prașilelor a fost redus cu o zi sau 
două la fiecare cultură. Inginerul Emil 
Rotaru, președintele și brigadierii au fost 
permanent pe cîmp printre oameni, aju- 
tîndu-i în organizarea muncii pe parcele, 
asigurînd totodată asistența tehnică nece
sară. Asemănător s-a procedat și în majo-
iraneancMBan

ritatea celorlalte cooperative agricole de I 
pioducție din raion. ?

în raionul vecin însă, organizarea |
muncii s-a limitat uneori numai la H
indicații. Evident, e un lucru pozitiv faptul I 
că în acest an, spre deosebire de anul 
trecut, prașila mecanică a fost extinsă la 
cultura porumbului și florii-soarelui. Dar 
această măsură bună nu este pusă în toate 
unitățile în practică. Cooperativa agricolă 
din comuna" Siminicea, de pildă, are tere
nuri plane. Folosirea mașinilor era reco
mandată pe aceste suprafețe. S-ar fi lu
crat rapid și la un nivel agrotehnic bun. 
Țăranii cooperatori au folosit însă numai 
atelajele proprietate obștească. Prășitul a 
durat, firește, un timp mai îndelungat și fl 
nu a fost de o calitate corespunzătoare. 
Nu este singurul caz. La Lunca, Sulița și 
în alte unități s-a procedat la fel. Nefolo- 
sirea mașinilor aaricole aflate în dotarea 
brigăzilor de tractoare constituie, deci, 
principala cauză a -rămînerilor în urmă la 
prășit în raionul Botoșani. Numai într-o 
singură zi. de exemplu, n-au . fost folosite 
aproape 50 de cultivatoare. Dacă ținem 
seama de faptul că un cultivator poate 
lucra în medie cîte 20 de hectare zilnic, 
iată că dinri-o dată n-a fost efectuat pră- 
șitul pe 1 000 de hectare. Aceste cifre a- 
rată ce rezerve sînt încă nefolosite în acest 
raion.

Timpul nu este încă trecut. Invățînd din 
experiența vecinilor a unităților agricole din 
raionul Săveni, cercetînd felul în care și-au 
organizat munca, și urmîndu-le exemplul, 
specialiștii, consiliile de conducere ale uni
tăților agricole din raionul Botoșani vor 
reuși în scurt timp să recupereze rămîne- 
rile în urmă. Sînt toate posibilitățile ca și 
aici întreținerea culturilor să se facă la timp 
și la un bun nivel agrotehnic.

I. TEOHARIDE

•SECERIȘUL BATE LA UȘĂ
în unitafile agiicole din regi

unea Dobrogea revizia și repara
ția combinelor și a preselor de 
balotat paie, care cor lucra în 
apropiata campanie de recoltare, 
s-au intensificat în ultima vreme, 
astfel că pe data de 11 iunie 
erau gata să intre în lan 93 la 
sută din numărul total de com
bine și 79 la sută din cel al pre
selor de balotat. Unele S.M.T., 
printre care Băneasa, Tulcea,

*— Maestre, afi uitat să vopsiți un șuruB...Cutn stafii
Muilununu ea pe roaie^

Chirnogeni și altele au terminat 
complet aceste lucrări. în schimb, 
S.M.T. din Horia de Macin, 
Greci, Babadag și Dorobanț n-au 
reparat decît jumătate din aceste 
mașini și utilaje. Faptul că în ma 
ioritatea S. M. T. reparațiile 
sînt pe sfirșite dovedește că nu 
lipsa unor piese de schimb e 
cauza reală a acestor deficiențe, 
ci că la S.M.T. Babadag și la 
S.M.T. Horia, de exemplu, ace

ste lucrări au început cu multă 
îrttîrziere și se desfășoară ane
voie. Pentru a urgenta reparați
ile în aceste unităfi, serviciul re
gional S.M.T a detașat un nu
măr de mecanici de atelier din 
stafiunile care au terminat repa
rațiile.

Mai grav e ci m unele S.M.T. 
reparațiile s-au făcut de mîntu- 
ială. Astfel, S.M.T. Băneasa a 
scos la brigăzi combine cărora le 

lipsea o serie de repere, iar la 
altele au fost montate repere re
condiționate în mod necorespun
zător.

O problemă deosebită o ridică 
in acest an în Dobrogea trans
portul cerealelor din cîmp la ba
zele de recepție. Consultîndu-i 
in această privință pe tovarășul 
Gheorghe Gahor, directorul 
l.R.T.A. Dobrogea, am primit ur
mătorul răspuns: „întregul parc 

ARICIUL:
— V-afi uitat măcar să vedeți dacă n-au și tingirile găuri 

Desene de M. GARANFIL

de 2 000 de autocamioane și re
morci, care vor fi puse la dis
poziția unităților agricole, a fost 
complet revizuit". Făcînd însă o 
vizită la autobaza l am văzut în 
curtea atelierului zeci de remorci 
defecte, cu obloanele rupte, 
care așteptau să intre în lucru. 
Cît despre remorcile pentru paie, 
care stau de astă toamnă într-o 
livadă, tovarășul Grigore Alexan- 
drescu de la autobază ne-a de

clarat că nu e nevoie de ele de
cît la toamnă.

Recolta de păioase din acest 
an pune sarcini suplimentare și 
în fața lucrătorilor de la între
prinderea pentru valorificarea 
produselot agricole Dobrogea. 
în acest scop s-au făcut 
reparațiile curente la silozuri 
și la majoritatea magaziilor, cu
rățenia e pe terminate în spațiile 
de depozitare. De asemenea, au 
fost identificate alte magazii, 
temporare, în stațiile C.F.R., în 
remizele unor S.M.T., la coopera
tivele agricole de producție etc. 
pentru 40 000 de tone. Totuși, 
nici în această privință treburile 
nu stau prea bine. Dezinfecția 
spațiilor de depozitare nu s-a fă
cut decît în proporție de 15 la 
sută. Apoi, dată fiind starea unor 
magazii la ora actuală, e posibil 
să se repete o situație petrecută 
anul trecut la magazia de la Co- 
gealac, unde, datorită unor defi- ■> 
ciențe de construcție, a plouat, ® 
întreprinderea pentru valorifica
rea produselor agricole fiind ne
voită să cumpere 40 de găleți 
pentru colectarea apei. Aceleași 
deficiențe le prezintă magaziile 
construite anul trectlt de Trustul 
regional de construcții locale Do
brogea la Oltina, Ostrov, Adam
clisi, Măcin și Pecineaga. Avizat 
pentru remedierile cuvenite și 
chemat în fața arbitrajului, Trus
tul regional de construcții loca
le întîrzie să refacă lucrările, cu 
toate că ne aflăm în pragul cam
paniei de strîngere a recoltei.

GEORGE MIHĂESCU

• MASĂ VERDE PENTRU ANOTIMPUL ALB
□operativele agri
cole de producție 
din raionul Șînni- 
eolau-Mare și-au 
dezvoltat sectoare 
zootehnice puter 
nice. Fermele de 

animale cuprind acum zeci de 
mii de bovine, ovine, porcine 
și sute de mii de păsări. Așa 
cum subliniază proiectul de 
Directive ale celui de-al IV- 
lea Congres al partidului cu 
privire la dezvoltarea econo
miei naționale, la baza creș
terii în continuare a produc
țiilor de lapte, carne, lînă și 
ouă stau eforturile pentru a- 
sigurarea unor sortimente mai 
variate de furaje. De aceea, 
o dată cu executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor 
prășitoare și cu pregătirile 
pentru campania de recoltare 
a păioaselor, unitățile din ra
ionul nostru șî-au îndreptat 

atenția și spre recoltarea fu
rajelor.

De altfel, încă din iarnă, 
consiliu] agricol raional a or
ganizat o „Zi a specialistului" 
pe tema bazei furajere la care 
au participat atît cadrele de 
conducere, cît și cele tehnice 
din toate unitățile. Pe baza 
experienței unor unități frun
tașe din raion și a propuneri
lor făcute de participant s-au 
stabilit măsuri pentru asigu
rarea, în fiecare cooperativă 
agricolă de producție, a unei 
baze furajere corespunză
toare.

tn vederea eliminării defi
ciențelor constatate anul tre
cut la unele cooperative, am 
căutat să extindem experiența 
bună a unităților din Lovrin, 
Bulgăruș, Iecea Mică, Iecea 
Mare, Comloșu Mare (Comlo- 
șana) și altele care, aplicînd 
diferite metode de uscare și 

conservare a fînurilor, au reu
șit să obțină nutrețuri fibroase 
cu o vailoare nutritivă ridi
cată.

în primul rind, pentru spo
rirea cantității de fin pe uni
tatea de suprafață s-a trecut 
la înființarea de loturi record 
de lucerna, care să asigure cel 
puțin 10 000 kg fin la hectar 
in condiții de neirigare. Pe o 
suprafață de peste 500 ha s-a 
aplicat întregul complex de 
lucrări agrotehnice: fertiliza
rea cu îngrășăminte chimice, 
combaterea dăunătorilor, gră- 
pare etc.

Pentru înlăturarea pierderi
lor cantitative și calitative, în 
toate unitățile au fost luate 
măsuri ca metoda de uscare pe 
cîmp să fie înlocuită cu pro
cedee tehnologice moderne: 
uscarea prin ventilație cu aer 
rece, uscarea cu ajutorul ca
prelor în lan, uscarea la um

bră și metoda depozitării pe 
capre mari în^sistem tunel. In 
fiecare unitate a fost numit 
un responsabil cu furajele, 
care preia, pe bază de cîntar, 
întreaga cantitate de fîn și 
răspunde pentru depozitarea 
și păstrarea lui cantitativă și 
calitativă. Eliberarea finului 
se face numai cîntărit, pe 
baza rațiilor stabilite de că
tre inginerul zootehnist.

Măsurile luate de unități, în 
ederea unei bune organizări 

□ lucrărilor de recoltare, us
care și conservare a fînurilor, 
stabilite în planurile tehnico- 
operative, au fost dezbătute 
în ședințele consiliilor de con
ducere și în adunările gene
rale ale țăranilor cooperatori 
Unitățile au fost ajutate să în
tocmească planul tehnic-ope- 
rativ în două variante; unul 
în caz de timp favorabil, ba
zat numai pe utilaje mecanice, 
iar, în al doilea «az, a fost 

luat în calcul și recoltatul cu 
coasele.

în majoritatea unităților 
care dispun de suprafețe mari 
cu lucerna, cea de a doua 
variantă a planului tehnic o- 
perativ a fost discutată și în 
adunările generale U.T.M. îm
preună cu inginerii s-au sta
bilit tinerii care vor merge la 
cosit, s-au format echipe căro
ra li s-a încredințat sarcina 
de a se ocupa de depozitare 
și uscare și care au fost in
struite apoi în mod special.

Din cauza precipitațiilor a- 
bundente, cositul mecanic al 
lucernierelor s-a folosit în 
proporție redusă, majoritatea 
unităților executînd prima 
coasă manual. Cu toate că re
coltarea manuală a lucernei 
necesita un număr mare de 
brațe de muncă și s-a desfă
șurat paralel cu întreținerea 
culturilor, totuși, printr-o 
bună organizare ea a fost în
cadrată în faza de îmbobocire 

pînă la începutul înfloririi. 
Prin urmare, în timpul optim. 
Unități ca cele din comunele 
Iecea Mare, Comloșu Mare, 
Cheglevici, cu suprafețe de 
150—200 hectare de lucernă, 
au reușit să termine recolta
tul în 6 zile lucrătoare. La 
Igriș, de exemplu, pentru ur
gentarea recoltării celor 190 
hectare cu lucernă, organizația 
U.T.M. a mobilizat și pe tinerii 
lucrători din zootehnie, atelie
re și construcții.

Tocmai datorită acestor mă
suri s-a reușit ca recoltarea 
lucernei vechi, coasa tntîi, pe 
o suprafață de aproape 4 000 
hectare, să se încheie în toate 
unitățile la 9 iunie.

Pentru conservarea în con
diții bune a fînurilor, încă din 
luna mai în toate unitățile au 
fost instalate și verificate a- 
gregatele de uscat cu ajuto
rul curenților de aer dirijați 
și s-au confecționat caprele 
necesare uscării lucernei. Tot 

în această perioadă s-a ter
minat amenajarea armanelor 
pentru fin, efectuîndu-se și 
marcarea șirelor prin țăruși. 
Aici, organizațiile U.T.M. din 
unitățile, mai sus amintite și 
din multe altele, au adus o 
contribuție deosebită. Tinerii 
au curățat armanele de resturi 
vegetale, au discuit și tăvălu- 
git terenul, au reparat gardu
rile ce le împrejmuiesc.

In prezent funcționează 35 
agregate de uscat fîn cu aju
torul curenților de aer dirijați, 
cu care se va conserva o can
titate de 4 250 tone fîn (de la 
toate coasele), ceea ce repre
zintă 35 la sută din produc
ția totală. Pe 3 760 capre exis
tente în unitățile din raion, 
sînt depozitate acum aproxi
mativ 1 500 tone fîn. Prin a- 
ceastă metodă vor fi uscate 
anul acesta 4 000 tone de fîn, 
ceea ce reprezintă 33 la sută 
din producția totală.

în acest an, neavînd posibi

lități să introducem pe Scară 
mai largă cele două metode 
de uscare mai perfecționate, 
în unele unități se aplică cu 
succes și metoda depozitării 
fînurilor în șire pe capre mari 
în sistem tunel. în prezent, 
peste 1 000 tone de fîn sînt 
conservate în acest fel.

Metodele de Uscare și con
servare a finului aplicate în 
raionul nostru, vor contribui 
efectiv, prin reducerea timpu
lui de uscare sub cerul liber, 
la mărirea conținutului de 
substanțe nutritive (proteine, 
săruri minerale, caroten) asi
gurînd totodată și obținerea 
produselor animaliere la un 
preț de cost redus.

Ing. H. ALADAR
Șeful Serviciului 

de bază furajeră al Consiliului 
agricol raional Sînniăolau- 

Mare



Ziarul nostru a publicat — la începutul dezbaterii pe tema „Chimiei — cadre temei
nic pregătite" — concluziile unei consiătuiri la care au participat directori generali și spe
cialiști din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, conducători de întreprinderi. Parti- 
cipanții la această dezbatere evidențiau faptul că școlile profesionale, tehnice șl de 
maiștri au obținut în ultimii ani rezultate tot mal bune în pregătirea de specialiști pentru 
acest important sector al economiei. Ei au făc ut însă și observația că ȘCOLILE, CU TOT 
PROGRESUL ÎNREGISTRAT, NU ASIGURĂ ÎNCĂ ELEVILOR O PREGĂTIRE PRACTICĂ LA 
NIVELUL TEHNICII CU CARE SÎNT ÎNZESTRATE FABRICILE ȘI UZINELE CHIMIEI.

Așa cum se subliniază în proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea al P.M.R. 
în anii viitorului cincinal industria chimică va cunoaște o puternică dezvoltare. Se vor con
strui noi uzine și combinate care să valorifice superior și cît mal complex bogățiile țării. 
Școlile profesionale, tehnice și de maiștri vor trebui să trimită la pupitrul de comandă al 
instalațiilor, cadre de specialiști cu o înaltă pregătire.

Am întreprins o anchetă la Grupul școlar petrol-chimie Ploiești, care pregătește anual 
peste 1 200 de muncitori calificați, tehnicieni și maiștri, din care a rezultat necesitatea de 
a se aduce noi îmbunătățiri pregătirii profesionale a cadrelor de specialiști.

CHIMIEI—
CADRE 
TEMEINIC 
PREGĂTITE!

ÎNAINTE dea APASA ©h
PE BUTOANELE DE COMANDA

O
dată cu pri
mele secții ale 
uzinelor chimi
ce și rafinării
lor din Plo
iești s-a ridi

cat și construcția grupu

lui școlar petrol-chimie. 

Și dacă o parte din o- 
biectivele concentrate 
în jurul Brazilor au că

pătat mai tirziu denu
mirea de „Combinat pe

tro-chimic", școala a de

venit și ea un „combi

nat" de pregătire a ca

drelor.
De pe porțile școlii au 

ieșit in acești ani mii 
de muncitori, tehnici

eni și maiștri. Școala a 

dat industriei chimice și 
petroliere numeroase 
cadre de specialiști care 

astăzi constituie „fon
dul de aur“ al acestor 
unități. Intr-una din

Prefață 

la 

o carte 

de 

vizita 
promoțiile școlii a ab

solvit actualul director 
al Rafinăriei Brazi — 

inginerul Bujor Olteanu. 

In alta a absolvit ingi

nerul Ion Zirnă — di
rectorul Institutului de 

cercetări petrochimice. 

In alta au absolvit zeci 

și sute de maiștri care 
lucrează astăzi la rafi

năriile Brazi și Telea- 
jen, în schelele de ex

tracție și foraj din Va

lea Prahovei și cele 
mai tinere regiuni pe

troliere ale țării: Argeș 

și Oltenia.
O nouă promoție de 

absolvenți va păși peste 

citeva zile in producție. 

Tovarășul Constantin 

Fotescu, directorul șco

lii, face următoarea re
marcă: „Trimitem uzi
nelor promoția cea mai 

matură. Promoția anu
lui 1965 este promoția 
care și-a desăvîrșit 

pregătirea într-un con
tact nemijlocit cu tehni
ca cea mai nouă din ra

finării și schele".
Cu această scurtă pre

față la cartea de vizită 

a școlii am început an
cheta noastră la acest 
„combinat" de pregătire 

a cadrelor.

• Ce indică 
busola

Programele școlare cceatriuze btzșoa 
cupă care se ccoăuc pref escru. de-a h—- 
gul unui an de invâțăsrrrt. pesxm a 
:r*nsznite elevilor cunoțEnșe de specia
litate cit mai complexe.

— Risp'.-.d pi opremeie școlcrc aces
tor aeceritcți ?

lupi D. Cojocar*. directorul de sCafc 
al Școlii : ^Proffremeie «sestre școierc 
«« caracter dncoue. I« fsecc-e *■_— P* 
boz* progreselor aoi inregisrrce «■ 
dastrie — profesorii noștri de speaoh- 
:a:e (majoritatea div prodscțsef jac pro
puneri penrm «mbaaăJatiree te iw m. 
Aceste propuneri sini Lxomizte direepe-. 
cere se ocvpă de pregătirea șx worec 
cadrelor dxn mrnxsteml aasti*. Ele iței, 
cam e și firesc, la bc.~a eiaborărispro- 
gramdor școlare pentm anal r-ntor*.

In acest fel programele școlare a- 
intr-adevăr, un caracter dinamic. E> 
asigură legarea permanentă a invâ- 
țămintului de progresul tehnic al uzine
lor, de cerințele concrete ale producției. 
Cu o condiție: studiul pentru întocmi
rea acestora să se facă cu răspundere și 
discernământ. Cercetând programe.e șco
lare ale Grupului școlar Ploiești consta
tăm că o parte din ele nu Îndeplinesc 
aceste cerințe. In unele programe apar 
neconcordanțe intre cerințele instruirii 
teoretice și a celei practice. Să analizăm, 
de pildă, programa școlară pentru 
școala de maiștri — specialitatea prelu
crarea țițeiului. La ce folosește maiștri
lor în prelucrarea țițeiului studierea, la 
„Tehnologia meseriei-, a unor capitole 
care n-au nici o legătură cu specialita
tea lor ca : substanțe colorante, medica
mente, antidăunători etc.? Introducerea 
in programa școlară a unui număr im
portant de ore pentru predarea acestor 
capitole s-a făcut in detrimentul apro
fundării cunoștințelor de specialitate. 
Cum se explică această situație?

— Structura programelor — conti
nuă tovarășul director — se hotărăște 
totuși la minister. Școlii nu-i rămine 
altă sarcină decit s-o aplice în practică. 
De programa școlară pentru maiștrii în 
prelucrarea țițeiului ne-am dat seama 
că nu e bine întocmită, dar dacă așa a 
venit de la minister, ce putem face 
noi ?...

— Prcțxmeri pentru imbemâtăpre.
— S-cx mai jtae — resa tc-rarăsui <fi- 

nctor — Ș» «a *-* paat cmc de de. To- 
txjs, rom fere d cxxl tcerx.

Am adus sa cmoșnr.U ar. ar^ștîrr din 
dtrecțta persona. șt irvâtămmt. a Mrs- 
tershn Isdostne Pftzoriih-- și Clrnăr 
aceste pesete de vedere. Tovarăși de 
axi aveau deja rispemr— pre®a“_

— Școala n-are drepcce. De peopame- 
rile bne ae pse. de -esr—i x*»* ia 
ceriaxtixwre* proprrmeior. It cxcxi prt>-

perat:: s vttlate"dc industria
CHIMICA* ; b. .TEHNOLOGII DE FA-
BRiCATîE- Și «mai 
tante Firi isnșxrea

se descarcă foarte
rxsxrta lor aepode de nodal can siax 
«ceste erpuaerUe. de ’oferirea narena- 
lahn didactic. de exeaqadficănle fcăonte 
la orele de practică sa. Deprr.de iasă șa 
de «rxerd ce ere prmătxte ia p>~og-z-
•na școlară peatia cele doaă capuoie. 
Orele presante ia prograaaă. mai alo 
peaTrs ccpitoixl „Operații și Ktilcx «« 
iadastria cfcratică. stat tasaficeate. Ia
schimb ia programă riat afectate mie 
ore pentra descrierea saor atilax ca 
care rsdorn chimiști na x vor ratibu
ia «aitătile nade vor fi -eperii»:-- A- 
rem obligația ca tacă ăia scoală sâ-« 
femdiaruâm pe vntoru maaazori ca oti- 
îajeie pe care le vor iatihti ia conbcac- 
teie pentm care se prepătese. Dar acest 
lacra aa-i posibâ decit dacă ele Mat 
descrise amăaaațn și aa ia fagi cant, de 
cele mai asalte ori. suoem aevocp să
o facem.

Aș avea, de ficat anele observații Ș* 
în lepărură ca cei de-cl dodec capitoi — 
tenhologia propria-tisă. Ar fi mai bsne 
dacă programa școlară ar coprinde ex
plicarea onor fenomene chimice le
gate de procesai de preparare a produ
selor pe care isuiastria noastră chimică 
le fabrică san le ca fabrica: eaaăncsl 
sintetic, mase plastice, fire și fibre sin
tetice, detergenți șji. Acum eie sint con
cepute la fel ca în școlile tehnice și rn 
institutele de învățămînt superior, unde 
se explică prelucrarea hidrocarburilor 
pe grupe — lichide, gaze șjL.’n.d. Conri-

IMPERIOS NECESAR:

• Profilarea
Mai bine de 50 la sută din numărul de 

ore prevăzut în programele școlare sînt 
destinate instruirii practice. Pentru fie
care școală (profesională, tehnică și de 
maiștrii) există planuri de instruire 
practică, pe an de studii și specialități. 
Ele sînt întocmite pe baza instrucțiuni
lor stabilite de direcția de resort din 
ministerul tutelar.

— Răspund aceste planuri scopului 
urmărit, de a se asigura o temeinică in
struire practică bazată pe cunoașterea 
instalațiilor, a proceselor și procedeelor 
tehnologice moderne din combinatele in
dustriale, unde vor fi repartizați să lu
creze, după absolvire, elevii grupului 
școlar ?

„După părerea noastră, da“ — ne-a 
răspuns la întrebare — tovarășa inginer 
Elena Tudor, director adjunct al gru
pului școlar, care răspunde de practica 
elevilor.

Instruirea practică în anul I de studii 
se face în laboratoarele și atelierele pro
prii. In această perioadă se asigură o 
bună concordanță între pregătirea teo
retică și instruirea practică, elevii avînd 
posibilitatea să parcurgă în mod gradat 
temele din programă. Incepînd din anul 
II de studii, elevii efectuează practica în 
sistem alternativ — 3 zile pe săptămînă 
da, trei nu — în întreprinderile din ora
șul Ploiești. In ultimele trei luni ale anu
lui III, elevii desfășoară practica de pro
ducție în combinatele unde vor lucra 
după absolvire. Aceasta este de fapt eta
pa cea mai importantă a perioadei de 
practică, elevii fiind repartizați chiar la 
locurile de muncă și instalațiile pe care 
le vor deservi ca muncitori calificați".

Grupul școlar Ploiești pregătește mun

citori — operatori chimiști și laboranți 
— care vor lucra după absolvire în pes
te 50 de întreprinderi ale ministerului. 
Profilul acestor întreprinderi este foarte 
variat: uzine de produse sodice, de de- 
tergenți, de fabricare a maselor plastice, 
a medicamentelor, acidului sulfuric a 
firelor și fibrelor sintetice, rafinării etc. 
Elevii pină la practica de trei luni pe 
care o fac la sfirșitul anului III. își de
săvârșesc cunoștințele profesionale în 
unitățile chimice industriale din orașul 
Ploiești — rafinării, combinatul petro
chimic și uzina de detergenți. Ce va în
văța pentru specialitatea lui în cei trei 
ani de practică viitorul operator chimist 
pentru fabricile de acid sulfuric, fire și 
fibre sintetice, mase plastice, medica
mente etc ?

„Aveți dreptate — spune tovarășa Tu
dor. Noi am sesizat ministerul de acea
stă situație. Am propus trecerea la efec
tuarea unei practici comasate pentru ca 
elevii să aibă posibilitatea să facă prac
tică în exclusivitate în întreprinderile 
cu profilul specialității pentru care se 
pregătesc. Deocamdată insă nu s-a luat 
nici o măsură".

„Din nou la minister. Tovarășul Nico- 
lae Diaconescu, director adjunct al 
Direcției personal și învățămînt, se arată 
surprins.

— Nu se poate! Școala pregătește 
operatori chimiști profilați pe prelucra
rea și chimizarea țițeiului. E o anomalie 
dacă lucrurile stau așa și va trebui să 
luăm măsuri.

Aceasta este și părerea noastră. Am 
mai adăuga următoarea propunere: dat 
fiind diversitatea proceselor tehnologice 
din industria chimică pe care trebuie să

• Cartea 
de căpătîi-
tehnologia

ȘCOALA. Asigurarea unor manuale 
corespunzătoare constiniie. fără îndoială, 
una din condițiile de bază pentru buna 
pregătire a elevilor. Satisfac manualele.

— P*

el corespunde programei școlare. Spun 
Ua linii mari* pentru că — ața cum am 
arătat și în referatul întocmit — are și 
o serie de deficiențe care-i scad calită
țile.

în manual nu există un capitol care

Un sistem de practică
și le însușească operatorii chimiști, se 
impune o îmbunătățire a profilării șco
lilor pe grupe de meserii. Operatorii pen
tru fabricile de acid sulfuric să fie, de 
pildă, pregătiți într-o școală aflată în 
vecinătatea unei mari uzine producătoa
re de acid sulfuric pentru a avea posibi
litatea să efectueze o practică de pro
ducție corespunzătoare pe întreaga du
rată a școlarizării. La fel și pentru uzi
nele de produse sodice, la fel și pentru 
cele de mase plastice, fire sintetice etc.

Sistemul actual de practică — ne 
spunea tovarășa Tudor — mai are și alte 
carențe. Instrucțiunile prevăd ca elevii 
să facă rotație pe instalații din două în 
două săptămîni. S-ar părea că este foar
te bine așa. Elevii au posibilitatea să 
cunoască toate instalațiile. Ce se întâm
plă în realitate ? Sistemul de rotație 
duce la situația ca elevii să fie reparti
zați la anumite instalații înainte de a fi 
învățat despre ele la cursuri. Rotația, în 
sistemul actual, prezintă și un alt nea
juns. Instructorii de practică — munci
tori în producție, oameni cu înaltă cali- 
fiecare — nu pot însoți elevii de la o in
stalație la alta și atunci îndrumarea 
practicii se face la întâmplare.

— Ce propuneți pentru evitarea aces
tor deficiențe în viitor ?

— De o propunere am mai vorbit: 
practica comasată. Școala pregătește 
foarte multe cadre pentru uzinele din 
Ploiești, și ele, după părerea mea, tre
buie să vină în întâmpinarea dorinței 
școlii de a pregăti cadre cu o calificare 
cit mai înaltă. In fond ele beneficiază de 
pregătirea profesională a elevilor la ter
minarea școlii. Deși am apelat la toate 
uzinele să stabilească instructori de

să se ocupe DE CHIMIZAREA PRODU
SELOR DIN RAFINĂRII. Nu se arată 
în manual ce se face la ora actuală și ce 
se va face in viitorul apropiat cu fiecare 
hidrocarbură aromatică. Adică, de exem
plu, să se explice fazele prin care trece 
benzenul pînă la relon: benzen — fenol
— caprolactamă — relon. Așa și pentru 
celelalte hidrocarburi.

In schimb există, în manual, o serie 
de capitole care nu sînt necesare, pro
cese tehnologice și tipuri de instalații . 
care nu există în țara noastră sau la 
care s-a renunțat, fiind depășite. Exem
plu : DES ALIN ARE A ȚIȚEIULUI CU. 
VATĂ DE STICLĂ.

Clasificarea tipurilor de instalații pen
tru distilctția atmosferică este greoaie. 
Manualul redă schemele a 5 tipuri de in
stalații. Dar, din cauza aglomerării de 
tipuri, capitolele care tratează procesele 
lor tehnologice au un caracter general, 
referindu-se concomitent la toate tipu
rile descrise. Clasificarea pe 2 tipuri — 
cel de capacitate mară cu strîpare exte
rioară și cel cu strîpare interioară — era 
suficientă.

Manualul se ocupă insuficient și de 
procedeele modeme catalitice: de cra
care și reformare. La fel și de procesele 
de separare a hidrocarburii pure, care 
există în Rafinăria Brazi, și care se- ex
tind și în alte rafinării: Mai mult, sînt 
omise procesele noi introduse în prelu
crare pentru obținerea de materii prime 
necesare petrochimiei'.

MINISTERUL. Specialiștii desemnați 
de școală au recenzat nu de mult circa 10 
manuale de tehnologia meseriei sau teh
nologia materialelor. Aproape la fiecare 
dintre acestea s-au semnalat observații 
similare cu cele amintite de tovarășul 
ing. dr. Decebal Grigorescu.

Direcția personal și învățămînt din 
M.LP.C. este de acord cu multe dintre 
aceste observația „Ce măsuri s-au luat 
pentru îmbunătățirea manualelor res
pective ?* am întrebat noi. „Am înaintat 
::-or ;nerile respective — ni s-a răspuns,
— Editurii Didactice și Pedagogice. Re
editarea manualelor durează, dat fiind 
:~:ele prin care trec, aproape doi ani. 
Așa incit, deocamdată, n-avem ce face".

Durata de reeditare a unui manual — 
(dacă referenții, de obicei specialiști ai 
ministerului, ar manifesta mai multă o- 
perativitate în avizarea acestora), ar pu
tea fi, fără îndoială, mult scurtată. Cu 
o singură condiție : între forurile de avi
zare ți de editare să existe o colaborare 
mai strînsă.

mai... practic
practică scoși din producție, care să 
coordoneze și să îndrume practica pe 
baza programei școlare, numai Rafinăria 
Brazi a răspuns acestui apel. Și repet : 
uzinele au obligația să asigure îndruma
rea competentă a practicii elevilor întru- 
cît au contract cu ei ca, la terminarea 
școlii, să-i angajeze ca muncitori califi
cați".

Tovarășa Tudor are dreptate. Unele u- 
zine „uită" această obligație în timpul 
școlarizării, și-și aduc aminte de ea nu
mai după ce elevii se încadrează în în
treprindere ca muncitori. Este concludent 
următorul fapt. Combinatul petrOChimic- 
Brazi va primi peste o lună un număr 
mare de absolvenți ai grupului școlar. 
Conform instrucțiunilor în vigoare, ei 
trebuiau să efectueze ultimele 3 luni de 
practică la instalațiile și la locurile de 
muncă la care vor fi repartizați ca mun
citori calificați. S-au prezentat elevii la 
combinat, au ocupat posturile și au în
ceput să lucreze. în ziua de 6 aprilie 
a apărut o decizie a conducerii combina
tului. „Ca o măsură de protecția muncii, 
se suspendă practica de producție a ele

vilor în combinat pe perioada probelor 
tehnologice la secția piroliza". Să admi
tem că această măsură a fost luată pen
tru protecția muncii, deși elevii au fost 
lipsiți de posibilitatea de-a efectua prac
tica la cel mai important moment al pu
nerii în funțiune a instalației. în timpul 
probelor tehnologice puteau să cunoască 
mult mai profund instalația la care ur
mează să lucreze. Conducerea combina
tului n-a admis elevilor — din aceleași 
motive — să facă practică nici ia cele
lalte secții, ci i-a repartizat „provizoriu" 
să facă practica la Uzina de detergenți.

„Trebuie să luăm măsuri de precauție", 
a răspuns conducerea combinatului, — la 
insistența școlii de a permite elevilor să 
facă practică. De ce n-a iuat conducerea 
combinatului măsuri de precauție și pen
tru a trimite instructori de practică cu 
elevii la uzina de detergenți ? Probabil 
a uitat. Dar viitorii muncitori ai combi
natului trimiși în practică la uzina de 
detergenți, au efectuat tot felul de lucrări 
(au încărcat și pămînt în mașini) — nu
mai practică n-au făcut.

s-a încheiat. Ne aflăm în perioadaAnul școlar 1964—1965

cînd se studiază organizarea învățămîntului pentru anul viitor. 
Ziarul nostru pane coloanele sale Ia dispoziție pentru un schimb 
de păreri, de propuneri și de sugestii, pentru găsirea celor mai 

bune soluții de îmbunătățire a instruirii practice a viitorilor 

specialiști din industria chimică.

VASILE DINULESCU 
CONSTANTIN PRIESCU

Deprr.de


Decada teatrelor dramatice

0 PASIONATĂ
DE ISTORIE

•5.

Atît piesa cît și trilogia epică 
dedicată lui Băleesch au fuscitat, 
de la apariția lor, interesul a- 
prins al criticii și istoriei litera
re, prilejuind „o bogată exegeză, 
încît, a stărui, azi, în. cuprinsul 
modest al unei cronici dramati
ce — a cîta oară ? — asupra ce- 
lor-două lucrări, înseamnă, prin 
forța situației, a-,relua noi obser
vații, opinii, c'ai-e și-a cîștigat de 
mult. drept. de cetățenie în con
știința" Cititorului nostru. ‘ Ne 
mărginim, astfel, la a 'reaminti 
dublul mesaj al unei opere cu o 
valoare simbolică: singulară în 
peisajul literaturii noastre.

Filozoful, dramaturgul, rbman- 
cierul, polemistul care se întîlneau 
frecvent în structura marelui 
creator și intelectual Camil Pe
trescu, s-au reflectat în ardenta, 
clocotitoarea, permanent egala a- 
tenție acordată problein.aticii inte
lectualului, destinului său.

întreaga lui 
tea piesei „Bălcescu' 
manului „Un om 
se definește prin 
efortul eroilor 
săi ca o dureroa
să și tragică în
cercare de a bi
rui, cu mijloace 
care se dove
deau, de fiecare 
dată, inoperante 
■— datorită u- 

ț. nei limitări a în
țelegerii meca- 

- nismului Vieții 
sociale — ostili
tatea lumii infcchitâbife a ’trecutu
lui. Năzuința spre absolut, con
duita determinantă a eroilor lui 
Cam.il Petrescu, le răpește a- 
cestora.posibilitatea de a ieși din- 
tr.-o dilemă dramatică în ciuda 

■faptului .că existența lor se con
sumă tragic, pe altarul unor no
bile idealuri.- Receptarea punctu
lui ■ de ’Vedere materialist dialec
tic și ■ istoric, proprii filozofiei 
marxiste în .cercetarea fenomenu
lui,.natural și social, îi oferă și 
scriitorului .soluția neîncetatei și 
febrilei căutări a răspunsului.

Așa șe naște, pe acest temei, 
opera sa de, echilibru filozofic a 
cărei strălucită expresie este pie
sa și monumentala trilogie „Băl- 
cescu“.. Se află în aceste pagini 
eprespojidențele unei vieți și ale 
unei opere care și-au aflat îm
plinirea .căutărilor în echilibrul și 
echjtabilitatea lumii socialiste. 
Intre ideal și real socialismul a 
statornicit semnul identității, cei 
doi termeni nu mai pot fi irecon
ciliabili și opuși, aspirația ideală 
încetează de a mai fi prada tra
gică a speculațiilor abstracte. 
„Bălcescu" reprezintă în scrisul 
lui Camil Petrescu atît răspunsul 
unor febrile și dramatice tentati
ve de ,a; -se ieși din contradicțiile- - principală a acestui 
dilemei absolutului cît și simbo
lul -aspirațiilor perfect realizabile 
-'âleTunui tîntreg/popoivși â luptei 
șale gșntru f^igire; șpcială. Dar 
tot. ațîf , .de.:.șimboiic.. este., acest . 
erou, așa'cum a fost el și cum 
l-a zugrăvit Camil. Petrescu, pen
tru viața spirituală a scriitorului. 
„Există unele asemănări între 
Bălcescu și .Camilșpuppa .Ț,. . 
Vianu ■■■ aceeași, neîritmarn a 
sufletului, aceeași-, porfire .pâsioj ■ 
rjgtă și luțidă a firii lor, -aceetiși ... 
hărnicie -în „.cercetare, aceeași do- 
rtoță* d(* g sta. Ia începutul unei, 
liitm nefi.' Nici un poet nu-și'a- 
lege CU., indiferență eroul și în 
pprțțețul aceștuia orice ■ scriitor 
îțigearpă se'șe .înțeleagă pe sine. 
ApVpîjierea'. aceasta mi s-a părut 
încă-o Bata posibilă și îfltf-un tînd 
i-țam tspiis lui' Camil : „Bălcescti 
eșțți: tn“. -Camil a zîmbit surprins, 
și-a încercat .să se apere : „Nu, 
nțt,Bălcescu ’ âr trebui să . fie 
fiicâre dintre' noi". Iată și me- 
șljjtil: operei acestui scriitor. 
| *■ :

’Ojigi:a" lui Camil Petrescu, viu 
Coțnehtată și Biscâtată de-a lun- 
gjil vremii, se-bucură azi de un 
eeou cu totul deosebit,în rîndu- 
r.ile tineretului, iar personalita
tea .scriitorului se înscrie în ga
leria acelor oameni al căror pro-

I.: r   ........ ... — —

operă dinain- 
i“ și a ro- 

între oameni"

pe

X

fii etic trezește sentimentul pe 
care-1 ai în fața eroului preferat.

Reluarea atentă a scrierilor 
sale dramatice în repertoriul tea
trului nostru se cuvine, așadar, 
susținută cu și mai multă căl
dură — iar o operă ca ..Băl
cescu" ar putea fi menținută 
permanent pe scenele Naționale- 
lor. Valoarea ei artistică susținu
tă de mesajul înalt patriotic are 
un ecou cu totul deosebit, edu
cativ, în rîndurile publicului 
spectator, iar primirea care i s-a 
făcut cu prilejul Decadei, pe 
scena Teatrului de Operă și Ba
let — în interpretarea Naționalu
lui ieșean — este un semn de 
prețuire și admirație care trebuie 
cultivat. Spectacolul Naționalului 
ieșean a pus. prin concepția care 
a stat la baza lui, în lumină, a- 
cea teză pe care și Camil Pe
trescu în lucrarea sa o subliniază 
artistic. „Revoluția română de la 
1848 n-a fost un fenomen, efe
mer, fără trecut și viitor, fără 
altă cauză decît voința unei mi-

„Bălcescu"
de Camil Petrescu
scena Teatrului Național

din lași

norități sau mișcarea 
europeană. Revoluția generală 
fu ocazia, iar nu cauza revolu
ției române. Cauza ei s 
în zilele veacurilor. Une 
sînt-18veacuri de trude, 
țe și lucrare a poporuli 
asupra Iui însuși" (N. B 

Desfășurarea spectacol 
de spre a transfigura id 
monumentalitate, de frescă 
dală pictată în violența tonuri
lor de alb și negru, proprie lu
crării dramatice și in cea mai 
mare măsură acest lucru se reu
șește. Imaginea epocii se recom
pune în expresii adesea izbutit 
transcrise scenic, câteva dintre 
ele — momentul întilnirii cu 
Eliade, așteptarea și uneltirea 
trădătorilor, actul proclamării 
Constituției, vizita Ia Iancu — a- 
vînd darul să treacă rampa cu 
succes. Dintre personaje rețin a- 
tenția. cu deosebire. Dincă (Ser
giu Tudose), Arăpilă (Virgiliu 
Costin), Tița Bălcescu (Cornelia 
Gheorghiu), Avram Iancu — mai 
ales prin poză (I. Omeșcu), Mol- 
doveanu (Teofil Vîlcu). sau din 
grupul boierilor Alecu 
Vulpe.

Din păcate, însă.

ta acestea publicului

pre-

★

re

ia Leip-

IIFORMA

Filipescu

problema 
spectacol.

-Xicplaerealizarea figurii iui _ _
Bălcescu, a rămas încă nesoluțio
nată. Interpretare,!, iui Constan
tin Dinulescu este departe de a 
ne da sentimentul convingerii. și 
chiar al înțelegerii datelor care 
trebuiau să opereze în compune
rea personajului.

Actorul adoptă de la început o 
poză, higratic-afectată, în disto- 
nanță cu firescul manifestării 

^restului / .distribuției. Intenția dfe 
diferenția’ pe. Bălcescu • prin 

sublinierea structurii sale vizio- 
‘ nare a dus regia și pe actor la o 

soluție cu totul improprie. Jodul 
actorului este tot timpul în fal
set, în final minat de un melo- 
dramatism sufocant. Frumusețea 
și vigoarea vizionară a replicilor, 
luciditatea gînditorului, trăirea 
lui incandescentă sînt transmise 
cu mijloace, nu numai sumare 
dar inadecvate. . , .

Personal, n-am avut, și nu am 
sentimentul dcă Bălcescu ășa tre
buie interpretat. Datele inițiale 
ale spectacolului, valoroase din 
punct de vedere al. concepției, 
sînt astfel minimalizate și nu a- 
jung la imaginea dorită. Sceno
grafia semnată de Moga Eile mi 
s-a părut mai mult complicată 
decît expresivă pentru desfășu
rarea acțiunii.

DINU SĂRARU

URMĂRI DIN

„nume
• Inginerul și 
„econontfcul"

.Ani,,reținut în mod deosebit 
acele rîriduri din cuvântarea to
varășului Nicplae Ceaușescu, 
prim-șecre.tar. al C-C- al P..M.R., 
ia Conferii: (a organizației de
partid. a orașului ,București. care. . 
subliniau necesitatea dezvoltă
rii, cercetărilor, științifice pro
prii. De aceea am și stăruit a- 
supră propunerii de mai sus. Mi 
se pare .că ar yeni în întimpi- 
narpa cerinței .de a-i ține pe 
specialiști la curent cu dezvol
tarea științei universale, de a 
le oferi posibilitatea să-și,folo
sească , potențialul ’.. științific 
pentru realizări proprii, care să 
se adauge la realizările științei 
și tehnicii noastre românești. ,

Un alt aspect, reieșit de ase
menea din îndrumările pe care 
partidul le dă în permanentă 
învătămîntului, este pregătirea 
inginerului ca. organizator și 
conducător al.producției — pre
gătirea economică-organizato- 
rică. în facultățile tehnice 
această pregătire nu se reali
zează destul de satisfăcător. 
Aceasta nu din cauză carențe
lor programelor analitice, ale 
cursurilor de economie, ci din 
cauza faptului că „economicul" 
nu este lămurit și accentuat.în 
fiecare capitol al cursurilor de 
profil. Studenții pleacă din fa

- .' aultate cu ideea că „economia"
este o disciplină care se aplică 
în producție de către absolven
ții facultăților de științe econo
mice. „Economia" nu este de 
fapt o disciplină de facultate, 
ci trebuie să fie o disciplină a 
vieții profesionale a ingineru
lui, indiferent de specialitatea 
lui. „Economicul" este un punct 
de vedere comun oricărei pro
bleme inginerești. Noțiunea de 
„economic" este o trăsătură ca
racteristică formației ingine
rești. Eficiența economică (sin
tetizată într-o serie de indi
catori) . constituie criteriul 
principal de judecare a 
valorii oricărei perfecționări, 
inovații și investiții. Mă
rirea productivității muncii, 
reducerea investițiilor și a pre
țului de cost sînt obiectivele a- 
plicării economicului la proble
mele inginerești. Pentru ca stu
dentul să-și însușească fa
cultatea, aș spune rutina, de a 
vedea „economic" problemele 
inginerești, este necesar ca 
punctul de vedere economic să 
fie evidențiat în tratarea tutu
ror domeniilor mai importante 
din cadrul disciplinelor de 
proîil tehnic.

Învățămîntul superior tehnic 
urmărește pregătirea viitorilor 
ingineri pentru realizarea nou
lui. Lupta pentru descoperirea 
și aplicarea noului impune în 
societatea zilelor noastre creș
terea continuă a proporției de 
ingineri angajați în lucrări de 
cercetare și proiectare, și, în 
așelași timp, reducerea treptată 
a proporției inginerilor care 
efectuează lucrări de rutină în 
exploatar" sau în administrație.

PRIMIRI
LA CONSILIUL DE 

MINIȘTRI

Președintele Consilii 
Miniștri al Republica 
lare Române. Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență, 
la 16 iunie, pe doamna Lak- 
shami Menon, ministru de 
stat în Ministerul Afacerilor 
Externe al Indiei.

La primire a participat 
Eduard Mezincescu. adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

A fost de față K. R. F. 
Khilnani. ambasadorul Indiei 
la București.

★
La 16 iunie, președintele Con

siliului de Miniștri al R. P. Ro
mâne. Ion Gheorghe Maurer, a 
primit în audiență pe dr. Katl 
Bobleter, secretar de stat in Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Austriei.
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Pentru a realiza toate acestea 
la noi, cred că se cere, în pri
mul rînd, să se îmbunătățească 
pregătirea inginerilor din insti
tutele de cercetare și din ex
ploatare. în ambele cazuri, în- 
vățămîntul poate juca un rol 
important. în primul caz, cali
tatea cercetărilor ar putea fi 
ridicată prin angajarea unui nu
măr crescînd de ingineri din 
producție în efectuarea unor 
lucrări care interesează produc
ția, la nivel de doctorat, sub 
conducerea științifică directă a 
profesorilor din facultăți; s-ar 
veni astfel și în sprijinul in
stitutelor de cercetări departa
mentale în care acum o 
parte încă destul de mică 
din personalul cu pregă
tire tehnică superioară posedă 
titlul de candidat sau doctor. în 
al doilea caz, s-ar putea extin
de, cu concursul cadrelor din 
învățămîntul superior, cursu
rile pentru inginerii din produc
ție, în vederea pregătirii lor 
pentru lucrări de cercetare.

Pentru o mai bună legătură 
a învătămîntului cu practica, 
aș propune întîlniri periodice, 
anuale sau bianuale, ale absol
venților facultăților cu corpul 
didactic (după 3 sau 5 ani de la 
absolvire) în vederea schimbu
lui de experiență.

Cu ideea aceasta din urmă 
are o contingență directă primul 
contact al tînărului inginer cu 
producția, „stagiatura". în peri
oada de stagiu tînărul inginer 
nu ar trebui sa piardă orice le
gătură cu facultatea. Stagiatu
ra ar trebui să fie astfel organi
zată încît să reprezinte efectiv 
o perioadă activă de tre-

de utilaj chimic Plo- 
necesar Raiinăriei Ploiești 

Foto : N. STELORIAN

vicepreședinte** 
i de Miniștri al R P 

e. Gogu Radulescu, a 
în audiență protocola

ră pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Sue
diei la București. Oktf G. 
Bjurstrom.

♦
La 16 iunie. Cornelia Mâ- 

nescu, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Române a pri
mit în audiență pe dr. Kari 
Bobleter, secretar de stat in 
Ministerul Afacerilor Extern* 
al Austriei, care face o vizită 
în țara noastră la invitat» 
Ministerului Afacerilor Exter
ne ai R_ P. Rocaăr.e.

set

_r

Miercuri la amiază s-a 
întors în Capitală delegația 
guvernamentală condusă de 
Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Superior al Agri
col tuni. care a participat la 
deschiderea Expoziției agricole 
a R. D. Germane de 
zig — Markkleberg.

★

Miercuri la amiază 
Capitala, plecând spre 
Ekaterina Furțeva, ministrul cul
turii al V.R.S.S., care, la invita
ția președintelui Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a fă
cut o vizită în țara noastră.

♦

Miercuri a părăsit Capitala 
îndreptindu-se spre patrie prof, 
univ. Geovanni Gualberto Arcbi, 
rectorul Universității din Floren
ța. care a făcut o vizită de mai 
multe zile in țara noastră.

a părăsit 
Varșovia

(Aterpres.
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Pentru muzeografi vara nu este numai un sezon estival. 
Apropierea ei este marcată de o complexă activitate 
de pregătire a manifestărilor ce au ca scop atragerea 
unui număr cit mai mare de vizitatori. De pe acum, 
muzeele Capitalei oferă numeroase exponate noi, își 
programează diferite forme de popularizare a celor 
mai reușite acțiuni; intr-un scurt raid, ne-am făcut o 
imagine destul de concretă despre ceea ce pot prezen- 

în timpul verii. ,

răjuit de umbra 
arborilor și a porți
lor boltite, pitores
cul sat-muzeu de 
pe malul lacului 
Herăstrău răspunde 
nevoii imperioase

a unui public larg, dornic să 
cunoască intr-un cadru cit mai 
autentic comorile artei noastre 
populare. Loc de agrement ca și 
de incintare artistică, muzeul a 
înregistrat in trei duminici con
secutive peste zece mii de vizi
tatori. In vara aceasta, in ca
drul „satului" se va instala o 
„nouă" gospodărie țărănească, 
veche de două sute de ani, 
transportată din Chereluș, re
giunea Crișana, o stînă din 
Munții Retezat și sint aproape 
reconstruite două mc ~i și o piuă. 
In curind, la intrarea princi
pală a muzeului se va deschide 
o expoziție cu „Aspecte noi dip 
viața satelor regiunii Ploiești". 
Dobrogea, de asemenea, va fi 
cercetată din punct de vedere 
etnografic și se va turna un 
film documentar care să îmbo
gățească cunoștințele vizitato
rilor despre viața și arta oa
menilor din această regiune a 
țării.

La Muzeul de istorie a ora
șului București, pregătirile 
estivale se includ în planul 
mare de acțiuni cu care colec
tivul întîmpină Congresul al 
TV -tea al partidului. In alară de 
ciclul tematic de comunicări, 
urmate de proiecții, privind is
toria orașului București, activi
tatea muzeului tinde să se de-, 
plaseze spre locurile de produc
ție, popularizind prin panouri, 
vitrine, expoziții volante reali
zările oamenilor muncii in ope
ra de construire a socialismului.

Televiziune
JOI 17 IUNIE

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii : „Calul 
Fury“ (IV) : Armăsarul nără
vaș. 19.45 Clubul tinereții. 21,05 
Muzică populară românească. 
21,35 Din lume adunate. 21,50 
Mari actori ai ecranului: Ge
rard Philipe. în încheiere : Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic.

f £
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Vedere generate a Fabricii de mobilă — Iași

cere de la modul de lucru ca
racteristic facultăților la cel ca
racteristic producției. Poate că 
ar fi recomandabil să se consi
dere aici, între altele, soluția 
sugerată și de alti tovarăși 
care lucrează In învățămînt, 
de a încadra stagiul între pe
rioada de absolvire și examenul 
de stat. în cazul acesta, între 
obiectele examenului de stat ar 
trebui să fie cuprinse în afara 
proiectului de diplomă, care re
prezintă o sinteză a principiilor 
teoretice 
concrete, 
producție 
venți în 
Astfel
tra direct în munca pro
ductivă ca inginer la numai un 
an de la absolvire și nu după 
18 luni cît se cere în general 
în prezent.

aplicate la probleme 
și cunoștințele de 

însușite de absol- 
perioada stagiului, 

tînărul ar putea in
direct în munca

învățătura nu are
punct terminus

cu realism, el încearcă să cap
teze tot ce ulterior ar putea va
lorifica în viafă. Fenomenul are 
semnificații de reținut pentru 
munca educativă : dacă în 
miezul manifestărilor diverse 
la care e solicitat tînărul nu 
simte cunoștințe ce îi vor fi 
utile la un moment dat, (cel 
puțin cît acelea dobîndite în 
școala serală) interesul său 
scade rapid și ne pomenim cu 
un auditor opac, absent sau 
indiferent.

Dacă pentru marea masă a 
tineretului, învățătura, mun
ca, răspunderea sînt coordo
nate vitale, există încă, ici 
colo, tendințe care ne sînt 
străine. Aspirantul la o viață 
cît mai ușoară obținută cu cît 
mai puține eforturi optează 
pentru ușurătate înainte de a

da cu adevărat piept cu viața 
și situîndu-se în afara colecti
vului. Vreau să mă refer la 
unii tineri veniți din școlile 
profesionale. Se resimte la unii 
absolvenți insuficienta pregă
tire, urmare a unor deficiențe 
din școală, cărora trebuie să le 
acordăm o atenție specială. 
Din fericire, drumul învăță
turii nu se oprește în fața por
ților întreprinderilor. Uzina 
este ea însăși o școală în sen
sul cel mai propriu al cuvîn- 
tului. Cultivarea atitudinii 
înaintate față de muncă în
seamnă totodată promovarea 
unei atitudini active față de 
învățătură. In fond, sarcina e- 
sențială a tineretului este să 
se pregătească, să învețe, să-si 
însușească bine meseria, să se 
specializeze.

A învăța — iată răspunde
rea de căpetenie a oricărui 
tînăr de azi, răspundere care 
trebuie privită cu o maximă 
seriozitate. Sarcinile mari pe 
care le trasează partidul prin 
proiectele de Directive sînt 
totodată o chemare adresată 
întregului nostru tineret de a 
fi, prin pregătirea și maturi
tatea lui, un participant di
rect la prefacerile prin care va 
trece țara noastră în anii care 
urmează.

Spuneam că drumul învăță
turii nu se oprește în fața 
porții întreprinderilor și cu 
atît mai puțin se încheie aici 
procesul de formare a conștiin
ței. Dimpotrivă, în plin me
diu muncitoresc, în echipa în 
care lucrează, rămînerile în 
urma, eschivările, tertipurile 
unui nou venit cu apucături 
ușuratice provoacă în mod 
necesar o reacție sănătoasă, eu 
efecte curative. Aș sublinia 
datoria colectivului, datoria 
celor care se ocupă de îndru
marea și educația tineretului

— înțelegîndu-se prin aceasta 
și organizația U.T.M. și 
maistrul și profesorul de la 
școală și familia — de a sădi 
la tînăr o înaltă răspundere, 
față de propria comportare în 
muncă și în viață. Dar îl am 
în vedere și pe el, pe tînăr ; 
el însuși are față de el și de 
colectivul socialist datoria de 
a-și forma trăsături înaintate, 
un caracter și un profil mo
ral luminos, care să-i facă 
cinste. Despre influența colec
tivului asupra 
mai scris — dar personal aș 
fi oricînd dornic să ~.ai îr. 
tîlnesc asemenea 
cu seamă pagini literare. Cu
nosc, de exemplu, perseve
rența cu care un colec
tiv de tineri de la „Mătasea 
populară" a reușit să învingă 
sentimentul însingurării, foar
te acut la o tînără, dintot- 
deauna lipsită de oameni a- 
propiați. La Fabrica de pompe 
venise din școala profesională 
un băiat care adopta poziția 
ariciului, respingînd în bloc 
toate observațiile critice făcute 
cu îndreptățire de colectiv. 
Pentru șeful de brigadă, un 
comunist, a-i cerceta cu delica
tă atenție caracterul, a-1 îm
prieteni treptat-treptat, cu 
cîțiva tineri de încredere, a 
determina pe nesimțite for
marea unei 
autocritice în 
orgoliu 
te acestea 
luate în mod voluntar, din- 
tr-o profundă exigență parti
nică. Și ajutat de tovară
șii săi, mai tineri, în multe 
săptămîni petrecute cu el la 
lucru și în afara 
reușit. Refractarul 
sociabil.

Vreau să spun că 
salutăm munca în locul pripe
lilor „energice", munca răb-

tinerilor s-a

să mai în- 
pagini, mai

viziuni 
lupta 

încă agresiv 
au fost

sincer 
cu un 

— toa- 
sarcini

fabricii, a 
a devenit

trebuie să

In cinstea Congresului se 
gătește o expoziție care va cir
cula in patru exemplare, inti
tulată „București in anii șeșena- 
lului", și o altă expoziție vo
lantă „Locuri și case istorice din 
București legate de lupta 
P.C.R.".

Cu prilejul vizitei Întreprin
să la Muzeul de literatură ni 
s-a comunicat că, fiind o zi 

fără vizitatori, se fac pregătiri, 
fiind așteptat un grup numeros 
de ingineri din Franța, Canada, 
S.U.A., U.R.S.S., Elveția, sosiți 
în țară cu ocazia Congresului 
Comitetului nr. 4 al Conferin
ței Internaționale a Marilor 
Rețele Electrice. In acest scop, 
in prima sală a muzeului s-a 
amenajat o vitrină specială cu 
documente inedite care atestă 
legăturile pe care românii le-au 
avut -cu personalități de cultură 
de renume mondial. Sint pre
zentate. alături de caietele de 
limbă sanscrită ale lui George 
Coșbuc. scrisori personale apar- 
ținind lui Marcel Proust și Sel- 
mei Langerlow, sau corespon
dența lui Prudhomme cu Vasile 
Alecsandri.

Muzeograla Lizica Mușates- 
cu ne-a informat insă că „mu
zeul își trăiește, cu febrilitate, 
poate ultimele săptămini cu vi
zitatori, că o dată cu începe
rea vacanțelor de vară, activi
tatea stagnează și dintre oaspe
ții obișnuiț i: elevi sau st ude nț i 
doar vreun reslanțier întirziat 
mai cercetează sălile expozi
ției..." Ni se pare nefiresc că un • 
muzeu de literatură, care poate 
contribui atit de profund la edu
carea și culturalizarea oameni- , 
lor muncii, își limitează activi
tatea numai în cadrul școlilor 
și facultăților și nu încearcă 
să-și formeze un număr stator-

ille de vizitatori de toate profe
siile și virstele.

In acest scop, colectivul mu
zeului ar putea Întreprinde o 
intensă campanie de populari
zare, folosind toate formele de 
agitație vizuală, colaborarea 
permanentă cu organizațiile de 
masă, organizarea unor vizite 
colective. Numai in acest fel, 
sezonul de vară n-ar mai con- : 
stitui pentru muzeul in care se 
păstrează manuscrise sau ima
gini din viața lui Emine seu, 
Creangă, Sadoveanu — un se
zon... de inactivitate...

Așezate in locuri de mare 
circulație, exponatele mu
zeului tehnic din Parcul Li

bertății polarizează in jurul lor 
atenția celor mari și curiozita
tea celor mici. Cei care vin aici 
să se recreeze urmăresc cu in
teres începuturile industriei 
noastre constructoare de ma
șini, de la primă mașină de ex
tras sare (veche de trei sute de 
ani) și steampurile pentru sfă- 
rimat piatra auriferă, pînă la 
primul tramvai cu tracțiune a- 
nimală expus de curind. in fața 
prototipului primului autocami
on romanesc de 15 tone fabricat 
în țară, ca și în fața celor două 
motoare ale submarinului româ
nesc „Delfinul" contempli par
că o istorie pe care aceste „ra
rități", încep s-o marcheze.

La Muzeul de Artă populară, 
pe întreaga perioadă a verii 
se vor inaugura o serie de 

expoziții care vor fi trimise în 
întreprinderile din Capitală și 
în centrele mai importante din 
țară. Muzeul s-a orientat către 
genul expozițiilor pe regiuni, 
cu selectarea elementelor mai 
interesante de artă populară, ca
racteristice regiunii respective, 
in luna iunie se va deschide 
expoziția „Cultura populară din 
regiunea Maramureș". Două ex
poziții, una de scoarțe populare 
și alta de artă populară româ
nească, se găsesc deja in ora
șele regiunii Maramureș de 
unde vor pleca și în alte punc
te din țară.

HOSSU LUCIA

Cinematografe
LALEAUA NEAGRĂ — film 

pentru ecran panoramic, rulează 
la Patria (orele 9; 11,30- 14; 
16,30; 19; 21,30), OLIVER TWIST
— rulează la Capitol (orele 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45, 20,15),
Excelsior (orele 10, 12,30; 15,30; 
18; 20,45), Aurora (orele 9,30; 
11,45: 14, 16,15; 18,30, 20,45), Flo- 
reasca (orele 10,30, 15,30, 18, 
20,30). FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop, rulează Ia Republi
ca (orele 8.30, 10,30; 12,45; 15; 
17, 19.15, 21,30), Festival (orele 9, 
11: 13; 15; 17; 19; 21). RABY
MATY AS — ' rulează lă Festival 
(orele 10; 12,15, 14,30, 17, 19,30), 
Buzești (orele 15, 17,15, 19,30).
WINNETOU — cinemascop — ru
lează la București (orele 9,30; 
11,45; 14; 16.45, 19, 21.15), Fero
viar (orele 9,45; 12; 14,15, 16,30, 
19: 21.30), (completare: SMULSE 
DIN ÎMPĂRĂȚIA SĂRII), Tomis 
(orele 9,30, 11,45; 14, 16,30; 18,45; 
21), Melodia (orele 9,45; 12, 14,30; 
16,45, 19, 21,15). HOCHEIȘTII — 
cinemascop — rulează Ia Victoria 
(orele 10; 12; 14;' 16; 18,15; 20,30). 
JOE LIMONÂDĂ — cinemascop — 
rulează la Central (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). ARE
NA CIRCULUI — rulează la Lu
mina (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). DOI BĂIEȚI CA PlINEA 
CALDĂ — rulează la Union (ore
le 16; 18,15; 20,30). BINE AȚI VE
NIT — BALETUL NEGRU DIN* 
SENEGAL — rulează la Doina fo
tele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
Programe pentru copii — ora 10). 
ANIMALELE — SMULSE DIN 
ÎMPĂRĂȚIA SĂRII, rulează la 
Timpuri Noi (orele 9; 11; 13; 15; 
17, 19; 21). NEAMUL ȘOIMĂREȘ- 
TILOR — cinemascop (ambele 
serii) — ȘOPÎRLE — rulează Ia 
Giulești (orele 16; 19), Modern 
(orele 10; 13; 16,15; 19,45). HAN- 
KA — rulează la Cultural (orele 
15,30; 18; 20,30). SPRE CULMI — 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 10.30, 16, 18, 20), Moșilor 
(orele 15, 17, 19). CERASELLA — 
rulează ia Dacia (orele 9,30, 11,45, 
14, 16,15; 18,45; 21). FEMEIA NE-

datoare, atentă, diferențiată, 
că lesnicioaselor vehemențe 
de limbaj, condamnărilor fa
cile se cuvine să le preferăm 
metodele convingerii, făurind 
cite o cheie — unicat pentru 
fiecare om în parte. Organiza
ția U.T.M. trebuie să învețe 
mereu din munca comuniști
lor, din grija atentă și perse
verența cu care se cresc și se 
formează oamenii. Numai așa 
se încheagă o echipă inde
structibil unită. Eroii nu se 
nasc peste noapte, ci, de multe 
ori, în urma unor asemenea 
strădanii colective, rămase a- 
nonime dar cu urme de ne
șters.

Să ne ferim de simplificări. 
Se întîmplă uneori ca influ
ența pozitivă,- efortul acesta 
colectiv să se izbească de o 
rezistență ascunsă, din afară, 
greu de identificat, însă pu
ternică, trăgînd greu în celă
lalt talger al balanței. La ace
eași Fabrică de pompe, amin
tită mai sus, cu regularitate 
un tînăr dispărea la 2—3 ore 
după venirea la lucru ; de cî- 
teva ori a fost găsit dormind. 
Discutat în echipă, apoi în co
lective din ce în ce mai largi 
— nici un rezultat, Hai să fa
cem și o discuție Cu părinții, 
și-au spus tovarășii săi. I-am 
convocat, au venit, și ce să 
vezi ? A reieșit că mama în
săși, orbită de o dragoste 
absurdă, îl învățase pe băiat 
abecedarul chiulului. „Noi, cu 
4000 de lei pe lună — spunea 
ea — sîntem în stare să avem 
grijă de el, să-1 îmbrăcăm, 
să-1 hrănim; pentru rest, atîta 
am vrut; să-1 știm că e și el 
într-o fabrică, acolo". Textual. 
Cu alte cuvinte, atitudinea 
băiatului nu-i deranja de loc, 
cu condiția ca, formal, înca
drarea în cîmpul muncii să 
existe, aparențele să fie salva-

cunoscută — rulează la Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grivita (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). UCIGAȘII DE 
TEMEI — rulează Ia Crîngași (ore
le 16; 18,15; 20,30). NE ASUMĂM 
RĂSPUNDEREA — rulează la 
Cosmos (orele 15,45; 18; 20,15). 
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTIMPLAT
— rulează la Bucegi (orele 10;
12,15; 16; 18,15; 20,45). Flacăra 
(orele 14,15; 16.30, 18.45, 21).
SPĂRGĂTORUL — cinemascop — 
PIONIERIA nr. 3/1965 — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15). PE UR
MELE LUI AHMED — SCOARȚE 
POPULARE — rulează la Vitan 
(orele 16; 18,15, 20,30). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII - TORIS IVENS
— rulează la Miorița (orele 10, 
12,30; 15,30, 18,30; 29,30), Flamu
ra (orele 10; 12,15, 16; 18,15; 20,30, 
completare PIETRE CARE ÎNFLO
RESC). REGINA CÎNTECELOR — 
rulează Ia Munca (orele 10,30; 14, 
16.15, 18,30; 20,45). ALERG DUPĂ 
O STEA — rulează la Popular (o- 
rele 16; 18.15; 20,30). FERNAND 
COW-BOY — COMORI DE ARTĂ 
ROMÂNEASCĂ — rulează la Arta 
(orele 10; 15,30; 17,45; 20), Progre
sul (orele 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
MERII SĂLBATICI — CELULE 
AMEȚITE — rulează la Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20,30). SCARA- 
MOUCHE — rulează la Colentina 
(orele 15; 17; 19; 21), Ferentari 
(orele 10,30; 16; 18,15, 20,30, com
pletare PIONIERIA nr. 3/1965). 
VESELIE LA ACAPULCO — AR
TIȘTII AMATORI - rulează Ia 
Volga (orele 9,45, 12, 14,15, 16,30; 
18,45; 21). DIVORȚ ITALIAN — 
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15). LOGODNICELE VĂDUVE
— rulează la Lira (orele 15,30; 18). 
CRONICA UNEI CRIME — cine
mascop — PIETRE CARE ÎNFLO
RESC — rulează la Drumul Sării 
(orele 16; 18,15; 20,30). CASA 
RICORDI — PIONIERIA nr 3/1965
— rulează la Cotroceni (orele 10,30; 
15; 17,45; 20,30). IANOȘIK (ambele 
serii) — rulează la Pacea (orele 
10; 16,15, 19,30). MARIA CANDEL- 
LARIA — cinemascop rulează la 
Carpați (orele 10; 12; 14; 16).

te. Ciudați 
rată iubire 
știent rea, tocmai cînd își în
chipuie că îngăduie totul pen
tru fericirea fiului său. Nu, 
asemenea cazuri nu sînt mul
te. Dar ele prilejuiesc reflecții 
cu privire la răspunderea fac
torilor educativi. Un organism 
sănătos, armonios, minunat 
constituit, cum este în totali
tatea sa tineretul nostru, res
pinge cu energie chiar și o 
singură celulă parazitară.

părinți! Denatu- 
tnaternă, incon-

0 mie de ferestre
puns setei lor de adevăr, de 
valoare și de fericire ?

Partidul le-a deschis o mie 
de porți și le-a spus : intrați I 
Munciți și învățați, bucu'rați- 
vă de bunurile materiale și 
spirituale ale vieții, creați, in
ventați, inovați! Fiți la curent 
cu criteriile mondiale și, în 
numele adîncului vostru pa
triotism, ajungeți-le și depăși- 
ți-le I Feriți-vă de rutina mîi- 
nilor și a sufletului vostru, fe
riți-vă de bolile psihice ale o- 
rînduirii trecute, urîți parazi
tismul, nedreptatea, impostu
ra ! Iubiți armonia și înălțimea 
idealului nostru generos, apă- 
rați-i puritatea și frumusețea 
de orice agresiune !

Din toate unghiurile țării 
se aude replica entuziastă, a 
tinerilor, la aceste îndemnuri; 
acesta e cîntecul lor esențial.

Da, disting profilul tinerei 
generații pe ampla frescă a 
acestui popor — în întregime 
tinăr 1
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lașul universitar
moduA. Cate deed t<~tp< «w

in examene
| xamenele studen- 
! Iești sînt in toi. 

Confruntarea cu exi- 
: gențele proferiunu, 
I aduce in fiecare 
I centru studențesc o 

atmosferă specifică.
Cum niște concluzii definitorii nu 
se pot încă stabili, in cele ce ur
mează vă redăm citeca instanta
nee din actuala sesiune ieșeană.

Oglinzile sesiunii — așa sau alt
fel denumite, ele apar pretutin
deni în facultăți și institute, în
soțind mobilizator sesiunea din 
prima zi ji pină la bilanțul final. 
Imaginare ace de barometru saltă 
vesele în dreptul „timpului fru
mos" sau nervoase cînd preves
tesc „furtună". Apeluri scurte, de 
îndemn, își fac atunci loc alături: 
„Grupa 320 mai multă voința! 
Se poate mult mai mult". „Anul 
III, atenție la examenul de agro
chimie !" „La bibliotecă a apărut 
o lucrarea nouă; ea poate fi 
încă consultată". Sau : ,Succes în 
continuare integraliștilor din gru
pa 1, anul V stomatologie, care 
la examenul de medicină legală 
au obținut note între 7 și 10!" 
„Felicitări studenților Bălășcuțâ 
Silvia, Măzăreanu Ion și Idricea- 
nu Nică din anul III, agrono
mie Pentru că oglinzile sesiu
nii înregistrează totul aidoma u- 
nor seismografe.

Iată cîteva date mai conclu
dente desprinse de aici. Institu
tul agronomic „Ion lonescu de la 
Brad". Peste 1 600 de studenfi. 
Procentul de prezentare la exa
mene, pină la această dată este 
de 90,4 la sută. Promovabilitate
— 86,3 la sută. Note între 7 și 10
— 58,3 la sută.

Pe primul loc se situează Fa
cultatea de horticulturii cu un 
procent de prezentați la examene 
de 94,8 la sută, urmată de agro
nomie, unde 88,8 la sută din 
studenfi au promovat examenele, 
marea.majoritate cu note peste 7. 
Pe locul III și ultimul (dar mai 
ales ultimul) — Medicina veteri
nară. Așa că: atenție viitori me
dici veterinari. Lucrurile pot de
veni mal grave. Dar se pot și în
drepta. Ce ziceți ?

La Institutul de medicină și 
farmacie oglinda surîde ceva mai 
voioasă. Oricum, procentul de 
90,9 la sută studenți pre- 
zenți la examene, din care 
92,5 la sută promovați (de re-

CRONICĂ

SESIUNE

produrfw caaaa o șmsocre. Ea 
era adresată comutatului V.T.M. 
ai Imtrtutului agronomic și era 
semnați de Troian Margareta, 
abtoicentă. triată la Stațiunea ez- 
penmentelă agricolă Suceava in 
practica de conducere.

..Mă simt foarte bine — măr
turisea ea. Îmi culeg date pentru 
lucrarea de stat. In clipele libere 
îi ajut pe ingmerii stațiunii în 
muncă. împreună cu mine se află 
și Cojocaru Petre. El se ocupă 
de modul cum pot fi îmbunătățite 
pajiștile naturale. Peste puțin 
timp, vom reveni în institut să 
ne susținem examenul de stat. A- 
poi, ne vom întoarce la locul de 
muncă, cu dorința de a fi cît 
mai folositori".

La locul de muncă cu dorința 
de a fi cît mai folositori 1

Iată angajamentul întregii pro
moții de absolvenți ai Institutului 
agronomic din Iași.

PE TEME
un fenomen 
din domeni-

ată 
care, 
ul legendei, a tre
cut în cel al cerce
tării științifice : 
Există oare un 
„limbaj" al anima

lelor ? Sînt oare necuvîntă- 
toarele, „cuvîntătoare"? Și — se 
pare — mergîndu-se pe aceas
tă linie, s-a ajuns la concluzii 
cei puțin ieșite din comun...

Intr-adevăr, după afirma
țiile unui medic veterinar ger
man, dr. Balumer, cele 30 de 
„fraze" de bază care compun 
limbajul găinilor au un carac
ter... internațional. După ce a 
studiat timp de decenii modul 
în care comunică între ele gă
inile, acesta a ajuns să cunoa
scă însăși geneza „limbajului1* 
lor. Din acest punct de vedere, 
observațiile sale au evidențiat 
faptul că evoluția mijloacelor 
sonore de comunicare dintre 
păsările amintite se desfășoară 
„instinctiv", urmînd un proces 
aproape invariabil. Chiar izo
late fiind — de la naștere — 
de semenele lor, găinile folo
sesc, cu timpul, un limbaj 
identic instinctiv, corespun- 
zînd unor fenomene funcțio
nale diverse.

Această primă „caracteristi
că" a „limbajului" animal îl 
diferențiază — de altfel — ra

St peatra arlreoerea ielelor La 
îx:r eterne soartarhiadtL. Fie 
iaa parte ia număr mare La con- 
carsoriie de volei. Mlrliim. tu
nam.

Orgawiatia LTM acerud o 
ae*_e uecaedHa a-ireaan: ti- 
•«.or U praciscaree sporiuluu 
La sacua de modiU s-a discu
tat sespre participarea tieenlor 
ia sper'acciaaa iatr-o aaunarc 
geaeraU a orgamzabet LLT.M. 
ee see’je. in cătinii căreia s-au 
stadui! eUsun concrete pentru 
mobilizarea tinerilor la practi
carea Qiier.teAM ramuri de 
sport. Asemenea dezbateri au

Cursor.* ocetru insigna de po- 
Ljporu».

— iaca n-am lâcui nimic, dar 
vom lua măsuri — pentru 
sc-artdctiadă > concursurile 
pentru insigna de polisportiv — 
ne-a răspuns tovarășul Dioni- 
sie Bec o. președintele asociației 
sportive.

Am primit acest răspuns nu 
la 28 aprilie, cind, să spunem, 
ar mai ii fost timp „de luat 
măsuri", ci la sfirșitul lui mai.

tn legătură eu țceastă situa
ție paradoxală. răspunderea 
revine si comitetelor orășenesc 
și raional L'.T.M. Odorbei. To
varășii de aici cunosc foarte 
bine lipsurile ce se manifestă in 
activitatea sportivă de la Fabri
ca de confecții, dar nu au aju
tat organizația U.TAL să Înlă
ture asemenea „pasiuni" numai 
și numai pentru fotbal, care 
stinjenesc direct activitatea 
sportivă de masă.

Există in raionul Odorhei co
mune și sate cu o bogată tra
diție ca: Simpaul, Rugănești, 
unde se organizează frecvent 
duminici cultural-sportive și 
unde și spartachiada de vară se 
bucură de o largă popularitate. 
Rezultate frumoase s-au înre
gistrat și la Tărcești. în luna 
mai, in cadrul unei duminici 
sportive, aici au avut loc com
petiții de fotbal, tir, ciclism, at
letism la care au participat nu
meroși tineri din Tărcești și din 
satele învecinate.

Nu in toate comunele au fost 
insă hiate măsuri eficiente 
pemttn bana organizare a Spar- 
tachiauei de vară a tineretului. 
La Porumbenii Mari (comună 
de care răspunde tovarășul 
tare Szocs, secretar al comite
tului raional L’.T-M.) rezultatele 
sint_ micu De fapt, această 
răspundere este oarecum for
mală, deoarece tov. Szocs nu a 
fost de două luni in această 
comună.

In unele locuri, comitetele 
U.TJd. și asociațiile sportive se 
mulțumesc cu rezultate minime. 
La Cobătești, de pildă, sportul 
se rezumă aproape exclusiv la 
fotbal, tir și popice.

Comitetul raional L’.T.M. O- 

dorhei, organizațiile U.T.M. și 

asociațiile sportive trebuie să 

acorde o atenție mai mare 

spartachiadei de vară, și mai 

ales etapei de masă a acestei 

mari competiții sportive.

ȘT. NECANIȚCHI 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară
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țimei noastre. Și asemenea grupe, 
in lașul universitar nu sînt deloc 
o raritate. Sumarul lor se înmul
țește de la o sesiune la alta. Vă 
prezentăm cîteva. Crupa 322, ri
nul IV, horticultura. Cei 25 de 
membri ai ei au obținut la exa
menul de pomologie — cu excep
ția a două note de 7 și una de 6 
— numai note de 8, 9 fi 10. Călin 
Ștefan, Gheorghiu Vasilica și Ho- 
lostencu Teodora sini purtătorii 
celei mai înalte ștafete. Cunoș
tințele lor au fost apreciate în
totdeauna cu nota maximă : 10. 
Cu aceleași rezultate se recoman
dă și colegii lor din grupa 607, 
anul IV, medicină veterinară. Aici 
începe să se formeze o tradiție; 
grupa a fost integralistă și in se
siunea din iarnă. Cu o singură 
notă de 6 se menține integralistă 
și grupa 255, anul IV, mecanică 
de la Institutul politehnic, iar stu
denții grupei I, anul V stomatolo
gie de la Institutul de medicină 
și farmacie se știu integraliști „de 
cînd lumea". „Să tot fie 3 ani de 
cind la noi nu s-a mai luat o notă 
slabă" — ne mărturisea Scinteie 
Valentina, membră a acestei 
grupe.

/
n timp ce coridoarele agro

nomiei trăiau atmosfera e- 
moționantă a examenelor, 

iar „oglinzile" sesiunii consemnau 
succese frumoase și îndemnuri 

spre altele asemănătoare — din

ȘTIINȚIFICE
J i

dical, de cel uman. Izolat de 
societate, copilul nu poate vor
bi. In timp ce, în cazul ani
malelor, „limbajul" propriu 
fiecărei specii este elaborat de 
fiecare individ în parte — 
izolat sau nu de semenii săi — 
trecînd în mod spontan prin 
anumite faze, întotdeauna ace
leași.

O altă caracteristică a „gra
iului" animalelor este că el 
este legat de situația prezentă. 
El nu își transmite reciproc 
decit „informații" de actuali-

TÎRGU-MUREȘ (prin telefon) 
După răgazut 

alergătorii au plecat din 
orașului 
cei 110 km.
După ce au trecut Dealul Feleacu- 
lui (punct de cățărare ciștigat de 
Ziegler), cicliștii au mers mai re
laxat, parcurgind în prima oră 
doar 37 km. Sprintul de la Turda 
l-a ciștigat Simion Ariton urmat 
de polonezul Linde, Drăghicioiu și 
după aceasta, din nou acalmie în 
pluton. Deabia după 50 km de la 
plecare reușesc să se desprindă 
din pluton șapte alergători: Arde
leanu, Stoica, Ghera, Neagoie, Cio- 
banu și Drăghicioiu. Dar ten
tativa acestora este anihilată 
în 8 km datorită eforturilor lui 
Moiceanu și Ziegler rămași în plu
ton. După ieșirea din Luduș, Zie
gler încearcă să refacă terenul 
pierdut dimineață la contra-timp 
dar fără sorți de izbîndă.

Cind mai erau de parcurs doar 
25 km se desprinde din pluton N. 
Niculescu (Steaua) și după el ime
diat alergătorul austriac Miiler.

necesar odihnei, 
centrul 

Cluj pentru a străbate 
pină la Tg. Mureș.

tnceput 
iasă

înnu au fost luați 
aceștia $i-au asigurat 
serios care le-a fost 
ajungă primii la s>o-

La 
seamă, 
un avantaj 
suficient să. .
sire. Pe ultima sută de metri Ni- 
culescu a atacat și reușește să 
treacă primul linia albă, fără ca 
Miller să poată riposta. Câștigăto
rul semi-etapei la Tg. Mureș sosi
se al cincilea în prima semi-etapă 
și adunîndu-se cele două timpuri, 
al Iui Niculescu a fost cel mai bun, 
fiind astfel ciștigătorul întregii 
etape.

In același timp, Ion Ardeleanu a 
devenit noul purtător al tricoului 
galben. Pe locul doi în clasamentul 
general se situează Niculescu la 
36", urmat de Stoica la 39", Zie
gler la 1'05", Chera la 1T9" șl 
Moiceanu Ia 1'21". • Deci, primelp 
trei locuri sînt ocupate de alergă
torii de la Clubul Steaua care 
conduce și în clasamentul pe e- 
chipe.

Astăzi este zi de odihnă la Tg. 
Mureș.

• Echipa de fotbal 
Vagonul Arad care 
întreprinde un turneu 
în R. D. Germană a 
jucat mar/i seara ia 
Dresda cu formația 
locală SC Einheit. Pres- 
tind un joc de buna 
iactură, fotbaliștii ro-

ciul amical de fotbal 
dintre echipele de ti
neret ale U.R.S.S. și 
R. P. Române. După un 
joc interesant, fotba
liștii români au obți
nut o meritată victo
rie cu 
(1-2).

scorul de 4—3

ț

mâni au repurtat vic
toria cu scorul de 4—2toria cu scorul 
(2-1).

• Aseară Ia 
reflectoarelor 
nului central din Tbi
lisi, s-a disputat me-

lumina 
stadio-

• La 
pa de 
Constanta 
ieri cu 
echipa 
într-un 
pentru 
nică". 
jucător 
fost Ologu, care a în
scris 3 puncte. Retu
rul se va desfășura 
la 23 iunie Ia Con
stanta.

Skoplje, echi- 
fotbal

a
4—0 

locală 
joc 

„Cupa 
Cel mai 
de pe teren a

Farul 
învins 
(0-0) 

Var dar, 
contînd 

Baica- 
bun

• Asociația naționa
lă a studenților din 
S.U.A. a început pre
gătirile pentru selec-

ționarea echipelor care 
vor participa la Jocu
rile mondiale universi
tare (Universiada) ce 
vor avea loc între 20— 
29 august la Buda
pesta. Delegația stu
denților americani va 
cuprinde aproximativ 
50 de sportivi, angajați 
în competițiile de at
letism, baschet, înot și 
sărituri de la trambuli
nă, tenis de clmp. Din 
lotul de nata/ie vor 
tace parte în mod si
gur campionul olimpic 
Don Schollander, Clay 
Robie și Ken Stittze- 
ger. Atletii (în număr 
de 15) vor fi desemnați 
după meciul U.R.S.S.— 
S.U.A., programat în 
luna iulie la Kiev. E- 
chipa de 
alcătuită 
de la 
Carolina,
din San Francisco.

baschet va li 
din jucători 

universitățile 
indiana

• Cei mai buni ju
cători de tenis din 
lume, sosiți la Londra 
în vederea tradiționa
lului turneu de la 
Wimbledon, participă 
la un concurs de ve
rificare. Dintre primele 
rezultate transmise de 
agențiile de presă re
marcăm victoria obți
nută de danezul Ulrich 
cu 6—4, 6—1 în fata
australianului 
Stolle.S. SPIREAION ANDREIȚĂ

La Mal iac. In biblioteca tehnică a slafiunii experimentale stuhcole.

perind cu succes sfera de in
formații necesare vieții lor.

După lucrările lui Schenkel, 
a devenit cunoscut „codul“ fo
losit ca mijloc de comunicare 
de către lupi, constînd într-o 
succesiune anumită de miș
cări ale urechilor, fălcilor și 
cozii.

In legătură cu cercetările a- 
mintite, oamenii de știință au 
emis părerea că nu este de
parte ziua cind oamenii vor 
putea înțelege „limbajul" ani
malelor și le vor putea „vor
bi". Invers, numeroase ani
male s-au și arătat capabile 
să învețe și să reacționeze in
tr-un mod adecvat la cuvîntul 
omenesc.

perioară bagajului lor de cu
vinte.

Ultima speranță în acest do
meniu este — așa cum rela
tează un cercetător american, 
dr. Lilly — delfinul. Speciali
zat în neurofiziologie și biofi
zică, el este fondatorul unui 
institut de cercetări cu privire 
la comunicările dintre specii. 
In așteptarea descoperirii se
menilor noștri extra-tereștri, 
amintitul institut și-a consa
crat activitatea studiului ani
malelor planetei noastre.

Nu întimplător a devenit 
delfinul obiectul unor cerce
tări speciale. Acest fapt se 
datorește greutății creierului 
său. Căci dacă creierul ome-

impune o singurătate abso
lută. Experiențele efectuate 
constau în emiterea în apro
pierea animalului a unei în
registrări a vocii umane, ori 
de cîte ori el însuși emite su
nete. Se pare că delfinul „a- 
preciază" această atenție și 
este „stimulat" astfel în di
recția unei „vorbiri" — efec
tuate cu mijloacele ce-i sînt 
proprii.

In același timp, un hidrofon 
plasat în bazinul în care se 
află „elevul" și legat cu un 
megafon situat în laborator, 
permite cercetătorilor să ur
mărească „pălăvrăgeala" del
finului. Ei au constatat astfel 
încercări de a imita limbajul

in ajutorul 
agitatorilor 

și propagandiștilor

Partidul — organizatorul și 

conducătorul luptei pentru 
construirea socialismului

16 p.

Măreț program al înfloririi 
patriei și bunăstării po

porului

64 p. 0,50 lei

Limbajul delfinilor
tate, cu privire la dispoziție 
sau semnalînd hrana, prezența 
unei primejdii etc. Numai al
binele fac — pare-se — excep
ție de la această regulă. Renu
mitul lor „dans" — studiat de 
entomologul austriac Frisch 
— servește ca mijloc de trans
mitere a informațiilor privind 
trecutul.

Avînd un caracter de auto- 
matisnj, „graiul" animalelor 
este adaptat necesităților, aco-

Nu încape îndoială că — 
dacă ar putea vorbi, dacă 
ar avea un limbaj articulat — 
maimuțele ar merge mai de
parte încă în folosirea adec
vată a „limbajului" omenesc. 
Din păcate însă, experiențele 
în acest domeniu s-au dove
dit decepționante. Cu toată 
perseverența cercetătorilor, 
vocabularul lor a rămas foarte 
redus, deși inteligența — mă
surată cu ajutorul testelor — 
s-a dovedit a fi cu mult șu

nesc cîntărește, în medie, 
1.540 g, la adult, cel al delfi
nului are — pentru o talie de 
2,50 m — 1.700 gr. Și aceasta 
în timp ce creierul cimpan
zeului cîntărește doar 375 g. 
Delfinul este deci mamiferul 
al cărui creier poate fi oare
cum comparat cu cel ome
nesc, în ceea ce privește 
masa și complexitatea sa.

Metoda folosită pentru a se 
„preda" delfinului cunoștințe 
asupra limbajului omenesc

omenesc — deși sistemul vo
cal al animalului, care poate 
emite numci in sunete ascuțite 
și ultrasunete, reprezintă o pie
dică in acest sens. Astfel, au 
fost clasificate patru feluri de 
imitări: cea a rîsului ome
nesc, a fluierăturilor, a miș
cărilor produse în mod zgomo
tos cu buzele șl, în sfîrșit, cea 
a cuvintelor.

Lucrările de studiere a com
portamentului delfinului nu 
sînt încă destul de avan-

sate — pentru ca
cu privire la însușirile „po
liglote" ale animalului să 
poată fi considerate ca verifi
cate sau infirmate. Sceptici, 
unii savanți se îndoiesc de po
sibilitatea ca acest „talentat1* 
mamifer să poată ajunge — 
cît de cît — să „vorbească". 
In orice caz, oamenii de știință 
sînt de acord in ceea ce prive
ște însușirile sale „intelectua
le". Și, în timp ce dr- Lilly se 
străduiește să predea limba 
engleză elevilor săi acvatici, 
alți cercetători încercă să des
copere propriul limbaj al del
finilor — un straniu amestec 
de fluierături, lătrături sau ge
mete. Mergînd pe această linie, 
ei au identificat chiar 30 de su
nete deosebite; mai rămîne 
doar ca acestea să fie inter
pretate.

Insă chiar în această etapă, 
cercetătorii care lucrează cu 
delfinii afirmă că ar fi stabi
lit contactul cu unul dintre 
cei mai evoluați reprezentanți 
ai regnului animal. Căci delfi
nii știu uneori să facă dovadă 
chiar de un anume simț al u- 
morului. Iată și un exemplu 
în acest sens. Intr-o zi, delfinii 
din Marineland au ținut să-și 
arate nemulțumirea de a se fi 
văzut constrinși să împartă 
acvariul cu niște pești tropi
cali. Ei au aruncat toți peștii 
afară din apă, cu excepția u- 
nuia singur, pe care l-au zvîr- 
lit în... capul directorului.

ADRIAN SERGHIE

Pe tobogan

DISCURI NOI
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Un disc recent difuzat de ,,Elec-' 
trecord" vine să pună la dispozi
ția cercurilor tinerilor iubitori ai 
muzicii, melomanilor în generai, o 
imprimare (de mult așteptată) de 
mare eficientă pedagogică: Varia- 
fiunile și Fuga pe o temă de Pur
ceii de Benjamin Britten.

Subintitulată „Călăuza tlnărului 
întru cunoașterea orchestrei", ope
ra compozitorului Britten a fost 
concepută ca un ghid pentru a 
oferi tinerilor posibilitatea înțele
gerii rolului fiecăruia dintre in
strumentele și grupele de instru
mente ale orchestrei moderne. 
Pornind de Ia expresiva temă a 
lui Purcell, Britten construiește o 
suită de variații care subliniază

fiecare din ele în parte resurse
le expresive ale tuturor instru
mentelor de la flaut la contrabas, 
rolul pe care-1 au în făurirea țesă
turii muzicale. (Din păcate, impri
marea nu folosește și prezentato
rul indicat și de compozitor — 
care trebuie să atragă atenfia a- 
supra apariției diverselor instru
mente).

Alături de Variațiunile Iui Brit
ten interpretate de orchestra Fi
larmonicii bucureștene condusă 
de dirijorul englez John Pritchard, 
discul (ECE-0173) mai cuprinde 
Suita de balet „Sărutul Zînei" de 
I. Stravinskf.
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Un aspect al noului Palat al artelor care înfrumu
sețează și mai mult orașul Tașkent

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. 
pentru operațiile destinate 
menținerii 
rupt 
august.
ne a 
O.N.U.

păcii și-a între- 
lucrările pînă în luna 

Cea de-a 19-a sesiu- 
Adunării Generale a 

a împuternicit comi-

Vizita lui Saragat
la Bonn

în legătură cu apropiata vizită 
a președintelui Republicii Italia, 
Giuseppe Saragat, în R. F. Ger
mană. ministrul de externe vest- 
german, Schroeder, a avut o în
trevedere cu ambasadorul Italiei 
la Bor.: Mario Luciolli. Agenția 
ANSA relatează că în cursul con
vorbirii. Schroeder a subliniat că 
„pentru Republica Federală Ger
mană x zita președintelui Saragat 
are o - >ortanță deosebită". Se 
așteaptă ca în cadrul acestei vi
zite Si-agat și oficialitățile de la 
Bonn să abordeze problemele co
la'-.-i-, dintre Italia și R. F.

tetul să examineze sub toate 
aspectele problema operații
lor O.N.U. pentru menținerea 
păcii, inclusiv posibilitatea de 
a lichida actualele dificultăți 
financiare ale Organizației 
Națiunilor Unite. Comitetul 
avea sarcina să prezinte un 
raport Adunării Generale cel 
mai tîrziu la 15 iunie, lucru 
ce n-a putut fi realizat din 
cauza pozițiilor divergente.

în ședință din 15 iunie Co
mitetul a aprobat raportul 
prezentat de secretarul gene
ral al O.N.U. U Thant și pre
ședintele celei de-a 19-a se
siuni, Quaison Sackey, în care 
se face un bilanț prealabil ai 
activității Comitetului. La 
propunerea reprezentantului 
Afganistanului, sprijinit de 
Franța, Pakistan, Uniunea So
vietică, în raport a fost in
clus un punct care arată că 
membrii Comitetului special 
sînt de acord că Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să fie 
întărită și că Adunarea Gene
rală, atunci cînd se va întru
ni din nou, trebuie să funcți
oneze normal, în conformitate 
cu regulile ei procedurale.

i începutul aces- 
săptămini. Con
ți municipal al o- 

s-a

din 
din 

Cau- 
tre-

seamnă această su
mă, e de-ajuns de 
spus că reprezintă 
cu 11 milioane mai 
mult deci! cheltuieli
le aiectate pe un an 
intreg primului mi
nistru al Japoniei.

Dar, trebuie recu
noscut, pentru a nu-1 
calomnia

om, că nu 
i-au intrat 
buzunare.

pe. bietul 
toți banii 
in largile

O parte

siliului municipal. 
Căci, impreună cu 
el mai sint închiși 14 
consilieri municipali, 
care și ei au confun
dat buzunarul pro
priu cu cel al primă
riei. Toți, probabil 
din solidaritate, a- 
parțiri aceluiași par
tid, liberal-democrat 
aflat la putere in 
Japonia.

Scandalul în legă-

A. N. Z. U. S.
din nou

scenă
a 28 iunie 
întruni la 
hington 1 
blocului 
A.N.Z.U.S., 
care, fac 
S.U.A., Australia și 
Noua Zeelandă.

„Micul pact ăl 
. cum a fost denumit 

A.N.Z.U.S., a luat ființă în anul 
1952, la conferința de la Hono
lulu (insulele Hawai). Dar după 
puțin timp, și anume din 1954, 
activitatea sa a fost eclipsată de 
crearea pactului S.E.A.T.O., din 
care făceau parte și membrii 
A.N.Z.U.S. Acesta — devenit o 
anexă a S.E.A.T.O. — a 
în rezervă.

în ultima vreme, însă, 
au început să acorde 
tenție sporită pactului 
A.N.Z.U.S. După cum au 
marcat unii observatori, readu
cerea lui în scenă nu este întâm
plătoare. Ea trebuie pusă în le
gătură, pe de o parte, cu eșecu
rile tot mai numeroase pe care 
le înregistrează politica S.U.A. în 
Vietnamul de sud și, pe de altă 
parte, cu intensificarea disensiu
nilor din cadrul S.E.A.T.O. 
(unde, după cum se știe, inter
venția americană în Vietnam a 
întîmpinat „neînțelegerea" unor 
parteneri).

Atenția acordată A.N.Z.U.S. 
evidențiază eforturile pe care le 
desfășoară S.U.A., ca prin inter
mediul acestei alianțe să dea in
tervenției sale în Vietnam apa
rența unei „acțiuni colective".

Convorbirile purtate timp de 
cîteva zile la Washington de pri
mul ministru australian Menzies 
cu președintele Johnson, minis
trul apărării McNamara și cu 
ambasadorul american la Saigon, 
generalul Taylor, au prilejuit in
terlocutorilor o trecere în revistă 
a principalelor subiecte ce vor fi 
abordate la apropiata sesiune a 
pactului A.N.Z.U.S. întrucît 
„războiul nedeclarat" din Viet
namul de sud s-a aflat în centrul 
discuțiilor, nu este greu de ghi
cit că la sesiunea pactului oficia
litățile americane vor pune pe 
tapet problema sporirii partici
pării aliaților lor în Vietnam.

Australia, care avea deja un 
număr destul de mare de experți 
militari în Vietnamul de sud, 
și-a extins intervenția, trimițînd 
la Saigon un batalion de infante
rie ; Noua Zeelandă a hotărît și 
ea să trimită în Vietnamul de 
sud o baterie de artilerie.

Iar declarațiile făcute de Men
zies la întoarcerea sa de Ia W’as- 
hington, în care a aprobat poli
tica americană în Vietnam, au 
fost urmate de altele care dezvă
luie faptul că trupele australie
ne trimise în Vietnamul de sud 
sînt gata să participe, alături de 
cele americane, la luptele împo
triva forțelor patriotice. „Cind 
armatele americane vor participa 
la acțiuni militare — a declarat 
un purtător de cuvînt al guver
nului australian — trupele au- 

Vietnamul 
în același

se va 
Was- 

Consiliul 
militar 

din 
parte

trecut

S.U.A. 
o a- 

militar 
re-

de p
Hot

„France Presse'" despre

Cauzele scăderilor la bursa
Wall Street

sterline, care, de 
influenfat negativ 

bursei, corespon- 
că ,.dacă lira șter

-r-.eierindu-se la cauzele sca
rf derilor înregistrate marți 

la bursa din Wall Street, 
corespondentul agenției FRAN
CE PRESSE remarcă că „a fost 
de-ajuns anunțarea oficială a 
participării directe a trupelor 
americane la războiul din Viet
nam pentru ca in rindurile opi
niei publice americane să se 
ivească temerea izbucnirii unei 
„noi Coree". Influența acestui 
factor s-a evidențiat mai ales la 
bursa din Wall Street".

tn ce privește teama unei noi 
crize a lirei 
asemenea, a 
fluctuațiile 
dentul arată
lină va fi din nou în primejdie. 
Statele Unite vor fi obligate 
încă o dată să intervină pentru 
a o susține. La Wall Street se 
subliniază că o asemenea evo
luție nu va putea decit să a- 
graveze dificultățile S.U.A. in 
legătură cu balanța lor de plăți. 
După epuizarea creditelor in
ternaționale. care i-au fost a- 
cordate cu prilejul crizei prece
dente, guvernul Wilson ar pu
tea ii const rins să lichideze o 
parte din depozitele în dolari 
ale Marii Britanii, accentuind 
astfel presiunile care se exer
cită asupra bursei din New 
York".

tn cadrul comisiei' senatoria
le a finanțelor, Henry Fowler, 
ministrul finanțelor al SJJ.A., 
s-a văzut pus, după cum remar-

că agențiile de presă, in fața 
întrebărilor „insistente" ale 
membrilor comisiei cu privire 
la cauzele scăderilor de bursă 
și la repercusiunile acestora a- 
supra vieții economice a S.U.A. 
Fowler a evitat să analizeze 
cauzele, dar s-a străduit să 
dea asigurări că ritmul actual 
al activității economice se va 
menține, deși expansiunea eco
nomică „nu va ii atît de vie". EI 
a recunoscut totodată că dacă 
scăderea cursurilor se va accen
tua. ea va putea avea o ini/u- 
ență negativă asupra increderii 
industriașilor și consumatorilor 
in viitorul economiei ameri
cane.

Saigon: A
„un cabinet

ACORD COMERCIAL

POLONO ■ IRANIAN
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 

La 16 iunie a fost semnat la 
Varșovia un acord pe termen de 
3 ani privind schimburile comer
ciale și de plăti între Polonia și 
Iran. Schimbul de mărfuri pe a- 
ceastă perioadă se cifrează la 44 
milioane dolari pentru fiecare 
parte.

Miercuri, ambasadorul ameri
can la Saigon, Maxwell Taylor, 
a avut convorbiri cu generalii 
Nguyen Van Thieu și Nguyen 
Cao Ky — actualii deținători ai 
puterii după ultima schimbare a 
administrației sud-vietnameze. 
Din surse americane s-a aflat că 
Taylor le-ar fi făcut cunoscut că 
„S.UA. nu sînt mulțumite de 
evenimentele recente din această 
țari", fără a se explica cauzele 
acestei nemulțumiri.

Tot miercuri, după cinci zile 
de la transmiterea puterii mili
tarilor, generalul Nguyen Cao 
Ky, șeful Consiliului executiv, a 
terminat formarea cabinetului 
său. în timp ce în Consiliul na
țional (organul suprem) au in
trat numai generali și colonei, 
cabinetul este format în cea mai 
mare parte din civili, denumiți 
„comisari ai guvernului*. Din 
cabinet fac parte în total 14 
membri. Printre aceștia figurează 
și unele personalități din fostul 
guvern condus de Quat
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HANOI 1
Agenția V.N.A. _,
13 iunie avioane americane au 
bombardat un spital din loca
litatea Quynh Lap din pro
vincia nord-vietnameză Nghe 
(R. D. Vietnam) ucigînd 82 de 
bolnavi și rănind alți 30. La 
23 mai, avioane americane au 
bombardat în provincia Nghe 
și în provincia Thanh Hoa o 
școală, un spital și o piață, ră
nind și ucigînd 79 de persoane 
majoritatea copii, femei și bol
navi.

în timpul evenimentelor din 
localitatea Dong Xoai din 
Vietnamul de sud aviația ame
ricană a bombardat un sat din 
apropiere timp de 4 zile. Nu
mai un locuitor a scăpat cu 
viață. Peste 50 de familii au 
dispărut. în cursul bombarda
mentului au fost dărîmate 
complet pagoda și spitalul 
localitate.

fost
de

din

război"
noului guvern sud-viet- 

denumit de observatorii 
Saigon „un cabinet de

Secvențe olandeze

p

Lista 
namez, 
din ' _ 
război", va fi dată publicității în 
mod oficial peste cîteva zile, în- 
trucît ar putea interveni, încă, 
unele modificări.

Ministrul apărării al S.U.A., Ro
bert McNamara, a anunțat 
miercuri în cadrul unei conferințe 
de presă că șase noi batalioane de 
luptă americane se îndreaptă in 
prezent spre Vietnamul de sud, 
ceea ce ea face ca efectivul to
tal al forțelor S.U.A. din această 
țară să ajungă în următoarele 
săptămîni la 75000 de militari. 
Răspunzînd la întrebarea unui 
ziarist dacă trebuie să se aștepte 
la o nouă 
S.U.A. din Vi
afara cifrelor cieja anunțate, Mc- 
Nantara a spus că „se ca j 
tot ceea ce este necesar pentru 
atragerea scopurilor urmărite de 
S.U.A. în această țară"4.

tei

cașului T okio 
autodizolvat.

De ce ?
Neînțelegeri poli

tice ? Disensiuni pri
vind administrarea 
marelui oraș, printre 
cele mai mari 
lume ? Nimic 
toate acestea, 
zele demisiei
buie căutate în do
sarele tribunalului 
din Tokio. Acolo se 
află depuse actele 
acuzatului Sadao 
Koyama, una și a- 
ceeași persoană cu 
președintele — sau 
mai bine-spus, cu 
fostul președinte al 
Consiliului munici
pal.

Instalat conforta
bil în birourile mu
nicipiului, Koyama a 
pornit hotărît la bu
na administrare, dar 
nu a orașului, ci a 
propriului său buzu
nar. Metodic, fără 
grabă, el a sustras, 
nici mai mult nici 
mai puțin, decit 34 
de milioane de yeni. 
Pentru a avea o ima
gine a ceea ce înc

Confuzie de...
buzunar

i-a cheltuit într-o 
altă afacere nu mai 
puțin... onestă decit 
prima. Pentru a-și 
asigura alegerea in 
funcția de președinte 
al Consiliului r“‘ 
nicipal, funcție ren
tabilă, Koyama, a 
cumpărat numeroase 
voturi.

în închisoare, pre
ședintele nu este 
singur puțind orga
niza, dacă dorește, 
și o ședință a Con-

tură cu ceea ce a 
devenit „afacerea 
Koyama", a luat ase
menea proporții in
cit 'guvernul s-a vă
zut nevoit să anunțe 

mu- noi alegeri
avea loc 
iulie.

Singurii 
pling pe 
sint agenții săi elec
torali care, bieții de 
ei, au rămas șomeri.

care vor 
în luna

care-l 
Koyama

ANDREI MINCU

înd cei 17 prim- 
miriiștri sau șefi 
de state și cei 4 
reprezentanți cu 
rang mai inferior 
ai țărilor Common- 
welth-ului vor lua 
locul astăzi, pen
tru prima oară, în

jurul mesei ovale de conferințe 
de la Marlborough House, pe 
mapele deschise în fața lor 
vor găsi o ordine de zi extrem 
de încărcată. Faptul nu surprin
de. El își are explicația în în
săși dezvoltarea pe care a 
luat-o în ultimii ani „Comuni
tatea britanică de națiuni". Este 
suficient 
cele cinci 
care au 
conferință la nivel înalt a Com
monwealth-ului organizată în 
anul 1944, numărul celor ce 
participă la cea de a 14-a con
ferință a crescut la 21, repre- 
zentînd o populație de 750 mi
lioane de oameni de toate ra
sele și răspîndită în toate con
tinentele. Or, fiecare din aCeste 
state are de susținut un punct 
de vedere în problemele inter
naționale și cele ale Common
wealth-ului.

Observatorii politici londo
nezi au apreciat că, dat fiind 
ordinea de zi prevăzută/ discu
țiile ce urmează să aibă loc 
timp nouă zile cu ușile în
chise vor îmbrățișa o gamă 
largă de probleme cu caracter 
politic, economic și organizato
ric. Ceea ce îngrijorează cel 
mai Ihult cercurile politice en
gleze este faptul că, în multe

din aceste probleme, guvernul 
Wilson se așteaptă să fie supus 
unor critici severe. Laurence 
Meredith, corespondentul lon
donez al agenției U.P.I. merge 
pipă într-acolo îneît să afirme 
că „actuala conferință la nivel 
înalt a Commonwelth-ului ar 
putea marca declinul Marii Bri
tanii din poziția sa ca princi
pală sfetnică în problemele 
Commonwealth-ului".

Pentru ziarul „OBSERVER"

de amintit că de la 
țări independente 

luat parte la prima

straliene debarcate în 
de suci vor proceda 
fel".

Misiunea
A.N.Z.U.S. 
fi dificilă, 
guvernelor 
Wellington Ia politica americană 
în Vietnam se lovește de pro
testul tot mai puternic al opiniei 
publice din aceste țări, care cere 
încetarea intervenției și retrage
rea trupelor australiene și neo
zeelandeze din Vietnamul de sud.

S.U.A. la 
s-ar părea 
Numai că 
de la Canberra

V. URSU

La Chicago se țin lanț demon
strațiile populației de culoare 
impotriva segregației rasiale 
care există în școlile din acest 

mare oraș situat în centrul 
S.U.A.

in fotografie: actorul negru 
Dick Gregory vorbind în spri
jinul drepturilor populației de 
culoare in fața unor demon- 
stanți întruniți in Grant Park 

din Chicago.

sesiunea 
că nu va 

alinierea

Kenneth Kaunda, care a spus: 
„Considerăm că problemele A- 
fricii trebuie să fie rezolvate in 
Africa. La fel, problemele Viet
namului de 
soluționate 
vietnamez", 
curent de
U.P.I. apreciază că „sprijinul 
Angliei pentru politica america
nă în Vietnam se va găsi sub 
un foc puternic din partea unui 
mare număr de delegați".

sud trebuie să fie 
de poporul sud- 
Consemnînd acest 

opinie, agenția

r

clararea unilaterală a indepen
denței". Este mai mult ca sigur 
că și în această problemă gu
vernul englez va trebui să răs
pundă unor reproșuri puternice 
intrucît „apare clar că delega
țiile unlii număr de guverne 
africane sînt 
tiuni mult 
partea Marii 
REUTER).

în cele nouă zile de dezba
teri problema instituțiilor Corn-

gata să ceară ac
iuai pozitive din 

Britanii", (agenția

Astăzi la Marlborough House...

„pe primul plan al ordinei de 
zi a conferinței se află proble
ma unei inițiative a țărilor 
Commonwealth-ului în criza 
vietnameză". îngrijorarea sta
telor Comunității britanice față 
de situația din Vietnam și. față 
de sprijinul acordat de premie
rul Harold Wilson poziției Sta
telor Unite în această proble
mă a fost exprimată de altfel 
deschis de mai multi șefi de 
state în declarațiile făcute la 
sosirea lor în capitala Marii 
Britanii. Primul ministru al In
diei, Shastri, a arătat astfel că 
„în momentul de fată cel, mai 
bun lucru ar fi ca americanii să 
plece din Vietnamul de sud și 
să lase poporul vietnamez să-și 
reglementeze singur probleme
le", punct de vedere îmbrățișat 
și de președintele Zambiei,

Conducătorii africani au ară
tat că, pentru ei, conferința ce 
se deschide la Marlborough 
House constituie și cel mai ni
merit prilej pentru o serioasă 
examinare a problemei Rhode- 
siei de sud. „Rhodesia — a de
clarat președintele Kaunda — 
constituie sursa unei deosebite 
îngrijorări pentru Zambia, nu 
numai pentru faptul că în a- 
ceastă tară sînt oprimați în 
prezent patru milioane de afri
cani, dar pentru că această sta
re de lucruri ne preocupă 
direct". „Guvernul Kenyei — 
arată pe de altă parte agen
ția REUTER — a criticat deja 
ceea ce consideră «lipsa de ho- 
lărîre și inactivitatea-» Marii 
Britanii în rezolvarea problemei 
Rhodesiei, al cărei prim-minis- 
tru, Ian Smith, amenință cu de-

monwealth-ului va ocupa, de 
asemenea un loc principal. Este 
vorba de cererile de a se creia 
un secretariat al Comunității 
britanice de națiuni care să pre
ia multe din sarcinile actualului 
minister englez pentru proble
mele Commonwealth-ului, de 
creare a unui parlament, care 
nu va avea însă puteri execu
tive, și a unei Curți Supreme 
a Commonwealth-ului. „Presiu
nile pentru Înființarea acestor 
instituții — subliniază agenția 
U.P.I. — au venit în primul 
rind din partea noilor țări mem
bre ale Commonwealth-ului, în
deosebi a celor africane, care 
doresc să obțină un rol mai 
mare în controlul afacerilor 
Comunității". Observatorii no
tează că guvernul de la Lon
dra „ar fi dispus șa cedeze o

parte din prerogativele deținu
te pînă acum in cadrul Com
monwealth-ului". deși, după 
cum subliniază agenția REUTER 
„diplomații anticipează discuții 
aprige în problema împuterni
cirilor exercitate de secretarul- 
general, post pentru care există 
o jumătate de duzină de candi
daturi".

In sfîrșit, vin problemele e- 
conomice ale Comunității, care 
nu ocupă unul din ultimele 
locuri pe ordinea de zi. „Pentru 
guvernul Marii Britanii — a de
clarat Arthur Bottomley, minis
trul pentru relațiile cu țările 
Commonwealth-ului — consti
tuie o sursă de serioasă îngri
jorare faptul că din anul 1952 
importurile și exporturile An
gliei cu țările Comunității bri
tanice de națiuni au scăzut de 
la 40 la 30 la sută". De aceea 
se consideră că Anglia va e- 
xercita presiuni pentru a ob
ține o lărgire a comerțului cu 
celelalte țări, mai ales în lu
mina situației precare a balan
ței sale comerciale.

La ce rezultate va duce con
ferința care-și începe astăzi 
lucrările ? Nici unul din cores
pondenții occidentali de presă 
nu se hazardează în a da un 
răspuns precis. între țările par
ticipante există prea multe ten
dințe și interese divergente, ca 
și poziții ce par greu de apro
piat. Tocmai de aceea în a- 
chste zile dezbaterile de la 
Marlborough Mouse vor fi ur
mărite cu interes.

în centrul Amsterdamului

Foto : AUTORUL

I. RETEGAN

ărăsim aerodromul Amsterdamului — Schiphol —, eu 
larma și învălmășeala sa greu de imaginat, cu „embou- 
teillage“-ul de vehicule din fața intrării, cu eforturile 
agenților de circulație de a risipi înghesuiala de auto
mobile, camioane, autobuze, biciclete, motorete și moto
ciclete. Trecem pe lingă un canal larg de peste 20 de 
metri — primul pe care îl vedem din cei 3 000 de kilo
metri de căi navigabile interne pe care le are Olanda 
— canal în care se pompează surplusul de mustește ne

încetat din solul celor 650 de hectare pe care astăzi sînt piste și 
hangare, dar care, în urmă cu ani, era acoperit complet cu apă.

Un vint aspru. împletit cu ploaie sfichiuiește suprafața unduitoare, 
pe care abia se deplasează, încoace și încolo, șlepuri încărcate cu 
mărfuri. Intrăm pe autostradă. Aici, deși șirurile de vehicule nu sînt 
mai puțin numeroase, dispare sentimentul coșmarului stârnit de aglo
merația intensă a aerodromului.

Prima impresie se repetă, în alte dimensiuni și cu intensități dife
rite, de-a lungul iregii călătorii. Din centru! Amsterdamului pînă la 
margine, automobilul, oprit la toate intersecțiile, de stopuri automate 
(stopurile pentru vehicule sînt separate de cele pentru pietoni!) 
parcurge distanța în circa trei sferturi de oră. în schimb, cele trei 
benzi ale fiecărui sens al autostradei îți permit să faci drumul pînă 
la Haga sau Rotterdam — circa 60 de km — în numai jumătate 
de oră.

Viteza e limitată doar acolo unde șoseaua încă nu a fost între
tăiată în momentul de față în circumvoluțiunile de cochilie ale su
prapunerilor de drum. Controlul c automat: plăcile marginale se 
întorc singure în cazul în care o mașină depășește viteza maximă 
fixată pentru locul respectiv. Agentul de circulație, situat într-un 

i, sesizează imediat depășirea și semnalizează vehiculului 
i a respecta viteza.

600 000 de biciclete existente la cei aproximativ 800 000 de locui
tori ai Amsterdamului înseamnă, practic, un iureș de oameni ce se 
strecoară, în viteză —• la orele de începere și terminare a lucrului.

Mai sînt apoi automobilele staționate și parcate. Pretutindeni. Chiar 
și pe străzile cele mai înguste, de-a lungul canalelor... Statistica 
municipală a numărat Zilnic, numai în centrul orașului, peste 9 000 
de autovehicule parcatb imediat după începerea lucrului. Tot ea a 
calculat că în medie cel puțîn două turisme cad în canalele orașu
lui în fiecare săptămînă. Afacerea a fost atît de rentabilă încât s-a 
înființat o întreprindere care se ocupă cu recuperarea vehiculelor 
„intrate la apă" (în cel mai propriu sens al cuvîntului)...

★
Olanda este însă nu mânai o țară a turismului, ci și o țară cu o 

industrie dezvoltată, o agricultură intensivă. în anii postbelici ea s-a 
bucurat de o conjunctură favorabilă care i-a permis obținerea unui 
ritm mai accentuat decit al altor țări occidentale.

îii ultimă vreme cercurile de afaceri sînt tot mai îmgrijorate de 
creșterea concurenței, în special ca urmare a reducerii taxelor vamale 
din comerțul dintre țările Pieței comune. De-altfel, magazinele abundă 
de produse provenite din R.F.G., Belgia, chiar dacă industria națio
nală produce mărfuri similare — și, de multe ori, chiar superioare, 
cum este cazul încălțămintei.

Cea mai acută problemă a dezvoltării industriale olandeze este 
însă cea a forței de muncă. Datorită nevoii de brațe de muncă, 
în economia olandeză și-au găsit locul o serie de muncitori proveniți 
din Portugalia și Italia, țări din care au emigrat temporar pentru 
a scăpa dâ șomaj. Acest „import" de forță de muncă a nemulțumit 
însă pe muncitorii olanderi din cauză că astfel au putut fi menți
nute salariilor lor la un nivel mai scăzut decit cele din Belgia și 
Franța. Sub presiunea sindicatelor au fost obținute în ultima 
vreme unele creșteri de salarii, dar ele sînt apreciate ca insuficiente 
față de tendințele inflaționiste ce se manifestă tot mai accentuat.

Dificultăți creează economiei și dezechilibrul balanței de plăți ca 
urmare a sporirii mai accentuate a importurilor față de exporturi și 
producție.

De asemenea, pătrunderea capitalurilor americane în industria 
olandeză a dus și ea la ascuțirea concurenței, defăvorizînd o serie 
de firme autohtone.

Țintind să facă față acestor probleme complexe, cercurile guver
namentale au în vedere luarea unor măsuri de reducere a consumului 
personal și a puterii de cumpărare a salariilor, de amînare a reduce
rilor (anunțate anterior) de impozite. Toate acestea sporesc însă ten
siunea socială internă, confruntările dintre diferitele pături ale popu
lației olandeze.

★
Există o artă ale cărei consecințe — bune sau rele — le resimt 

generații întregi: arhitectura. Cea olandeză are la prima vedere 
calitatea imprescriptibilă de a fi specific olandeză.

Curate și bine întreținute — locuințele construite pe la începutul 
secolului al XVlII-lea își păstrează întregul farmec. De-a lungul 
străzilor și canalelor din centrul Amsterdamului, frontispiciile clă
dirilor conservă inscripțiile unor ani ca 1610, 1612. Casele, cu 
maximum trei-patru caturi, au lățimea strict necesară pentru trei 
ferestre ; invariabil, triunghiul în trepte al acoperișului încununează 
clădirea.

Abundența apei a creat pitorescul multor orașe olandeze și, în 
special, al „Veneției nordului", cum este denumit Amsterdamul, cu 
cele 600 de poduri, ale sale. Vaporașele te plimbă, plecînd din colțul 
bulevardului Rokin, mai întîi prin fața „Turnului Monezii" — Munt- 
toren — care datează din 1620 și unde se păstra tezaurul cetății 
medievale...

Dar abundența apei este nu numai generatoare de frumusețe, ci 
și de dificultăți constructive. Solul mustind permanent, clădirile au 
putut fi ridicate numai pe piloni de lemn. Sute și sute de mii de 
piloni au fost adînc împlîntați în pămîntul afinat. Numai vechea 
primărie în care este acum palatul regal are la bază 30 000 de pi
loni. Au fost cărate mii de vagoane de nisip pentru a înălța terenul.

Toate acestea aparțin trecutului ca și prezentului. Distrugerile 
războiului au accentuat lipsa de locuințe, au ridicat și mai mult 
prețurile pămînturilor de construcție, au sporit chiriile, dîndu-le o 
pondere cu totul disproporționată în veniturile salăriaților.

După spusele oamenilor cu care am discutat, la Amsterdam ca și la 
Rotterdam, aproape o treime din salariu se cheltuiește pentru locuință, 
care, mai ales în marile orașe, nu este întotdeauna prea confortabilă.

împletirea tradiției cu cea mai nouă arhitectură s-a făcut aici în
tr-o formă armonioasă. Blocprile —- cu foarte rare excepții — au o 

i în detaliile lor, în felul de a aranja balcoanele, 
terasele și nelipsitele ferestre cu flori — un fel de sere miniaturale 
și domestice, la îndemîna citadinului de la etajul I sau VII...

1 a rămas intact, transformat într-un soi de muzeu în aer 
liber al arhitecturii. în schimb, construcțiile noi au invadat marginile. 
Și pretutindeni verdeață, flori, iar pomii, încă tineri, abia își ridică

I

I
tr-o formă armonio 
amprentă națională 
terasele și nelipsite'

I
și domest:

Centrul 
liber al ai

I
Și pretutindeni 
frunzișul firav...

N. S. STĂNESCU
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