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Citiți 
în pag. a ll-a :
Cu Horia Lovinescu

Despre 
necesitatea 
adevăratului 
experiment

Furnalîștii din Că/an sînt furnizo
rii principali ai fontei cenușii către 
turnătoriile țării. în ziua de 22 sep 
tembrie, adică cu opt zile mai de
vreme, ei au raportat îndeplinirea 
sarcinilor de pian pe trei trimestre.

Vorbind despre cheia realizărilor 
obținute în întrecerea socialistă, 
iurnaliștii sînt unanim de părere că 
factorul esențial îl constituie ex
ploatarea rațională și întreținerea 
corectă a agregatelor.

SĂ APĂRĂM

TEZAURUL
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Bibi
Regională

Hunedoara-Deva

...•Furnalele 
nr. 1 și 2 au 
fost oprite la 
orele 6. Con
form graficu
lui, agregatele 
trebuiau supuse 
unei revizii ge
nerale și repa
rațiilor necesa
re. Executarea 
acestor lucrări 
durează deobi- 
cei 12 ore. Pe 
platformă se a- 
flă adunați toți 
jurnaliștii, lă
cătușii, electri
cienii, sudorii 
ți macaragiii. Sînt, de aseme
nea, prezenți inginerii și 
nicienii secției.

CUM CRESC
IZVOARELE FONTEI
teh-

Ce dezvăluie 
un răspuns

Este necesară prezența tutu
ror acestor oameni la lucrările 
de reparații și revizii ?

— Da — răspunde inginerul 
Ion Stoicoi, șeful secției. Pre
zența topitorilor, încărcătorilor 
și cauperiștilor, alături de cei 
care execută reparațiile, are 
o importanță deosebită. In 
primul rină ei au prilejul 
să cunoască mai bine in
stalațiile furnalelor și prin
cipiile lor de funcționare, în
vață să le mînuiască corect. 
Pe de altă parte ajutorul lor 
este necesar pentru scurtarea 
timpului de reparații.

De pe platformă fiecare 
echipă se îndreaptă spre 
obiectivul său : instalația elec
trică, benzile de turnare, ma
caralele de încărcare, maca- 
ralele-magnet, caupere etc. In 
fiecare lună aceeași echipă se 
ocupă de aceleași mecanisme 
și instalații.

— Procedînd astfel, oamenii 
se specializează pe anumite 
lucrări și sectoare ale furna
lelor, spune tehnicianul Nico- 
lae Pili. Aron Frențoni — cau
pere, Ditric Roth — macara
lele de zgură, Remus Negescu 

■— macaralele de șarjare etc.
Rezultatul acestei organizări? 

Reducerea duratei de executa
re a reparațiilor. Dar nu nu
mai atît. Intre întreținerea co
rectă și indicii de utilizare a 
furnalelor există o strînsă co
relație. O corelație care stă la 
baza indicilor înalți de utiliza
re a furnalelor. înainte, 
schimbarea unei funii de la 
macaraua de șarjare dura trei 
ore, tâmp în care furnalul sta
ționa, pentru că toate opera
țiunile se făceau pe macara. 
Acum, lăcătușii măsoară lun
gimea funiei vechi în timpul 
funcționării agregatului, iar 
funia de schimb este tăiată la 
dimensiunile cerute, în atelier. 
Sistemul de prindere este și el 
pregătit din „mers“, astfel că 
toată înlocuirea nu mai du
rează decît o jumătate de 
ceas, fără oprirea furnalului.
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Doi tineri bine cunoscuți în Uzina „Steagul roșu"-Brașov, frezorul Teodor Ghercuș, evidențiat lună de lună in întrecerea 

socialistă și șeful său de echipă Vasile loanciu, din secția motor
Foto: O. PLEC AN

TOVARĂȘEI NOASTRE
în precedentul tur de orizont vizînd problema timpului 

liber *), arătam că, deși legislația noastră socialistă asigură 
femeii condiții egale de muncă și de viață cu acelea ale 
bărbatului, în angrenajul îndatoririlor cotidiene ale femeii 
apare totuși un cumul de activități domestice care îi reduc 
simțitor numărul de ore afectat destinderii active.

Oricît de „iute“ ar fi gospodina, este fatal ca, redusă de 
cele mai multe ori la propriile mijloace de muncă, să sacri
fice un timp prețios diferitelor necesități de întreținere cas
nică ; necesități care ar putea fi însă împlinite și într-alt fel, 
într-un timp mai scurt.

Cum ?
Fără pretenția de a epuiza sfera problemelor date și a so

luțiilor lor, să cercetăm cîteva aspecte concrete. în care scop 
să dăm cuvîntul unora dintre tovarășele noastre, acelea care 
năzuiesc să țină casa curată ca un pahar, și țin la bunul lor 
renume pe care îl recomandă zilnic ținuta soțului și a copii
lor.
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Dezbatere-anchetă
a „Scînteii tineretului"

ÎNVĂȚĂMÎNT MODERN

Echipa — a doua 
școală

Pentru azi, echipa condusă 
de Aron Frențoni, are de exe
cutat lucrările de etanșare și 
reparare a arzătoarelor de 
gaz, ventilele de aer cald și 
instalația gurilor de vînt. Este 
o echipă bună, cu experiență, 
formată din patru lăcătuși și 
un sudor. 
NaSta, < 
sînt mai proaspeți în echipă. 
Tovarășii lor îi ajută la fie' 
care pas, 1 
dau explicații, .. ...........
Pentru ei echipa a devenit o 
a doua școală.

Una dintre cele 
tențioase reparații 
în sarcina echipei 
țoni este cea de la arzătorul 
preîncălzitorului nr. 2. " '
blindajul metalic a j 
format și deteriorat din cauza 
temperaturii.

Reparația ar putea dura o zi. 
Echipa lui Frențoni, recunos
cută pentru priceperea cu care 
intervine la astfel de lucrări, 
a terminat mai devreme cu 
6 ore. La fel și celelalte echi
pe. Agregatele au reintrat 
în funcțiune cu o economie de 
timp de aproape șase ore, în 
care se produc cantități în
semnate de fontă. Asemenea 
reparații, la fel de bine orga
nizate, au loc lună de lună.

Intrucît majoritatea colec
tivului din secția furnale 
îl constituie tineretul, organi
zația U.T.C. și-a propus să-i 
ajute pe tineri în întreținerea 
și utilizarea corectă a utilaje
lor și agregatelor cu care lu
crează. In adunări generale 
deschise, șeful secției și alți 
ingineri au vorbit tinerilor 
despre importanța îngrijirii 
cu spirit de răspundere a fie
cărui utilaj în parte, despre 
necesitatea perfecționării con
tinue a cunoștințelor profesio
nale. Tinerii s-au convins 
că indicii înalți de utilizare la 
furnale pot fi obținuți pe ca
lea exploatării și întreținerii 
corecte a agregatelor.

mai pre
care cade 
lui j

Colanul mulțumește...
Brăilei

Ziarul nostru a scris recent 
despre inițiativa tinerilor ope
ratori de la combinatul de ce-

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a Il-a

METODICA MODERNA
Iată o temă de dezbatere asupra că

reia este concentrată atenția tuturor 
cadrelor didactice din învățămintul 
superior, preocupate să dea viață sar
cinilor încredințate de partid de a 
dica școala noastră superioară 
treptele cele mai înalte.

rAm adresat, acum, la început de
universitar, cadrelor didactice din in
stitutele de învățămînt superior urmă
toarele întrebări t

1

ri- 
pe

an

1. Se poate vorbi despre necesitatea 
modernizării metodelor folosite in 
procesul de învățămînt?

2. Dacă da, in ce sens trebuie reali
zată această modernizare, pe ce căi, 
in ce compartimente ?

3. Ce răspunderi decurg din cele a- 
rătate de dv. pentru studenți ?

tn pagina a 111-a, publicăm primele 
opinii la această dezbatere. Adresăm 
totodată și altor specialiști invitația 
de a participa la dezbaterea-anchetă 
pe care o inaugurăm astăzi.

Dacă treci prin gara Brașov..,

Primirea de către
președintele Consiliului 
de Stat a ambasadorului

Indiei la București .»

La 5 octombrie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit în audiență pe K. R. F. 
Khilnani, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Indiei, la 
cererea acestuia.

Cu mulți ani în ur
mă, gestionarul unei 
cooperative de con
sum de pe Valea Bu
zăului, cunoscînd nu
mărul posesorilor de 
aparate de radio din 
sat, a adus în maga
zin nu mai știu cîte 
antene de cameră 
...care nu s-au vîndut. 
Gestionarul era nedu
merit. El nu înțelese
se subtilitatea acelei 
psihologii a omului 
mîndru de bunăstarea 
lui, pe care și-o afir
ma — atunci — prin 
firul de aramă ce 
pornea din vîrful ca

„GOSPODINA“ 
ajută gospodinele?
— In fiecare zi, după ce plec 

de la lucru, mă grăbesc spre casă, 
unde mă așteaptă treburile gos
podărești — ne spune EUGENIA 
DRÎNCEANU, controlor de cali
tate la Fabrica de confecții 
București. Aceste treburi, deloc 
puține, nu mă plictisesc. Chel
tuiesc astfel vreo patru ore care, 
de ce n-aș recunoaște, oferă și 
ele anumite satisfacții.

Totuși, uneori, îmi vine foarte 
greu să găsesc acest timp. Inter
vin doar, știți și dv., atîtea pre
ocupări de alt ordin, de la care 
nu pot și nici nu vreau să mă 
sustrag.

— Și atunci ?
— Atunci, în cîteva rînduri 

am apelat la serviciile „Gospo
dinei“. Iată o mină de ajutor în
tinsă nouă. Am găsit în galanta
rele acestui magazin specializat, o

varietate de sortimente mulțumi
toare.

— Dar calitatea cum o apreci- 
ați ? Dv. sînteți în materie...

— Nu mă pot plînge. Dimpo
trivă. Altceva e însă regretabil. 
Locuiesc în cartierul Giulești. Iar 
un asemenea magazin specializat 
nu există la noi. Ca să cumpăr 
un meniu la „Gospodina“ tre
buie să întreprind o adevărată 
călătorie — pînă în centrul ora
șului.

— Deci, iarăși timp...
— Exact. Și-atunci, 

gretul, mă lipsesc.
Acest regret asupra 

terlocutoatea noastră 
mai mult decît reiese
gul de mai sus, a fost și este îm
părtășit de numeroasele gospodi
ne cu care am stat de vorbă. Am 
găsit printre ele entuziaste adep
te ale acestui serviciu 
late.

MARIANA MUȘAT, 
nară :

— Ea este un mijloc

cu tot re-

căruia in- 
a stăruit 

din dialo-

*) Vezi „Scìntela tineretului“ 
nr. 5 089.

de utili-

funcțio-

— Ea este un mijloc excelent 
de a veni în ajutorul nostru, al 
femeilor care lucrează. Operativ,

Foto: GR. PREPELIȚABucuria toamnei

AVANSURI
sei și se pierdea în 
frunzișul nucului din 
grădină...

Ne-am amintit de 
împrejurarea aceasta 
zilele trecute cînd, 
aflîndu-ne într-un saț 
de lingă Mizil, Vadu 
Săpat, ne-au atras a- 
tenția numeroasele 
antene de televizor.

— Sînt peste o sută, 
ne spunea tovară
șul Gheorghe Iorda
che, președintele coo
perativei agricole. 
Fiecare a opta familie 
are televizor.

Antenele, înălțate

semeț deasupra copa
cilor, ne-au dat prile
jul unei discuții cu 
caracter economic.

In 1964 valoarea 
zilei-muncă a fost aici

zootehnia au făcut să 
crească această sumă 
la 3300000 lei.

— In 1965, spunea 
tovarășul Iordache, 
producția medie de

ÎNSEMNĂRI
de 30 lei, din care 21 
lei în bani. Sectorul 
viticol, principala ra
mură de producție, a 
adus cooperativei a- 
gricole un venit de 
2 800 000 lei. iar cul
tura mare de cîmp și

grîu a fost de 3 422 kg 
la hectar. Brigada le
gumicolă a produs 
mari cantități de zar
zavaturi. Pînă în pre
zent am obținut 1 560 
litri de lapte pe cap 
de vacă mulsă. Recol-

ta de struguri 
bună. Sîntem, 
îndreptățiți să credem 
că vom ridica valoa
rea zilei-muncă la a- 
proape 40 lei.

...Pe drum venea 
o căruță încărcată cu 
saci. E o imagine o- 
bișnuită în zilele îm
părțirii avansurilor la 
cooperativele agricole. 
A trecut pe lingă noi, 
scîrțîind sub povară, 
ca într-un pastel... cu 
frumuseți contempo
rane. Președintele 
ne-a spus că cel ca- 
re-și ducea griul aca-

este 
deci,

să, Eugen Ciobanu, 
este un tînăr cu care 
cooperativa agricolă și 
organizația U.T.C. se 
mîndresc. S-a căsăto
rit anul trecut. El și 
soția au realizat 300 
ziie-muncă.

li văzusem fața pli
nă de praf, pe care 
sudoarea brăzdase ur
me. Dar îi prinsesem 
și privirile, în clipa în 
care ne-am urat „no
roc“, și i-am citit în 
suflet bucuria de a fi 
stăpînul muncii lui.

ION MARINA

igienic, comod, acest serviciu mo
dem ne-ar putea face mari re
zerve de timp. Zic „ar putea“ 
pentru că deocamdată, așa cum 
este organizat...

— ...sau neorganizat.
— ...în prezent, nu poate. Din 

Colentina, unde locuiesc, pînă în 
Academiei, cel mai apropiat din 
cele 3 centre existente în Capita
lă — distanța mi se pare prea 
mare.

A fost și părerea IOANEI 
DRĂGAN muncitoare (ea locu
iește în altă extremitate a ora
șului — cartierul Militari).

— Cit pierd pe drum încolo, 
încoace, mi-ar ajunge să gătesc 
singură.

—• Dar de ce nu folosiți sec
țiile „Gospodina“ din magazine
le alimentare ? Sînt vreo 40 în 
Capitală.

ȘTEFAN IUREȘ 
V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

AU TERMINAT 
iNSĂMÎNȚĂRILE 

DE TOAMNĂ
BACĂU. — In patru din cele 

șapte raioane ale regiunii Bacău 
— Moinești, Tg. Ocna, Piatra 
Neamț și Tg. Neamț — țăranii 
cooperatori și lucrătorii din gos
podăriile agricole de stat au ter
minat însămînțările de toamnă 
cu 5 zile mai devreme decît era 
planificat și în condiții agrotehni
ce superioare.

IAȘI. — Cooperativele agricole 
de producție și gospodăriile agri
cole de stat din regiunea Iași 
au însămînțat cu grîu pînă în 
prezent aproape 90 la sută din 
suprafața prevăzută. Au terminat 
semănatul unitățile trustului Go
stat Bîrlad, mai mult de jumă
tate din unitățile trustului Go
stat Iași și 40 cooperative agri
cole de producție din regiune. 
Pe ogoarele cooperativelor din 
raioanele Bîrlad, Pașcani și Huși 
se seamănă ultimele suprafețe.

Succese ale industriei 
bucureștene

După cum ne informează Di
recția de statistică a orașului 
București, planul producției glo
bale industriale pe nouă luni ale 
acestui an a fost realizat și de
pășit de întreprinderile din Ca
pitală cu 2,4 la sută, iar cel al 
producției marfă cu 2 la sută. 
Producția globală realizată este 
cu 12,6 la sută mai mare decît 
în perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, iar producția marfă 
cu 12,7 la sută.

In cele nouă luni din acest 
an s-au dat peste plan 1626,2 
tone laminate finite pline, 4 908 
tone țevi de oțel, 29,6 tone mase 
plastice, 2 300 CP. motoare eu 
combustie internă, 2 500 radiore
ceptoare, 158,6 tone fire bumbac, 
952 600 mp țesături din bumbac. 
184 200 perechi încălțăminte din 
piele, cantități însemnate de car
ne, lapte, unt, zahăr și uleiuri 
comestibile

Productivitatea muncii pe un 
salariat din industrie este cu 8,1 
la sută mai mare față de nivelul 
realizat în anul precedent.



Dat fiind interesanta ex
periență pe care Teatrul „C. 
I. Nottara" a avut-o în stagiu
nea trecută, am adresat dra
maturgului HORIA LOVI- 
NESCU — directorul teatru
lui și autorul piesei „Omul 
care și-a pierdut omenia", cu 
care teatrul a deschis stagiu
nea — prin intermediul lui 
George Banu — cîteva în
trebări asupra chestiunilor pe 
care acest teatru aspiră să le 
rezolve. Publicăm interviul ca 
o continuare la preocuparea 
ziarului nostru de a dezbate 
problemele de teatru ce stau în 
atenția tuturor. Bineînțeles, 
am pornit de la repertoriu.

Mă voi referi la cîteva din 
piesele ce le vom juca. „Sca
unele“ lui Ionescu sau „Aștep- 
tîndu-1 pe Godot“ de Beckett, 
în afara unor rezerve ideolo
gice, aduc preocuparea de 
a plasa omul în fața proble
melor cruciale: moartea și 
viața. în piesa lui E. Io
nescu, ambianța depășește 
cei patru pereți, locuința 
bătrînilor fiind un ultim punct 
de viață, izolat într-o imensi
tate de ape. Problema princi
pală este aceea a sensului vie
ții în momentul apropierii 
morții. De asemenea și Bec
kett aduce o dilatare a spațiu
lui scenic, ce devine o adevă
rată scenă a lumii. Alte două 
piese — „Caligula“ de A. Ca- 
mus și „Romulus cel Mare" 
de Fr. Durrenmatt — se a- 
propie prin faptul că disputa 
de idei constituie interesul 
dramei, ea depășind cu mult 
ca importanță fabula și chiar 
personajul propriu-zis. Prin- 
tr-o asemenea spargere a ca
drului scenic, care încetează 
de a mai fi un strict loc 
concret, se depășește o canto
nare mărunt realistă, se de
pășește concretul diurn. O al
tă piesă din repertoriul nos
tru — „Galileo Galilei“ de 
Brecht, deși saturată de con
cretețe și elemente istorice, 
plasează eroul în fața drama
ticelor probleme ale istoriei și 
destinului uman. Scriind 
„Omul care și-a pierdut ome
nia“, am avut aceeași aspira
ție de a acorda scenei o va
loare simbolică.

*— Vorbeați recent, într-un 
interviu despre caracterul de 
ceremonial al spectacolului, a

Spre sălile de clasă... (Școala generală nr. 166 din București)

Debut de stagiune 
la Teatrul „C. I. Nottara"

cărui dispariție începe să se 
simtă prin invazia în sală a 
puloverului fi a cămășii fără 
cravată. Nu e numai o latu
ră ? Nu a dispărut fi carac
terul de ceremonial al specta
colului ?

—• Intr-adevăr. Acolo am 
vrut să spun însă că pînă și 
această ultimă mărturie a ca
racterului festiv al unui spec
tacol e pe cale de dispariție. 
Oamenii de teatru se preocu
pă azi de regăsirea acestei 
trăsături, dar ei nu au izbu
tit în această direcție decît 
într-o mică măsură.

O caracteristică a spectaco
lului modern este vizualitatea 
sa, dar nu numai a spectacolu
lui, ci și a unei bogate litera

turi dramatice, organizate în 
jurul unei imagini-simbol, 
cheie, prin intermediul căreia 
ideea este făcută, în primul 
rînd, vizibilă. Scaunele, casa 
înconjurată de ape, constituie 
însăși esența piesei lui Io
nescu. O altă caracteristică a 
teatrului actual cred că este și 
preocuparea pentru sinteză. 
Eu am vrut ca spectacolul cu 
piesa mea „Omul care și-a 
pierdut omenia“ să realizeze o 
îmbinare egală și funcțională 
între elemente neglijate de 
dramaturgia modernă de pînă 
la război : muzica, pantomi
ma, masca. Voiam să nu fie 
numai o piesă, ci un spectacol, 
în vară însă, realizarea era 
mult prea barocă. Acum, lu- 
crînd împreună cu regizorul 
Dan Nasta, nu renunț la ca
racterul de sinteză, ci doar 
caut să obțină o formă crista
lină.

— Ca orice director, cred 
că, desigur, aveți dorința vie 
de a transforma colectivul 
teatrului într-o echipă omoge
nă. Întreprindeți ceva în 
acest sens ?

— Vrem să realizăm specta- 
cole-școală, care să angajeze 
întreg ansamblul actoricesc. 
Aici rolurile principale sînt 
puține, nu partiturile fiind 
pe primul plan, ci efortul ar
tistic al întregului ansamblu 
al teatrului. Asemenea spec
tacole au ca intenție să reali
zeze, în același timp, sacrifi
ciul vanității, al succesului 
personal în favoarea celui al 
teatrului și, de asemenea, să 
pretindă interpretului condiție 
fizică, rigoarea mișcării, ca
lități care lipsesc adesea. O 

Cu Horia Lovinescu

altă caracteristică a acestor 
montări vine din faptul că 
ideile sînt vehiculate nu nu
mai prin textul interpretat, ci 
și prin dinamica însăși a spec
tacolului, care le vizualizează. 
Un asemenea spectacol aș vrea 
să devină Galilei. Indiferent 
de reușită, piesa lui Brecht 
pentru teatru ca organism viu 
va fi, fără îndoială, unul din 
lucrurile cele mai necesare și 
rodnice. Probabil că din ace
leași considerente vom „ataca“ 
și un text Shakespearean. A- 
ceste spectacole-școală vreau 
să devină spectacole care să 
realizeze sinteza efortului ar
tistic și fizic general, care să 
devină o expresie a teatrului 
și din punct de vedere ideolo- 
logic. Pentru a transmite po
ziția teatrului intenționăm să 
utilizăm în Galilei, pentru 
prima oară în țara noastră, o 
regie colectivă.

Foto; GR. PREPELIȚA

«— Activitatea studioului s-a 
anunțat la începutul stagiunii 
trecute că va îmbrăca forme 

) extrem de diverse. Se vorbea 
I despre lecturi la masă, mon- 
I țări în paralel. Totuși, studio

ul s-a limitat doar la specta
cole ce puneau în circulație 
texte mai mult sau mai puțin 
experimentale. Ați păstrat 
unele din proiecte și anul 
acesta ? Cum înțelegeți sem
nificația experimentului pen
tru public ?

— într-adevăr, nu am reali
zat deplin programul Studio
ului, numit atunci experimen
tal, denumire la care, de alt
fel, vom și renunța. „Opera de 
trei parale“, „Troilus și Cre- 
sida“ sînt niște experimente, 
fără să fi fost anunțate ca a- 
tare. Acum, cred că orice 
spectacol trebuie să devină un 
astfel de experiment. Planuri
le pe care le aminteați nu erau 
în realitate un experiment, ci 
constituiau numai niște etape 
ale muncii de laborator. Ex
periențe au fost doar în mă

sura în care ne-au dat posibi
litatea de a observa receptivi
tatea publicului la asemenea 
forme de manifestare. Inițial, 
am crezut că aceste proiecte 
sînt mai ușor abordabile, azi 
însă, avînd experiența unei 
stagiuni, înțeleg că ele trebuie 
să se nască în mod firesc din- 
tr-un teatru solid, ce a căpă
tat o puternică personalitate. 
Cred că nu numai la noi, ci 
peste tot, împrospătarea cu ti
neri a teatrelor va stimula 
cercetările novatoare. Eu voi 
încerca să sprijin orice iniția
tivă, oferind condiții favo
rabile, dar nu pot să pro
duc și manifestarea ei. A- 
nul trecut, pe scena Studio
ului a avut loc un spectacol 
interesant al unui grup de 
studenți de la Institutul de 
Teatru. Anul acesta, vreau să 
continui această inițiativă, 
dar cu studenți amatori, de la

„Am fost foarte impresionat 
de progresele realizate in România“ 

Declarațiile ministrului agriculturii al Franței 
Edgard Pisani

Ministrul agriculturii al Fran
ței, Edgard Pisani, s-a întîlnit, 
înainte de a părăsi țara, cu re
prezentanți ai presei din Capi
tală.

Răspunzînd la o întrebare a 
redactorului Agerpres, Emil Ma- 
rinescu, cu privire la părerea 
domniei sale asupra aranjamen
tului pe care l-a semnat ca parte 
franceză, Edgard Pisani a arătat 
că documentul prezintă două 
aspecte de importanță deosebită. 
Este în primul rînd important — 
a subliniat el — datorită faptu
lui că face parte din ansamblul 
de relații care există între Franța 
și România, relații care se dez
voltă în interes reciproc. în al 
doilea rînd este important prin 
faptul că se referă la agricultură, 
cu alte cuvinte, la un domeniu 
vast și esențial de cercetări știin
țifice în care există sentimentul 
că se știe totul. Astăzi sîntem 
chemați să descoperim că schim
burile în domeniul agriculturii 
sînt esențiale. Obiectul acestui 
aranjament este tocmai de a per
mite schimbul de specialiști, de 
idei și tehnică între țările 
noastre. Cred că pot afirma că 
tînteți în măsură să ne ajutați în 

alte facultăți, care să-șl Impro
vizeze singuri un spectacol. 
Acesta, neutillzînd un text 
precis și evitînd canoanele, să 
fie compus din monologuri, 
muzică și dans, devenind un 
purtător al concepției despre 
lume a acestor tineri. In acest 
sens, înțeleg experimentul în 
momentul actual.

— Se discută și se con
damnă cu febrilitate în viața 
noastră teatrală o așa-zisă re- 
gizocrație. Credeți într-un 
pericol pe care l-ar prezenta 
această situație ? Întrebarea 
v-o adresez în dublu sens: ca 
om de teatru, pe de o parte, 
și ca dramaturg pe de alta.

— Nu m-am lovit niciodată 
de această situație. Autorul 
dramatic trebuie să lucreze cu 
un regizor cu care are afini
tăți. Cred că e o falsă proble
mă. Desigur, cîte o dată se 
produc și excese, dar ele sînt 
prezente în orice ramură a 
activității umane. Uneori, arta 
are nevoie și de excese.

— In legătură cu ideea 
unei colaborări între critici și 
activitatea de zi cu zi a tea
trelor, două întrebări: 1.
Utilizați această formă de 
colaborare ? 2. Afectează ea 
acuitatea și sensibilitatea cri
ticii ?

— întîlnirea reciprocă a 
teatrelor cu criticii mi se pare 
foarte utilă. Unii dintre cri
tici, membri ai consiliilor ar
tistice, participă la elaborarea 
repertoriului. în acest stadiu, 
criticul nu-și pierde obiectivi
tatea, el fiind numai un con
silier ce poate participa în 
aceeași calitate și la fel de 
obiectiv și în alte teatre. Co- 
laborînd astfel, criticul nu 
pătrunde însă în viața intimă 
a teatrului. Cred că ar fi bine 
venite forme de legătură mai 
directe ale teatrului cu criti
ca. Deși programul teatrului 
este extrem de încărcat, in
tenționez să invit un critic să 
realizeze un spectacol cu 
fragmente de piese românești, 
să le organizeze, să le prezin
te. Un critic, de asemenea, 
poate iniția și participa la 
spectacole legate de istoria 
teatrului, spectacole pe o idee 
sau o temă. în asemenea ca
zuri criticul, fiind inclus co
lectivului, își poate pierde o- 
biectivitatea. El capătă însă o 
experiență mai mare pe viu, 
experiență ce-1 ajută în acti
vitatea sa ce se referă la spec
tacolele altor teatre și, de ase
menea, el are astfel posibili
tatea de a-și impune practic 
un punct de vedere.

domeniul cercetărilor vegetale, 
unde ați obținut realizări exce
lente pe care le-am privit cu 
mult interes. Noi sîntem mai 
avansați în domeniul cercetărilor 
zootehnice.

Răspunzînd unor întrebări 
puse de ziariști, despre impresiile 
culese cu prilejul vizitei, minis
trul francez a spus între altele : 
în primul rînd vreau să subliniez 
că am fost mișcat de primirea 
ce s-a făcut atît familiei mele 
cît și colaboratorului meu. Am 
fost foarte impresionat de pro
gresele realizate în România. 
Am văzut lucruri care ne-au en
tuziasmat.

Aș vrea să vă spun, de ase
menea, că am apreciat primirea 
care ne-a fost rezervată de dom
nul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
de domnul Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului, și de co
legii mei, miniștrii români Nico- 
lae Giosan, Mihai Suder și Bucur 
Șchiopu.

Imaginea cea mai vie pe care 
o păsbez din această vizită este 
aceea a unei țări care pășește pe 
drumul unor considerabile pro
grese.

INFORMAȚII
Primire Ia Consiliul de 

Miniștri

La 5 octombrie, Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit în 
audiență pe George Thomson, 
ministru de stat la Ministerul de 
Externe al Marii Britanii, care se 
află în țara noastră la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe.

La primire a participat George 
Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

A fost de față Leslie Charles 
Glass, ambasadorul Marii Bri
tanii la București.

Primirea ia C.C. al U.T.C. 
a delegației Consiliului 

Central al Tineretului 
Liber German

I
Ieri la prînz, tovarășul Petre 

Enache, prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, a primit la sediul 
C.C. al U.T.C. delegația Consi
liului Central al Tineretului Liber 
German (F.D.J.), condusă de to
varășa Erika Richter, secretar al 
C.C. al F.D.J.

La discuții, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, 
au luat parte tovarășii Gheorghe 
Stoica, Vasile Nicolcioiu, Elena 
Poparad, secretari ai C.C. al 
U.T.C., membri ai Biroului și ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Seara, Biroul C.C. al U.T.C- 
a oferit o masă în cinstea oas
peților care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Plecarea ministrului 
agriculturii al Franței

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Paris, Edgard 
Pisani, ministrul agriculturii al 
Franței, care, împreună cu soția, 
a făcut o vizită în țara noastră 
la invitația Consiliului Superior 
al Agriculturii.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, ministrul francez a fost 
condus de Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Mihai Suder, mini
strul economiei forestiere, Bucur 
Schiopu, ministrul industriei ali
mentare, de reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
alte personalități oficiale.

Au fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței, și 
membri ai ambasadei.

★

Savantul de renume mondial,, 
dl. Jean Roche, membru al Aca
demiei de științe din Franța, rec
torul Universității din Paris, pro
fesor la College de France, a 
fost timp de o săptămînă oaspe
tele țării noastre. El a vizitat in
stituții de învățămînt superior și 
cultural-științifice din București 
și din alte orașe și s-a întîlnit cu 
oameni de știință.

Marți dimineața, prof. Jean Ro
che a plecat spre Paris. La Aero
port, oaspetele a fost condus de 
Jean Livescu, adjunct al mini
strului învățămîntului, acad. Ște
fan Milcu, vicepreședinte al A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, acad. Gh. Mihoc, rectorul 
Universității din București, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, conducători ai 
unor instituții de învățămînt supe
rior din Capitală și cadre didac
tice universitare.

A fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

★

O delegație condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, președintele A- 
cademiei Republicii Socialiste 
Romînia, a plecat marți la Bru
xelles, pentru a participa la „Zi
lele internaționale de studii asu
pra oxidării metalelor“.

Reuniunea, care va avea loc 
între 6 și 8 octombrie este or
ganizată de Societatea de studii, 
cercetări și aplicații pentru indu
strie (S.E.R.A.J.) din Belgia.

(Agerpres)

Aeromodeliștii de la clubul sportiv al Uzinelor Grivița Roșie 
se pregătesc

Foto; AGERPRES

SPORT
• Comisia „Cu

pei campionilor 
europeni" Ia vo
lei masculin, în
trunită la Bruxe
lles, a procedat 
Ia tragerea la 
sorți a ediției 
1965/1966. Echipa

Rapid București, deținătoarea tro
feului, se califică direct în sfertu
rile de finală, iar cea de-a doua 
formație a noastră, Dinamo Bucu
rești, va juca în optimile de fi
nală cu Servette Geneva (primul 
meci în deplasare).

® La Madrid se desfășoară în 
aceste zile lucrările celei de-a 
73-a sesiuni a Comitetului interna
țional olimpic. Pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni figurează 40 de 
puncte, printre care admiterea de

Cum cresc izvoarele fontei
(Urmare din pag. I)

luloză și hîrtie Chișcani care 
au învățat, pentru a putea e- 
fectua mai repede anumite re
parații, și meseria de lăcătuș. 
Inițiativa aceasta o vor aplica 
în curînd și macaragiii și elec
tricienii de la Călan. De ce ? 
La o macara, de exemplu, s-a 
produs o mică defecțiune. Ma- 
caragistul coboară din cabină, 
îi anunță pe lăcătuși sau elec
tricieni, și-i așteaptă. Se scur
ge un timp prețios pînă sosesc 
aceștia, macaraua staționează, 
deși, cu puține cunoștințe de 
lăcătușerie, macaragisțul ar fi 
putut evita sau repara singur 
totul mai operativ. Conducerea 
secției, preluînd inițiativa de la 
Brăila, și-a propus să inițieze 
un curs care să-i pregătească 
pe macaragiii și electricienii 
de pe utilajele principale cu 
cunoștințe și deprinderi prac
tice în meseria de lăcătuși me
canici de întreținere.

în acest caz — 
opririle sînt necesare

— Cu ani în urmă, spune 
ing. Iosif lacob, era tendința 
să nu se respecte opririle pla
nificate lunar, pentru a se 
cîștiga, chipurile, timp. Din 

noi membri ai C.I.O., organizarea 
„Olimpiadei albe“ de la Greno- 
ble, Jocurile regionale, constituirea 
federațiilor separate de amatori la 
ciclism și fotbal, includerea unor 
noi discipline în programul olim
pic, chestiunea dopingului, pre
gătirea viitoarei sesiuni de Ia 
Lausanne (1966), unde vor fi de
semnate orașele gazdă ale Jocuri» 
lor Olimpice din anul 1972 etc.

• In curînd se va relua activi» 
tatea Ia hochei pe gheață. Astfel, 
se prevede deschiderea patinoaru
lui artificial ,,23 August" pentru 
a doua jumătate a lunii octombrie. 
Pînă atunci, hocheiștii noștri frun
tași s-au deplasat în R. S. Ceho
slovacă, unde se pregătesc în co
mun cu sportivii cehoslovaci.

1 
(Agerpres)

cauza aceasta, chiar dacă o 
perioadă furnalele funcționau 
bine, dînd maximă producție, 
nu dura mult și ele intrau în
tr-o serie de defecțiuni. Erau 
necesare apoi opriri acciden
tale repetate, prin care se pier
dea tot plusul de fontă cîști- 
gat prin trecerea peste opri
rile planificate. Acum, dimpo
trivă, oricît de normal ar 
funcționa furnalele, opririle 
planificate se respectă. Ocu- 
pîndu-ne cu toată grija de 
aceste opriri, evităm pe cele 
accidentale, asigurăm mersul 
uniform al furnalelor pe toa
tă perioada dintre două repa
rații curente. Efectul ? Numai 
prin reducerea numărului de 
opriri accidentale (complet nu 
pot fi evitate) s-au economisit 
pînă acum față de perioada 
corespunzătoare anului trecut, 
160 de ore timp în care s-a 
produs o cantitate de fontă 
suficientă pentru fabricarea a 
368 de tractoare. Un timp pre
țios s-a economisit apoi prin- 
tr-o mai bună organizare și 
mai mare operativitate în re
parațiile planificate. Cu alte 
cuvinte, indicii de utilizare la 
furnalele noastre au crescut 
anul acesta și pînă la sfîrșit.ul 
anului vor mai crește cu 4,3 la 
sută față de 1964.

Ore de economisit
tovarășei noastre

3

(Urmare din pag. I)

— A, nu-mi vorbiți de ele. Au 
cîteva sortimente, puține, mereu 
aceleași. Nu prea ai ce alege.

Deci, preferata gospodinelor 
rămîne magazinul specializat 
„Gospodina". Și pe drept cuvînt. 
Aceste unități comerciale, avînd 
cadre specializate și utilaje fri
gorifice de mare capacitate, au 
condiții care le permit să tenteze 
cumpărătoarele cele mai exigen
te. La unitatea restaurantului 
„Modern“, cu autoservire, în cei 
cinci ani de existență, gama de 
produse a crescut de la 15 sorti
mente zilnic, la 60 sortimente.

Numai că asemenea, unități, mai 
bine aprovizionate, sînt puține. Și 
sînt amplasate pe o rază mică. 
In absolut toate cartierele noi, 
unitățile specializate de acest 
gen se prezintă sub formă de... 
doleanțe. Întrebat fiind „ce su
gestii v-au făcut cumpărătorii 
produselor „Gospodina" ?, res
ponsabilul unității amintite mai 
sus a răspuns:

— Mai ales una: să se înfiin
țeze mai multe magazine specia
lizate de acest fel. Dar, firește, 
aceasta nu depinde de noi.

A dat oare curs Direcția Co
mercială a Sfatului Popular al 
Capitalei unor astfel de sugestii ? 
Foarte curios: ea a luat măsura 
de închidere a trei noi unități 
„Gospodina". Am fost informați 
asupra motivului: nerentabile. 
Nu avem dreptul să ne îndoim 
de exactitatea acestei motivări; 
dar nu e mai puțin adevărat că 
vicii de organizare și populariza

re și-au avut rolul lor. Populari
zarea, reclama dacă vreți, nu re
prezintă deloc un element negli
jabil. Intr-un oraș în plină con
strucție, cu aproape două milioa
ne de locuitori, oazele răzlețe ale 
„Gospodinei“ își fac apariția 
cu o discreție exagerată. Intre 
faimosul „fumatul în sală oprit“ 
și nelipsitul „asigurați-vă la 
Adas“ nu s-ar putea proiecta și 
un anunț de genul „Gospodine, 
economisiți-vă timp prin „Gospo
dina" ?.

Iar pe ecran — nu numaidecît 
cinemascopic — ar avea loc o 
listă lungă, foarte lungă de a- 
drese...

Albă ca zăpada 
și cei doi pitici

Dumneavoastră știați, din po
veste, că erau șapte. Ei bine, în 
cazul de față sînt numai doi: 
„Luceafărul" și „Nufărul". De 
ce le spunem pitici ? Pentru că 
aceste două întreprinderi care 
au menirea să imaculeze lenjeria 
și hainele noastre au niște pro
porții liliputane față de cerințele 
populației unui oraș ca Bucu- 
reștiul.

A înșirui aici numele tuturor 
gospodinelor care le solicită ser
viciile, ar fi imposibil și de pri
sos. Deși toate noile blocuri sînt 
dotate cu spălătorii și uscătorii, 
deși în ultimii ani rețeaua co
mercială livrează populației mii 
de mașini de spălat, spre razele

să se așeze la

„Luceafărului", spre petalele 
„Nufărului" se îndreaptă din ce 
în ce mai multe priviri. Normal: 
acești „curăță-tot" economisesc 
timp, oferă calitate. Asta în 
principiu. In practică...

— Tovarășă, înțelege o dată: 
nu primim la curățat.

— Dar de ce ?
— Altădată ați făcut scandal 

că v-arn ținut costumul două 
luni. Acum, dacă vi l-am primi, 
ar însemna să-l luați peste trei 
luni.

— Și ce-i de făcut ?
Responsabila centrului își păs

trează sîngele rece.
— Așteptați să scadă stocul o- 

biectelor depuse. Nici să le de
pozităm nu mai avem. unde.

'Astfel, haina face cale întoar
să. Zadarnio nădăjduise să se în- 
tilnească cu Albă ca zăpada. Va 
sta în aceeași deznădăjduită nesi
guranță un timp nedeterminat. 
Cel puțin vecinele ei de garde- 
rob, rochiile, au posibilitatea să-și 
încerce norocul la centrul experi
mental „Nufărul" de pe Calea 
Moșilor. E adevărat că trebuie

rînd în revărsatul 
zorilor (cam pe 
la 5 dimineața) 
dar după 3 zile 
se întorc ca noi. 
O precizare : a- 
ceastă unitate, 
magnifictent de
numită stație-pi- 
lot, este din pă
cate unica pe 
Capitală.

Ce se întîm- 
plă ? Una din
tre cele două în
treprinderi, și a- 
nume „Nufărul", 
sărăcăcios înze
strată cu spațiu 
și capacități de 
producție, se su
focă sub povara 
munților de hai
ne și lenjerie.

17 000 de comenzi pe luna au
gust la curățătoria din str. Ne
gustori.

— Cu cel puțin o treime mai 
mult decît putem realiza, spune 
tovarășa inginer MARIA LAZĂ- 
RESCU. Noi încercăm să facem 
tot ce e posibil, știind că o haină 
bine întreținută are viață lungă. 
Ar trebui deci să recomandăm 
cetățenilor să dea cît mai des 
hainele la curățat. Dar...

Cealaltă întreprindere, „Lucea
fărul", care nu se poate plînge 
în privința capacităților de pre
lucrare, și-a redus an de an ser
viciile către populație în favoa
rea producției industriale. De 
multă vreme se desfășoară lungi, 
anevoioase și întortochiate trata

tive de preluare a unităților „Lu
ceafărului" de către „Nufărul". 
Faptul că cea dinții este depen
dentă de Ministerul Industriei 
Ușoare, iar cea de-a doua stă sub 
tutela Sfatului Popular al Capita
lei, nu este însă o scuză pentru 
hățișul de tergiversări și reciproce 
șicane, din care, la drept vorbind, 
suferă în primul rînd timpul ce
tățeanului.

Ce-ar fi ca, pînă la rezolvarea 
radicală a problemei —• construi
rea unor curățătorii de mare ca
pacitate — să se realizeze, prin- 
tr-o organizare mai bine pusă la 
punct a unităților existente, ceea 
ce stă încă astăzi în puteri... Al
bei ca zăpada ?

Orele goale
ale noului cartier
— Poftiți, ne-a spus amfitrio

nul și, cu un gest larg, ne-a des
chis ușa spre terasa blocului cu 9 
etaje. De aici vedeți tot cartierul 
„Drumul Taberei" și cea mai 
mare parte a Bucureștiului.

Pusă în valoare de prietenosul 
soare al acestei toamne, priveliș
tea era plină de farmec. Am ad
mirat măiestria și simțul propor
țiilor demonstrate de construc
tori, am privit joaca veșnic proas
pătă a copiilor în răsfățul solarii- 
lor și ierbii, ne-am bucurat ochii 
cu arabescul panglicilor de asfalt 
țesute pe covorul verde. Impre
sia de ansamblu: spații mari, 
desfășurate generos.

De la spațiu am trecut, firesc, 
la timp. Problemă pe marginea 
căreia, aici, în Drumul Taberei, 
microraionul I, blocul T 9, în a- 
partamentul soților Ilie și Valen
tina Alexandrescu, s-a închegat 
ad-hoc o discuție la masa rotun
dă. Participanți: un număr de 
gospodine.

— Ați văzut cartierul nostru ? 
Este, după părerea noastră, a ce
lor care-l locuim, o frumusețe. In 

tot ce s-a ridicat aici se vede 
limpede grija față de om, con
fortul locuințelor oferă condiții 
de trai deosebit de civilizate. 
Blocurile acestea, apărute pe un 
fost teren viran, au prelungit ca 
înfățișare citadină centrul Bucu
reștiului. pînă departe, în extre
mitatea Capitalei. Ce ar mai fi 
de făcut pentru ca această parte 
a orașului să se bucure de apre
cieri fără rezerve ? O îmbunătă
țire rapidă și eficientă a sistemu
lui de servire a populației.

— Concret ?
— Concret, m-aș referi la si

tuația complexelor comerciale — 
ne spune CONSTANȚA STOI- 
CESCU, lucrătoare la Fabrica de 
chibrituri. Intr-un cartier cu nu
meroase microraioane, fiecare 
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Desene de NEAGU RĂDULESCU

dintre ele locuit de cîteva mii 
de oameni, întîrzierea dării în 
folosință a complexelor comercia
le, ne stingherește mult. Locu
iesc aici de un an și nu știu, 
zău, cît timp din acest an mi 
l-au răpit drumurile spre centre
le comerciale mai vechi.

— Pe un an, desigur, nu puteți 
face acest calcul. Dar pe o zi ?

— Pe o zi, da. Gîndiți-vă că 
zilnic, ca orice gospodină, trebu

ie să fac piața. Sînt nevoită să 
plec din acest cartier, ducîn- 
du-mă pînă pe Griviței, la pia
ța Matache. Sigur, există cîteva 
mici magazine alimentare și pe 
aici; unul chiar la parterul a- 
cestui bloc. Dar, dacă vrei zar
zavaturi proaspete, dacă vrei 
carne, ca și pentru o serie de al
te produse alimentare, tot trebu
ie să iei autobuzul și să călăto
rești spre centru. Incit, fie că lu
crez în schimb de dimineață, fie 
în cel de după-amiază, eu tot la 
ora 5, în zorii zilei, mă scol. E 
nefiresc.

— In general, pierdem mult 
prea mult timp cu aceste drumuri 
spre centrul orașului — întărește 
MARIA DORCU, casnică. Să 

vă dau cîte un exemplu, referi
tor la niște lucruri elementare. 
Bărbații și femeile acestui nou 
cartier se tund și respectiv se 
coafează în cartierele vecine. Da
că vrei un sifon, îl găsești — cel 
mai aproape — pe Rahova. Să 
zicem că am ceva deosebit de 
comunicat soțului, în timp ce se 
află la serviciu. Normal ar fi să-i 
dau un telefon. Dar „economi
sesc" timp ducîndu-mă personal 

pînă la el, deși lucrează la o in
stituție din Calea Victoriei. La 
cele 3—4 telefoane publice insta
late la noi trebuie să stai la rînd 
cîte douăzeci de minute. Și așa 
mai departe.

Gazdele, soții ALEXANDRES
CU, oameni mai în vîrstă, au fă
cut, zîmbind, un apel la răbdare.

— Urmărim construcția com
plexelor comerciale răspîndite în 
cartierul nostru. Unele sînt în fa
ze înaintate de lucru, altora abia 
li se toarnă betonul. Cînd vor 
fi gata, se va sfîrși cu alergătu
ra : „Alimentare" cu autoservire, 
magazin cu obiecte electrotehni
ce, farmacii, frizerii, centre de 
sifoane, poate chiar florării vor 
fi aici, la doi pași de casă. Li
brăria s-a și deschis — și are 
tot ce trebuie. Vine și rîndul ce
lorlalte.

Soții Alexandrescu au înțelep
ciunea așteptării. Dar și ei, ca 
atîția alți locuitori din Drumul 
Taberei, ar dori să vadă construc
țiile evoluînd mai rapid. Bine ar 
fi fost dacă proiectantul și con
structorul ar fi dat în folosință 
primul complex odată cu primele 
grupuri de blocuri. Nu formulăm 
nici o noutate pentru concepția 
de lucru a urbaniștilor noștri : ei 
știu că așa trebuie efectiv să se 
procedeze. Totuși, iată, „Drumul 
Taberei“ are în urmă, în scurta 
sa istorie, un timp insuficient 
fructificat. A ține seamă de a- 
ceste cerințe înseamnă a reda 
miilor de cetățeni — și în speci
al femeii muncitoare — mii de 
ore utile pentru familie, pentru 
gospodărie, pentru recreere, și 
chiar (nu în ultimul rînd) pentru 
a gusta în tihnă bucuria oferită 
de cămin.

*

în numerele viitoare ale ziaru
lui vom continua investigația 
noastră, pentru a face loc în dez
baterea problemei „Să apărăm 
tezaurul timp“, unor noi și im
portante aspecte.
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Se poate vorbi despre necesitatea modernizării 

metodelor folosite in procesul de învățămînt?
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1
Predau la anul III (Faculta
tea de tehnologia produse
lor alimentare) cursul de 
„Operații și aparate în in
dustria alimentară“.

Firește, aspectele moder
nizării metodelor de predare au făcut 
obiectul unor discuții — urmate de mă
suri concrete — și în cadrul disciplinei 
noastre, 
aplicate 
sitar.

1Desigur. Procesul de învătămînt se 
dezvoltă necontenit pentru a fi în 
pas cu civilizația modernă pe care 
o generează și de care, în același 
timp, este condiționat.

Dezvoltarea învătămîntului im
plică: îmbunătățirea structurii unităților de în 
vătămînt, raționalizarea planurilor de învătă
mînt, ridicarea conținutului cursurilor și perfec
ționarea metodelor folosite în 
noștintelor și deprinderilor de 

Vom cerceta acest din urmă 
rizat la procesul de învătămînt 
chimie industrială, deși unele 
valabilitate mai generală.

învățămîntul superior actual al chimiei in
dustriale, ca și celelalte specialități științifice 
și tehnice, se caracterizează prin volumul mare 
de cunoștințe și de metode care trebuie să fie 
transmise studenților intr-un timp relativ scurt.

Metodele de învătămînt trebuie să asigure 
acest rezultat tinînd seama și de condițiile exi
stente : durata învătămîntului, spațiul disponi
bil, pregătirea în învătămîntul mediu, baza ma
terială, numărul de studenti.

Sugerez mai jos cîteva metode care 
ar putea fi luate în considerare.

— Accentuarea unui caracter mai 
particularizat al învătămîntului, în 
sensul ca profesorii .și asistenții să 
descopere însușirile individuale ale 

studenților, să le încurajeze aptitudinile perso
nale. Acest rezultat se poate obține prin discu
ții între profesor și student, prin lucrări indivi
duale la disciplinele principale, prin cercurile 
științifice, la lucrările practice. Această meto
dă, care se practică sporadic și în prezent, pre
tinde multă experiență și mult discernămînt din 
partea cadrelor didactice. In special descoperi
rea, încurajarea și dirijarea talentelor trebuie 
să fie o grijă de seamă a cadrelor didactice.

— înlocuirea ideii de intensificare a cunoș
tințelor transmise prin aceea de alegere și sis
tematizare. Prelegerile trebuie să transmită 
și să fixeze în mintea tuturor studenților cu
noștințele de bază, distingînd esențialul de a- 
mănunt ; cursurile scrise, care există acum sau 
vor exista în curînd la toate disciplinele, vor

transmiterea cu- 
specialitate, 
punct particula- 

al facultăților de 
considerații au

Unele din aceste măsuri vor fi 
începînd cu noul an univer-

servi pentru semnalarea altor cunoștințe adia
cente. Sîntem de părere că în viitor cursurile 
scrise să devină adevărate tratate care să cu
prindă mult mai mult material decît cel predat 
la lecții. Profesorii vor sfătui pe studenti cum 
să folosească tratatul pentru examene, semi- 
narii, lucrări practice, proiecte sau în activita
tea profesională viitoare.

— Insistarea asupra însușirii ' metodelor — 
teoretice sau practice — proprii fiecărei disci
pline. Pentru învătămîntul științific și tehnic, 
însușirea metodelor de lucru este obiectivul ceJ 
mai important către care trebuie să tindă pre
gătirea studenților. Rezultatul este atins cînd 
studentul ajunge să lucreze corect, precis și 
repede, la disciplinele care îi profilează profe
siunea. Rezolvarea a cît mai multor probleme
de matematică, fizică, chimie-fizică și inginerie 
chimică, lucrări de laborator (incluzînd con
strucția aparaturii necesare), documentarea sis
tematică (necesitatea cunoașterii limbilor străi
ne I) sînt cele mai bune metode pentru forma
rea viitorului inginer chimist. O ambiantă ge
nerală de cercetare este necesară.

— Cursurile la alegere, introduse de cîtiva 
ani în planul de învătămînt al facultăților de 
chimie industrială, au dat rezultate bune. Ele 
ar trebui dezvoltate peiitru a deveni discipline 
importante de adevărată specializare. De aici 
rezultă pentru ministerele beneficiare posibili
tatea de a folosi inginerii absolvenți în confor
mitate cu specializarea lor.

— Metodele precedente sînt metode didacti
ce. In ultimul timp, se vorbește din ce în ce 
mai insistent despre metoda audio-video (foto
grafii, diapozitive, diafilme, filme, proiectil epi- 
diascopice, televiziune, discuri, benzi de mag
netofon) și de dispozitive mecanice și electro
nice pentru verificarea cunoștințelor și pentru 
examinare. Nu avem experiența decît a unora 
dintre acestea; ele s-au dovedit eficiente pen
tru mărirea randamentului lecțiilor și dau re
zultate generale bune, atît timp cît ele nu dis
trag atenția studenților și nu slăbeso contactul 
dintre studenti și profesori. Introducerea sau
răspîndirea acestor mijloace trebuie să se facă 
cu prudentă, după verificarea eficientei lor în 
fiecare caz și — pentru a nu compromite ideea 
introducerii 
materiale și

procurate

depinde 
didactice,

lor — după ce au fost 
aparate de calitate. 
Succesul metodelor noi 
atît de aportul cadrelor
cît și de cel al studenților. Cadrelor 
didactice li se cere să inițieze, să 
pregătească și să dirijeze introdu
cerea metodelor noi; studenții au 

datoria să răspundă, prin participare, interes 
și muncă ritmică la aplicarea lor.

2
Unul din aspectele moder
nizării învătămîntului este 
folosirea peliculei cinemato
grafice ca material demon
strativ. în cadrul cursului 
nostru introducerea acestei 
impune cu precădere. Iatămetode se .__

explicația. Cu aparatele mici, folosite de 
industria alimentară, lucrurile nu sînt 
complicate : unele le avem în laborator, 
altele la împrumutăm de la întreprin
deri ; studenții pot să le vadă, înțeleg 
modul de funcționare, de construcție. 
Dar în cazul aparatelor și mașinilor 
mari ? în ultimii ani, în industria ali
mentară s-au introdus linii automate, 
instalații moderne, mașini complicate. 
Din păcate, literatura de specialitate 
este foarte „zgîrcită“ în prezentarea 
lor. Singura modalitate a rămas „adu
cerea“ lor în amfiteatru, la curs, 
pe calea filmului. Intenționăm să rea
lizăm, cu mijloacele noastre, filme de 
scurt metraj pe peliculă de 16 mm, în 
care să prezentăm aparatele specifice 
diverselor procese-tip din industria ali
mentară.

O altă latură importantă a procesu
lui de învățămînt în cadrul disciplinei 
pe care o predau, o constituie lucrările 
de laborator. în legătură cu organiza
rea acestor lucrări la noi în institut se 
poartă discuții aprinse. Unele cadre di
dactice susțin oportunitatea acestor lu
crări după predarea cursului. Argu
mente : partea teoretică fiind însușită 
de studenți, rezultatele fiecărei lucrări 
ar putea fi interpretate la un nivel co
respunzător. După alte păreri, mai ni
merit ar fi ca lucrarea de laborator 
să preceadă cursul : după ce studenții 
au văzut practic despre ce e vorba — 
se argumentează — noțiunile teoretice 
se înțeleg mai bine. Interesant este 
faptul că au dreptate și unii, și cei
lalți. Problema s-ar putea rezolva nu
mai prin construirea, în cadrul facul
tății, a unei stații-pilot: în acest caz 
lucrările de laborator s-ar putea face 
eșalonat, concomitent cu fiecare capi
tol predat la curs.

Acestea sînt perspectivele. Se impu
ne totuși și o privire... retrospectivă. 
Mai întîi despre proiecte. S-a făcut în 
această privință un pas înainte : pro
iectul se face în anul IV (reamintesc
— cursul se predă în anul III), așa că 
studenții au o privire de ansamblu asu
pra disciplinei respective, se pot da un 
număr mare de teme de proiect, care 
să cuprindă toate capitolele, este asi
gurată executarea la un nivel ridicat 
a proiectelor. Neajunsul însă este al
tul : în anul IV studenții execută pri
mele proiecte, încep 
nelor de specialitate 
măcar cum arată o 
industrie alimentară, 
cumentare prevăzută 
vățămînt se face abia la sfîrșitul anu
lui IV, „rupîndu-se“ 9—10 zile din pe
rioada de practică în producție. Pe 
lîngă faptul că e organizată foarte tîr- 
ziu (numai cu un an înainte de absol
vire), mai există un neajuns : se orga
nizează în luna iulie, cînd unele între
prinderi ale industriei alimentare — 
cele de zahăr, ulei, vinuri — sînt în
chise. Consider că aceste excursii 
trebui organizate la sfîrșitul anului III
— pe secții, perioadele stabilindu-se în 

programul de funcționare a 
întreprinderi industriale.
Cred că nu mai este nece
sară o pledoarie pentru 
munca individuală, pentru 
răspundere personală în 
studiu. Studentul este un 
om matur și nu cred că nu 

a înțeles de acum că depinde de el, de 
folosirea marilor lui posibilități intelec
tuale, dacă va fi un specialist sau un 
bun executant, dacă va fi un creator în 
meserie sau un meșteșugar. Socotesc 
însă că trebuie să-i arătăm studentu
lui cum poate realiza această muncă. 
Mai ales să-1 determinăm să înțeleagă 
că și procesul însușirii cunoștințelor 
este susceptibil la modernizare, dacă 
mă pot exprima așa. In esență, după 
mine aceasta înseamnă, pentru student, 
renunțare definitivă la buchiseală, la 
caietul de notițe — bun și el, dar cu 
totul și cu totul nesatisfăcător — la 
cursul profesorului — bun și necesar, 
dar nesatisfăcător — și statornicire în 
stilul personal de muncă, a deprinderii 
de a studia bibliografia recomandată și 
cea găsită de el însuși,

funcție de 
diferitelor

studiul discipli- 
dar nu au văzut 
întreprindere de 
Excursia de. do- 
în planul de în-

ar

Conf univ. ing. 
Virgil Moldovan

candidat în științe tehnice 
șeful catedrei Utilajul 

și tehnologia prelucrării 
la cald

Institutul politehnic Cluj

Învățămîntul supe
rior în țara noastră 
a cunoscut o dez
voltare amplă sub 
toate aspectele; azi 
ne aflăm pe o treap

tă superioară față de anii trecuți. 
Aceasta, nu exclude posibilitatea 
îmbunătățirii lui în continuare. în 
rîndurile care urmează, încerc să 
schițez cum văd eu această îmbu
nătățire în învățămîntul superior 
tehnic și în particular la facultă
țile de mecanică.

Consider că una 
din direcțiile în 
care s-ar putea rea
liza o modernizare 
este aceea a meto
delor de pre

dare. Prin specificul lor, cursu
rile predate în cadrul specialită
ților din domeniul construcțiilor 
de mașini cer prezentarea în fața 
studenților a unor mașini, schițe 
de mașini, diferite mecanisme și 
organe specifice. Evident, cu 
mijloacele clasice — și anume 
creta și tabla — este greu să 
fie realizate, întrucît necesită un 
consum de timp foarte prețios, în 
dauna problemelor fundamentale 
care nici într-un caz nu pot fi 
neglijate. Diferitele procedee de 
proiectare ar ajuta la rezolvarea 
acestei probleme. In prezent se 
folosesc intens proiecțiile realizate 
cu epidiascoape sau diferite alte 
proiectoare, dar acestea au deza
vantajul că trebuie folosite în 
întuneric. Deci, pe de o parte îm
piedică studenții să-și poată nota 
anumite idei, iar pe de altă par
te, desfășurarea predării cursului 
este îngreuiată, mai ales în cazul 
în care aceste proiecții intervin 
pe parcursul lecției.

Văd remediul prin introduce
rea sistemelor de proiecție „la 
zi“. Acestea sînt foarte variate 
și foarte eficace. Consider că toa
te institutele de învățămînt su
perior ar trebui dotate cu aseme
nea aparate, realizate prin crea
rea într-o întreprindere din țara 
noastră a unei secții care să pro
ducă aparatură de acest fel.

S-ar putea renunța astfel și la 
numărul mare de planșe pe care 
sîntem nevoiți să le folosim, știut 
fiind faptul că acestea au rezi
stență foarte scăzută și, deci, le 
putem utiliza de puține ori. 
Planșele ar putea fi înlocuite cu 
albume cuprinzînd aceleași ma
teriale demonstrative, care ar 
putea fi folosite și la examinarea 
studenților și în cadrul activității 
de proiectare. Evident, tot ce am 
spus mai sus este valabil în ca
zul în care disciplina predată are 
un curs litografiat sau tipărit, ți
nut la zi.

In felul acesta, s-ar putea pune 
în discuție și problema reducerii 
timpului afectat p-edării cursuri
lor, problemă la care de fapt voi 
mai reveni în cele ce urmează.

Legat de materialul demonstra
tiv, socotesc necesar să subliniez 
utilitatea și necesitatea prezentării 
în fața studenților a diferitelor 
utilaje studiate direct, cum se 
zice, „pe viu“. Aceasta implică, 
bineînțeles, dotarea laboratoarelor 
noastre cu utilajele corespunză
toare, întrucît este bine știut 
că școala trebuie să fie întotdea
una cu un pas înaintea industriei. 
Or, acum majoritatea laboratoa
relor catedrelor cu specific de 
construcții de mașini nu sînt ceea 
ce denumim noi astăzi labora
toare moderne. In laboratoarele 
acestea ar trebui să avem produ
sele industriei constructoare de 
mașini din țara noastră. Un ase
menea laborator nu va putea cu
prinde absolut toate utilajele unei 
specialități, dar ne gîndim la cele 
de bază, urmînd ca restul, cu o 
importanță mai redusă, și care nu 
necesită un studiu mai amănunțit, 
studentul să le vadă în întreprin
deri. Menționez că asemenea la
boratoare, pe lîngă scopurile lor 
didactice, ar putea fi și prețioase 
ajutoare pentru industrie, întrucît 
aici s-a’ putea face diferite lu
crări științifice pentru producție.

Ar trebui discutată și actuala

formă de organizare a „orelor de 
proiect". Sigur că nu se 
poate concepe un inginer con
structor de mașini care să nu 
mînuiască la perfecție arta proiec
tării, dar cred că pentru anii 
superiori, în cadrul specialității, 
nu ar mai fi necesar ca această 
activitate să se desfășoare în ca
drul organizat al unor „ore de 
proiect“, ci, mai degrabă, în de
cursul studiului individual. Argu
mentez aceasta prin faptul că, 
în anii superiori, studentul, pe 
de o parte, este deja inițiat în 
arta proiectării, iar pe de altă 
parte, în actuala formă de orga
nizare, timpul este utilizat cu un 
randament foarte scăzut. Se con
stată destul de des în practică 
că în cadrul celor două ore de 
proiect (în cele mai multe ca
zuri intercalate printre alte forme 
de activitate) studentul nu are 
acea continuitate strict necesară 
în muncă, la proiect. Tot din 
practică știm că în majoritatea 
cazurilor studenții lucrează la 
proiecte și în afara orelor de 
proiect, consumînd un timp cel 
puțin egal, dar cu un randament 
mai bun, ceea ce pledează pen
tru propunerea făcută mai sus. 
Deci, întocmirea proiectelor de 
către studenți să se facă în ca
drul studiului lor individual, pe 
baza unui plan de muncă con
trolat de catedră, rămînînd ca 
îndrumarea de specialitate din 
partea cadrelor didactice să se 
realizeze sub formă de consulta
ții obligatorii. In felul acesta 
proiectul ar face parte integrantă 
din munca personală a studentu
lui și ar da posibilitatea acestuia 
să aprofundeze problemele de 
bază din curs, să se obișnuiască 
să cerceteze bibliografia necesară 
— într-un cuvînt, să înceapă să-și 
formeze spiritul de muncă inde
pendent de care are nevoie în 
uzina unde va lucra ulterior ca 
inginer.

Prin reducerea timpului afectat 
prelegerilor, prin renunțarea la 
orele de proiect și o dozare co
respunzătoare a orelor de lucrări, 
s-ar putea îmbunătăți actuala si
tuație în sensul precizat mai sus 
■— și anume în a înclina balanța 
de timp a studentului în favoarea 
studiului individual, metodă de 
bază a învătămîntului tehnic su
perior.

O altă problemă care consider 
că merită să fie discutată cu a- 
ceastă ocazie este cea a metode
lor folosite în prezent la exami
narea cunoștințelor studenților. 
Consider că va trebui să renun
țăm la sistemul examinării cu bi
lete. Existenta acestor bilete nu 
este în favoarea pregătirii stu
dentului. Dacă acesta este bine 
pregătit, pentru el este indiferent 
capitolul din care este examinat 
și numărul întrebărilor puse. 
Deci, în acest caz, biletul nu-și 
mai are rostul, dimpotrivă îi li
mitează studentului posibilitatea 
de a dovedi vastitatea cunoștințe
lor. în schimb, studentul cu pre
gătire mediocră și mai ales slabă 
mizează foarte mult pe acea
stă „loterie“, și este foarte mul
țumit de faptul că nu este inte
rogat din cît mai multe capitole 
ale disciplinei examinate. Apoi, 
o examinare liberă“ a studentu
lui ar permite și examinatorului 
să poată face o apreciere mai 
justă asupra cunoștințelor studen
tului. Examenul ar fi atunci un 
dialog între profesor și student, 
dialog științific, care implică con
centrare, putere de sinteză, gîn- 
dire, ar elimina acea tendință de 
însușire mecanică a cunoștințelor.

O ultimă problemă pe care do
resc să o mai tratez în încheiere, 
este aceea a practicii în produc
ție. Deși este mereu discutată, 
practica în producție încă nu-și 
atinge integral scopul dorit. Con
sider că una din direcțiile în 
care s-ar putea aduce îmbunătă
țiri ar fi aceea a integrării efec
tive a studentului în procesul de 
producție, mergînd pînă la sala
rizarea lui, formă care de altfel 
a mai fost folosită în școala noa
stră superioară tehnică.

Avem convingerea 
că, pe măsură ce-i 
vom aco’da studen
tului o încredere 
mai mare, îl vom so
licita să-și utilizeze

mai mult potențialul intelectual, 
îl vom îndemna să depună o ac
tivitate de studiu creatoare, va 
crește conștiința lui profesională, •

Prof. univ. Emil Botez
decan al Facultății de tehnologia 
construcției de mașini—București
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Consider că prin metode se 
subînțeleg metodele peda
gogice de predare din par
tea cadrelor didactice și de 
asimilare din partea studen
ților, a unui volum minim,

însă suficient, de cunoștințe necesare 
formării unui bun inginer.

în acest caz nu putem vorbi despre 
modernizarea metodelor, sferă de no
țiuni foarte pretențioasă. Ca urmare 
mi-aș permite să folosesc în loc de 
modernizarea metodelor, îmbunătățirea 
metodelor pedagogice din învățămîntul 
superior tehnic.

Limitînd astfel întrebarea, răspunsul 
meu este afirmativ.

Referindu-mă numai la învățămîn
tul superior tehnic și numai în ceea 
ce privește tehnologia construcției de 
mașini, este necesar să menționez că 
acest învățămînt a fost continuu îm
bunătățit, an de an, pe baza experien
țelor cadrelor didactice și ale Ministe
rului învățămîntului, ca și pe baza re
zultatelor obținute în școli similare din 
străinătate.

Cu toate aceste îmbunătățiri, în sta
diul actual, avînd în vedere sarcinile 
foarte mari pe care cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. le-a pus în fața 
școlii superioare tehnice, consider că 
s-ar mai putea aduce unele îmbunătă-

întrucît metodele de pre
dare și de asimilare depind 
unele de altele și nu numai 
de cadrele didactice, res
pectiv de studenți, proble
ma îmbunătățirii învăță- 

trebuie tratată în ansamblu,mîntului 
concluziile afectînd însă cele două sec
toare fundamentale.

Există o concepție (după mine gre
șită) 
unui 
tuia.

De 
care 
vățămînt care încarcă studentul cu 30 
pînă la 36 ore pe săptămînă. Un calcul 
foarte simplu poate arăta că, luînd în 
considerare această încărcare zilnică, 
la care se mai adaugă timpul necesar 
transportului, a efectuării lucrărilor 
pentru acasă (exerciții, planșe, refera
te, desene) ca și a altor sarcini, el nu 
dispune efectiv decît de 1—2 ore pen
tru a învăța, adică pentru a citi no
tițele de curs sau manualele și deci 
nu mai dispune de timp pentru a se do
cumenta din alte cărți sau reviste re
comandate în vederea completării cu
noștințelor și a lărgirii orizontului de 
specialitate. (Nu mai amintesc că inte
lectualul de tip nou trebuie să aibă ori
zontul larg și în alte domenii : litera
tură, teatru, arte etc. pentru care, evi
dent, este necesar un timp disponibil 1).

în concluzie, este necesară, după pă
rerea mea, o îmbunătățire a metodelor 
de predare, în sensul micșorării numă
rului de ore de curs, prin concentrarea 
materiei predate, pentru ca studentul 
să dispună de mai mult timp în vede
rea asimilării materiei audiate și a 
documentării în legătură cu această 
materie.

Desigur că reducerea numărului de 
ore de curs nu ne dă siguranța că 
timpul liber este utilizat corespunză
tor de student, de aceea, concomitent 
cu aceasta trebuie introduse metode 
de control (probe de control, examene 
parțiale, seminarii cu note etc.). Nu 
mă îndoiesc că se pot găsi cele mai efi
ciente mijloace de a asigura 
cu succes 
turii.

că volumul de ore de predare a 
curs determină importanța aces-

aici decurge o vînătoare de ore, 
se traduce printr-un plan de în-

a timpului afectat
folosirea 

învăță-

Din cele de mai 
zultă că studentul are o tri
plă răspundere : a învăța, 
a învăța, a învăța.

Aș dori însă să accentuez 
asupra interesului (sau dra

gostei) pentru meseria aleasă. Din ex
periența mea de profesor și decan, am 
constatat că cea mai mare parte dintre 
tinerii care se înscriu la concursul de 
admitere la Facultatea de tehnologia 
construcției de mașini nu au nici cele 
mai elementare noțiuni despre meseria 
pe care o vor practica după absolvirea 
institutului.

Marea majoritate a acestora vor să 
devină ingineri, atît și nimic mai mult, 
indiferent cu ce se vor ocupa ulterior.

Este evident că în astfel de condiții 
nu poate fi vorba despre dragostea 
pentru meseria aleasă și, ca urmare, 
de aici rezultă și interesul scăzut pen
tru asimilarea unui volum cît mai mare 
de cunoștințe tehnice, cît și nivelul no
telor obținute de unii studenți care 
se mențin la limita inferioară.

Consider că îndrumarea tînărului 
care vrea să devină inginer spre o 
anumită ramură a ingineriei trebuie 
făcută încă din școala medie, prin di
ferite metode, astfel îneît tînărul care 
„bate“ la ușa Politehnicii să știe spre 
ce facultate să se îndrepte ; să știe ce 
va face după ce va termina cursurile 
acesteia.

sus, re-

Prof. univ. dr Silviu Crișan
șeful catedrei T.C.M., Institutul politehnic 

Brașov

1
Dezvoltarea necontenită a indus
triei noastre, creșterea capaci
tății sale de producție, introduce
rea liniilor automate, a mașinilor 
moderne impun, într-o mă
sură egală, îmbunătățirea, moder- 

mij toacelor de predare în facultățile 
Acest proces nu-1 putem socoti nici-

nizarea 
tehnice, 
odată încheiat.

La Institutul politehnic din Bra
șov s-au făcut, în ultimii ani, pro
grese mari pe linia modernizării 
mijloacelor de predare. Lucrările 
practice de laborator au căpătat 
o pondere tot mai mare în proce

sul de formare a viitorilor specialiști, apara- 
t mai

2
tul de proiecție și epidiascopul sînt tot 
des prezente în amfiteatre.

Cadrele didactice din catedra pe care o con
duc au experimentat, obținînd rezultate fru
moase, metoda „cursurilor ținute în uzină“. 
Aici, la Brașov, sîntem avantajați în organi
zarea unor asemenea cursuri de existența u- 
nor mari uzine, dotate la nivelul tehnicii ce
lei mai înaintate. Prelegeri ca „Linii auto
mate și mașinile-agregat“, „Securitatea muncii 
la mașinile-unelte“, „Metode moderne de pre
lucrare prin așchiere" au fost predate „la fața 
locului“, exemplificate pe „viu“ și, firește, în
țelese mai bine. Colaborarea strînsă dintre ca
tedra noastră și uzinele brașovene ne-a per
mis să organizăm și unele cursuri care să fie 
ținute de ingineri din afara institutului, spe
cialiști de prestigiu în problemele pe cate le 
tratează prelegerea respectivă. De pildă, „Pro
bleme de ambutizare la fabricarea caroserii
lor“ și „Metode de ridicarea calității fabrica
telor“ la „Tractorul“, au fost ținute de cadre 
inginerești din uzină.

Pe linia perfecționării și modernizării meto
delor de predare se înscrie și ilustrarea pre
legerilor cu proiecții cinema (filme tehnice) și 
proiecții episodice. Multe prelegeri cer o e- 
xemplificare prin schițe complexe, care, dacă 
vor fi observate pe tablă în timpul orei de 
curs, ar răpi mult timp. Folosim în aceste 
cazuri metoda proiecțiilor. Schițele, în foto
copii, sînt împărțite studenților înainte de 
oră. In timpul prelegerii se proiectează schițe 
pe ecran și profesorul dă explicațiile necesare. 
Studenții, care au în față fotocopiile, fac ad
notări.

La noi, după cum este bine știut, studenții 
au obținut rezultate frumoase, lucrînd în ca
drul „biroului studențesc de proiectări“. In a- 
nul universitar trecut s-au făcut contracte cu 
Uzinele „Electroprecizia“ din Săcele și Fabri
ca de scule și instrumente din Brașov, stu
denții lucrînd pentru aceste întreprinderi, în 
cadrul biroului, proiecte de dispozitive și scu
le. De la fiecare formă nouă pe care o intro
ducem în procesul de învățămînt noi pretin
dem maximum de eficiență. Și, se poate afir
ma, biroul studențesc de proiectări este efi
cient : studenții, executînd aici lucrări care 
sînt folosite direct în producție, sînt stimulați 
în vederea unei pregătiri temeinice ; se dez
voltă spiritul de răspundere, se dezvoltă pa
siunea pentru profesia lor viitoare.

Firește, pe linia modernizării învățămîntu
lui se pot face încă multe lucruri. O manieră 
pe care eu o consider necesară este profilarea 
institutelor politehnice în funcție de între
prinderile care funcționează în localitatea res
pectivă. De pildă, la Brașov, ar trebui să se 
dezvolte facultățile de automobile și tractoare, 
mașini-unelte și scule, tehnologia construcții
lor de mașini, prelucrarea lemnului. Concen
trarea tuturor facultăților de âcelași profil 
într-un singur loc. ar ușura înzestrarea labo
ratoarelor cu aparatele cele mai moderne, ar 
ușura stabilirea de legături eficiente cu uzi
nele producătoare; pentru că învățămîntul 
modern nu poate fi despărțit de uzină.

că tot mai

E firesc ca modernizarea metode
lor folosite în învățămîntul supe
rior să-1 solicite pe student la un 
efort multilateral. Dar, îndeosebi, 
îi cere să fie student, și nu elev, 
să învețe ca un student. Se ridi- 

mult problema să nu-1 încorsetăm
pe student într-un orar zilnic rigid, să-i lă
săm mai mult tirnp de studiu, să renunțăm la
a-1 dădăci ca pe un școlar. Dar aceasta îi im
pune studentului să-și formeze deprinderea
muncii independente, să nu se mai simtă atît 
de mult legat de examen, ca de un scop în 
sine, să învețe zilnic, chiar dacă nu are semi
nar, chiar dacă nu are curs sau laborator.



Vizita delegației C.C. al P.C.R. in franța Adunarea generală

Europene a Scriitorilorse-

Conferinței Generale a A.I.E.A. de la Tokio

îngrijorări
In Vietnamul de sud

Washingtoncontinuă luptele

de 
ca
de 

o

, Sal- 
Çuasimodo, Jean-Paul 
Rafael Alberti, Con- 

Simonov, Alexei Sur-

Dezbaterile de marți dimineața 
care au marcat începutul celei 
de-a treia săptămîni a lucrărilor 
actualei sesiuni a O.N.U. ' — au 
readus în atenția Adunării Gene
rale o serie de probleme de inte
res internațional major. Vorbitorii 
s-au pronunțat pentru respectarea 
principiului universalității O.N.U. 
și recunoașterea drepturilor R.P. 
Chineze Ia această organizație.

Situația din Vietnam a fost, 
asemenea, una din problemele 
rora vorbitorii din ședința 
marți dimineața le-au acordat 
deosebită atenție.

Tot ieri dimineața s-au desfășu
rat lucrările Comisiei pentru pro
blemele juridice, care a examinat 
în continuare rapoartele comisiei 
de drept internațional privind se
siunile a 16-a și a 17-a ale aces
teia, precum și lucrările Comisiei 
pentru problemele social-umanita- 
re. La dezbaterile din această co
misie. pe marginea proiectului de 
rezoluție, cuprins într-un raport al 
secretarului general, referitor la 
măsurile pentru îndeplinirea decla
rației O.N.U. privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare 
rasială, au luat cuvîntul, printre 
alții, reprezentații Zambiei, Polo
niei, Angliei, Irakului, Franței, 
Uruguayului, României.

Marți la prînz delegația C.C. 
al P.C.R., condusă de tovarășul 
Alexandru Drăghici, a depus o 
coroană la Zidul Comunarzilor, 
de la cimitirul Pere Lachaise din 
Paris. Membrii delegației au păs
trat apoi un moment de recule
gere la mormântul lui Maurice 
Thorez. situat în apropiere.

★
Cu prilejul vizitei în Franța a 

delegației C.C. al P.C.R., amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, dr. Victor Dimi- 
triu, a oferit! marți un dejun în

saloanele ambasadei. Au partici
pat Waldeck Rochet, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez, Georges Marchais, 
cretar al C.C. și membru al Bi
roului Politic, Francois Billoux, 
Jacques Duclos, Etienne Fajon, 
Raymond Guyot, Jeannette Ver- 
meersch — membri ai Biroului 
Politic, Jacques Denis și Lucien 
Mathey, membri ai C.C. al P.C. 
Francez.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

AUSTRALIA :
Aniversarea 

„Zilei de ntunsă 
de 8 ore"

Oamenii muncii din Australia 
au sărbătorit pentru a 110 oară 
„Ziua de muncă de 8 ore“, insti
tuită în secolul trecut cu prilejul 
introducerii zilei reduse de mun
că. Australia a fost prima țară 
unde, în urma luptei clasei mun
citoare, în anul 1854 a fost in
trodusă în mod oficial ziua de 
muncă redusă. încă cu 100 de 
ani în urmă, în orașul Melbour- 
ne s-a ridicat un monument 
purtînd denumirea „Ziua de 
muncă de 8 ore“.

La 4 octombrie, în orașul Sid- 
ney a avut loc o demonstrație a 
oamenilor muncii, care s-a desfă
șurat sub lozincile luptei împo
triva sporirii impozitelor și a pre
țurilor, pentru majorarea salarii
lor, împotriva bugetului militar 
exagerat, pentru retragerea tru
pelor australiene din Vietnam.

Evenimentele

districtulR. D. GERMANĂ. Vedere parțială a Combinatului de mobilare a lignitului 
Cotbus

din Indonezia
DJAKARTA 5 (Agerpres). — 

Postul de radio Djakarta a anun
țat că președintele Sukamo a 
convocat pentru 6 octombrie o 
ședință urgentă a Cabinetului 
de Miniștri, Ia Bogor.

în insula Java, menționează 
postul de radio, continuă luptele 
între diferite grupări ale armatei.

Din viațatineretului lumii
Argents Rodriguez

răspunde...

a Comunității•>

La Roma se desfășoară lucră
rile Adunării Generale a Comu
nității Europene. a Scriitorilor 
(C.O.M.E.S.) la care participă 
peste 200 cțe scriitori din 25 de
țări. Printre personalitățile de 
seamă ale literaturii din Eu
ropa figurează H. Laxness, 
vatore 
Sartre, 
stantin 
kov și alții. Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialistă România 
este reprezentată de o delegație 
condusă de Demostene Botez, 
președintele Uniunii Scriitorilor.

In funcția de președinte al 
consiliului de conducere al 
C.O.M.E.S. a fost ales Giuseppe 
Ungaretti (Italia), iar în funcția 
de secretar general Giancarlo Vi- 
gorelli (Italia). Printre 
Consiliului se află și scriitorul 
român Titus Popovici.

Cu prilejul prezenței la Roma 
a delegației de scriitori români, 
Mihai Marin, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Roma, 
a oferit un dineu. La dineu au 
participat, de asemenea, o serie 
de scriitori de seamă prezenți la 
lucrările C.O.M.E.S., printre care 
Laxness, laureat al Premiului No- 
bel pentru literatură, Miguel An- 
gel Ast uriaș, Theun de Vries și 
alții.

membrii

P entru unii din vizitatorii nord-americani ai capitalei 
venezuelene cauzele conflictului dintre autorități și 
tineretul studios al acestei țări reprezintă un semn 
de întrebare. Este știut doar că de ani, între guver
nele de așa zisă „democrație reprezentativă“ și stu- 
denți, există grave neînțelegeri care, deseori, au că
pătat aspectul unor ciocniri armate. O asemenea în
trebare și-a pus-o recent și Paul H. Finch, trimisul 
special la Caracas al agenției ASSOCIATED PRESS.

De ce tinerii venezueleni se alătură partizanilor pentru a lupta și 
a muri în luptele duse împotriva trupelor guvernamentale din 
munți ? — se miră Finch, la fel ca și mulți alți vizitatori ai Vene- 
zuelei. Ziaristul american a căutat să obțină un răspuns. Pentru 
aceasta el s-a adresat lui Argenis Rodriguez, un tînăr de 29 de ani, 
care a devenit cunoscut prin cîteva romane și nuvele scrise în 
ultimii ani și mai ales pentru că a participat la lupte în rîndurile 
detașamentelor de partizani. De teama persecuțiilor polițienești, 
Rodriguez trăiește acum în clandestinitate. Dar acest fapt nu a 
constituit un impediment pentru a-i acorda o întîlnire trimisului 
agenției „Associated Press“.

Tânărul scriitor a ținut să facă de la început o precizare pentru 
a înlătura astfel orice critici ce i-ar putea fi aduse de cercurile 
de dreapta. „Nu am fost niciodată comunist— a spus el — dar 
m-am alăturat partizanilor, așa cum au făcut mii de alți tineri din 
țara mea, din cauza tragediei pe care o trăiește poporul venezue
lean“. Apoi el s-a referit pe larg „în cuvinte pline de amărăciune“, 
potrivit expresiei ziaristului american, la „deziluziile trăite de ge
nerația sa care, după ce a fost reprimată de dictaturile existente 
pînă în 1958, a constatat că nu s-a schimbat nimic nici după 
aceea“.

„Sînteți curios să aflați de ce tineretul venezuelean luptă îm
potriva actualului regim ?“ — a spus Rodriguez lui Finch. „Foar
te simplu, tineretul nostru este dezgustat de incapacitatea condu
cătorilor țării de a elibera Venezuela de statutul unei semi-colonii, 
el este dezgustat de corupția și cinismul partidelor politice de 
dreapta, consideră Statele Unite ca ridicând piedici în calea dez
voltării țării. De aceea — a adăugat el — tinerii venezueleni nu 
se dau înlături de la sacrificii“.

„Bine, dar cum rămîne atunci cu studiile universitare ?“ — și-a 
exprimat mirarea ziaristul american. Și de data aceasta el a pri
mit un răspuns prompt din partea interlocutorului său. „Despre 
ce fel de studii poate fi vorba în actualele condiții ? Universită
țile oferă o pregătire foarte slabă studenților. Pentru a urma 
cursurile unei facultăți, tânărul trebuie să facă sacrificii aproape 
supraomenești“.

Nu se poate ști dacă Paul Finch s-a declarat prea mulțumit de 
răspunsurile concise primite la întrebările sale. Mai important 
decît aceasta este însă constatarea sa, pe baza convorbirii avute cu 
Argenis Rodriguez, că tineretul venezuelean de astăzi reprezintă 
„o generație gata de orice sacrificii“. O asemenea concluzie cu 
siguranță că nu poate avea darul să liniștească nici pe guvernanții 
venezueleni și nici pe patronii marilor companii străine ce au aca
parat o mare parte a bogățiilor acestei țări.

Agenția M.T.I. anunță că au 
fost date publicității textele Tra
tatului de prietenie și colaborare 
încheiat între R. P. Ungară și 
R. P. Mongolă, precum și comu
nicatul comun cu privire la vi
zita delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Ungare în 
R. P. Mongolă.

în Tratatul de prietenie și co
laborare se arată că părțile con
tractante „vor lua parte la orice 
activitate internațională, al cărei 
scop va fi menținerea păcii și 
securității, în spiritul unei cola
borări sincere și în conformitate 
cu principiile Cartei O.N.U.“. 
Se exprimă de asemenea, hotă
rârea celor două părți „de a dez
volta și întări în continuare co
laborarea politică, economică și 
culturală a celor două țări“.

Comunicatul comun subliniază 
că prietenia și colaborarea strîn- 
să dintre cele două țări se dez
voltă și se întărește în toate do
meniile. S-a hotărît constituirea 
unei comisii economice guverna
mentale în vederea dezvoltării 
colaborării dintre cele două țări.

Cele două părți relevă că în 
urma

constatat o deplină identitate a 
pozițiilor lor în ce privește apre
cierea tuturor problemelor inter
naționale importante, printre 
care agresiunea S.U.A. în Viet
nam, restabilirea drepturilor R.P. 
Chineze la O.N.U., mișcările de 
eliberare națională, reglementa
rea pașnică a problemei germa
ne. Cele două părți subliniază 
că vor desfășura și pe viitor o 
luptă perseverentă pentru întări
rea unității mișcării comuniste 
internaționale.

Partea mongolă a acceptat in
vitația de a face o vizită de prie
tenie în R. P. Ungară.

I. RETEGAN

ì doua părți r 
schimbului de păreri s-a

Demonstrații

ale studenților

dominicani
Sute de studenți dominicani 

au organizat noi demonstrații, 
cerînd eliberarea institutelor de 
învățământ superior de către tru
pele de ocupație, pentru a putea 
începe cursurile. După cum 
anunță agenția Prensa Latina, 
peste 400 de studenți s-au adu
nat luni în fața clădirii Ministe
rului Educației, cerînd ministru
lui să li se creeze condiții pen
tru a-și putea continua studiile. 
Pînă acum toate încercările gu
vernului provizoriu de a obține 
eliberarea institutelor de învăță
mânt, transformate de trupele 
americane în cazărmi, au fost 
zadarnice. Trupele de ocupație 
refuză să elibereze școlile, cole
giile și universitățile din Repu
blica Dominicană.

P

JAPONIA. Aspect din sala unde s-au desfășurat lucrările

La Saigon s-a anunțat că, 
luni, în provincia Kien Hoa, la 
75 km sud de capitală, un con
voi fluvial compus din cinci vase 
transportînd unități americane 
„Rangers“ a căzut într-o ambus
cadă, organizată de unitățile pa
triotice. Două vase, scrie A.F.P., 
au fost scufundate și s-au sem
nalat importante pierderi în vieți 
omenești.

în provincia Binh Dinh, la 
450 km nord-est de capitală, au 
continuat luptele în regiunea 
Phu Cu. Agenția France Presse, 
relatează că „în tot timpul aces
tor lupte, care durează de luni 
dimineața, patrioții sud-vietna- 
mezi au deținut inițiativa“.

Agențiile de presă relatează 
că pe teritoriul sud-vietnamez 
au fost doborîte, marți, două 
avioane și un elicopter american.

★
• LA 5 OCTOMBRIE, tormații 

de bombardiere cu reacție ameri
cane au violat spațiul aerian al 
R.D. Vietnam, pătrunzînd deasupra 
provinciilor Quang Ninli, Nam Ha, 
Ha Bac și Lang Son. Agenția viet
nameză de presă anunță că unită
țile antiaeriene locale au doborît 
10 bombardiere și au avariat nu
meroase altele.

1

Iu

in proMenu Rhodesiei de sud
La Londra au continuat 

marți tratativele dintre pri
mul ministru sud-rhodesian, 
Ian Smith, și ministrul brita
nic pentru relațiile cu Com
monwealthul, Arthur Bottom
ley, consacrate examinării pro
blemei Rhodesiei de sud, ca 
urmare a intenției guvernului 
minorității albe de a proclama 
în mod unilateral independen
ța acestei țări. Ian Smith a 
declarat, potrivit agenției 
Reuter, că în cadrul primei 
runde a negocierilor „am rea
lizat progrese“. Acest opti
mism neașteptat, relatează 
Reuter, a provocat surpriză în 
cercurile din Londra. Un 
purtător de cuvînt al Minis-

ferului pentru relațiile 
Commonwealthul a făcut 
declarație în care a arătat 
convorbirile dintre Smith 
Arthur Bottomley au fost 
constructive și că miercuri ele 
vor fi reluate.

Studenții africani, care stu
diază la Londra, au organizat 
marți o mare demonstrație în 
fața sediului Ministerului 
pentru relații cu Common
wealthul. Studenții au protes
tat împotriva hotărârii guver
nului minorității albe din Rho
desia de a proclama în mod 
unilateral independența, ară- 
tînd că poporul din această 
țară trebuie să-și hotărască 
singur soarta.

cu 
o 

că 
Și

Raiduri ale aviației
americane asupra

teritoriului R. P. Chineze
Agenția China Nouă transmite 

că la 5 octombrie un grup de 
avioane de luptă americane au 
pătruns în spațiul aerian al R. P. 
Chineze, efectuând operațiuni 
militare provocatoare deasupra 
regiunii Guânsi. La riposta for
țelor aeriene locale, un avion 
american a fost doborât, iar ce
lelalte avioane s-au retras.

în zilele de 4 și 5 octombrie 
avioane de luptă americane au 
bombardat și mitraliat vase de 
pescuit care navigau în apele te
ritoriale ale Mării Chinei de sud, 
în regiunea insulelor Hainan și 
Ueiciu. Un pescar chinez a fost 
rănit. Autoritățile chineze 
protestat energic împotriva 
larii spațiului aerian al R.
Chineze de către forțele aeriene 
americane și împotriva atacurilor 
asupra vaselor de pescuit, aver
tizând guvernul american că 
poartă întreaga răspundere pen
tru consecințele acestor acțiuni 
războinice.

au 
vio- 

P.

Referindu-ss Ia lucrările Adunării anuale 
a Fondului Monetar Internațional, agen
ția FRANCE PRESSE făcea constatarea că 
„lucrurile au fost puse în mișcare“ dar 
că „nu se știe precis în care direcție a- 
nume Aprecierea caracterizează destul 
de bine rezultatele discuțiilor care au a- 
vut Ioc timp de aproape o săptămînă 
Washington.

roblema actualu- 
| lui sistem mone

tar internațional 
s-a pus cu deose- 
bită vigoare mai 
ales în ultimii 
doi ani. După 
crearea sistemu
lui „Gold Ex- 

cliange Standard“, conferințele 
F.M.I. puneau accentul pe „soli
ditatea structurii fundamentale“ 
a actualului sistem monetar. 
După cum se știe, acest sistem 
are la bază atît aurul, cît și do
larul și lira sterlină ca monete 
de rezervă. Tocmai acest fapt a 
determinat în ultima vreme 
curent de opinie european 
cărui purtător de cuvânt a 
Franța, împotriva structurii 
„Gold Exchange Standard“, 
mod oficial problema _ î-L..

un 
al 

fost 
lui 
în 

reformei 
sistemului monetar a fost ridica
tă de Franța pentru prima dată 
la conferința F.M.I., care a avut 
loc toamna trecută la Tokio. 
Reprezentantul Franței, Giscard 
d’Estaing, a contestat valabilita
tea sistemului potrivit căruia do
larul și lira dețin o poziție privi
legiată. El a arătat că menținerea 
unor monete naționale la baza 
sistemului monetar internațional 
crează perturbații în buna des
fășurare a activității financiare 
internaționale. El a scos în evi-

la

dență repercusiunile serioase 
care fluctuațiile dolarului și 
lirei sterline le aveau asupra sta
bilității financiare a celorlalte țări. 
Pornind de aici, Franța a propus 
restabilirea etalonului aur, adică 
a sistemului care consideră aurul 
drept unica rezervă monetară 
valabilă.

pe 
ale

de surprize. Atît Franța cît și 
S.U.A. și-au reafirmat punctele 
de vedere cu privire la modul 
de schimbare a structurii actua
lului sistem monetar internațio
nal. Singurul rezultat care, după 
părerea majorității observatorilor, 
constituie un fapt pozitiv, este 
„acordul“ intervenit în prima zi 
între membrii „grupului celor 
10“, care cuprinde principalele 
țări capitaliste industrializate, 
asupra necesității discutării mo
dalităților prin care să se efec
tueze o reformă a sistemului 
monetar interoccidental. Cadrul 
de discuție al unei asemenea re
forme a format, de asemenea, 
obiectul controversei între ~Fran

națională, care a avut Ioc în ulti
mii doi ani, principalii miniștri 
de finanțe ai țărilor lumii (capi
taliste n.n.) paf' să fie mult mai 
mult preocupați de publicarea 
de comunicate decît de îmbună
tățirea sistemului monetar occi
dental“. Ziarul arată în conti
nuare că atîta timp cît nu se va 
realiza un compromis între cele 
două puncte de vedere nu pot 
fi semnalate nici progrese, indi
ferent de numărul reuniunilor și 
al comitetelor create. După pă
rerea ziarului, prima condiție 
este existența unui oarecare . a- 
cord între principalele puteri fi
nanciare. în același timp, obser
vatorii au scos în evidență Și

«

Pe aceleași poziții
Aceste teze franceze au 

reafirmate în diferite ocazii, 
în cadrul conferințelor sau 
trunirilor internaționale cît și în 
conferințele de presă ale preșe
dintelui de Gaulle. Statele Unite 
au reacționat inițial în mod ne
gativ. Ulterior însă ele au fost 
silite să accepte „în principiu“ 
reforma sistemului monetar. A- 
ceastă reformă însă americanii 
o vedeau într-o variantă proprie, 
a cărei esență consta în menți
nerea dolarului și lirei sterline 
ca monete de rezervă. Aceste 
două poziții s-au înfruntat și"la 
recenta adunare anuală a Fon
dului Monetar Internațional.

Lucrările adunării nu au re
zervat observatorilor nici un fel

fost 
atît 
în-

ța și S.U.A. Statele Unite 
cu tărie ca dezbaterile să 
loc în cadrul F.M.L, unde ele 
dețin un sfert din voturi și unde 
ar putea să-și asigure lesne ma
joritatea, pe cînd Franța susține 
ca planul de reformă să fie dis
cutat numai de clubul „celor 
10“, unde de astă dată, țările 
Pieței comunei dețin cele mai 
multe voturi.

Pe plan internațional, sesiunea 
de la Washington a F.M.I. a sus
citat comentarii diverse. Ziarul 
britanic „THE TIMES“ nu s-a 
dat înlături de la unele apre
cieri aproape malițioase. El scria 
printre altele, următoarele: „Ju
decind după activitatea lor, la 
fiecare reuniune monetară inter-

susțiu 
aibe

faptul că în dezbaterile care au 
avut Ioc, cei 85 de parteneri din 
rândurile țărilor în curs de dez
voltare, au fost lăsați oarecum 
pe planul al doilea. Or, aceste 
state doresc o soluție care ,'-ă 
sporească volumul mijloacelor de 
plăți internaționale, în funcție de 
nevoile lor.

In cercurile politice occiden
tale se subliniază că problema 
reformei sistemului monetar in
ternațional nu va putea în nici 
un caz să fie rezolvată mai de
vreme de un an și jumătate, doi 
ani. Fiecare dintre părțile opo
nente speră că timpul va lucra 
în favoarea ci.

n repetate rîn- 
duri, personalități 
marcante ale vie
ții publice ameri
cane au subliniat 
neliniștea opiniei 
publice față de 
creșterea vertigi
noasă a număru
lui delictelor. în

tr-o cuvîntare rostită recent în 
subcomisia juridică a Camerei Re
prezentanților, ministrul justiției 
din S.U.A., Katzenbach, dezvăluia: 
„După 1940 numărul crimelor a 
sporit în Statele Unite de două 
ori. în prima jumătate a acestui 
an, s-a înregistrat o creștere de 13 
la sută față de aceeași perioadă 
din 1964“.

. Fenomenul a luat în ultimele 
luni proporții îngrijorătoare, mai 
ales în capitală. La Washington, 
numai în luna iulie 1965 s-au în
registrat 2 844 de infracțiuni, deci 
92 pe zi. Pretutindeni au fost afi
șate hărți ale acestui oraș, în care 
cetățenii sînt avertizați asupra zo
nelor primejdioase, de maximă 
frecvență a atacurilor. Conform 
relatărilor revistei „U. S. NEWS & 
WORLD REPORT”, nici măcar clă
dirile administrației federale nu 
niai sînt în siguranță. Recent, la 
cinci blocuri distanță de Casa 
Albă, chiar» în clădirile Departa
mentului de stat, o funcționară a 
fost atacată în plină zi ; polițiștii 
n-au putut interveni fiind ocupați 
cu prinderea unui hoț în celălalt 
capăt al edificiului. Furturi, spar
geri, acte de violență s-au produs 
aproape în toate sediile ministere
lor rezidente Ia Washington. Nu
mai Capitoliul, clădirea Congre
sului american, a fost pare-se, pînă 
în prezent cruțată. Pentru proteja
rea instituțiilor guvernamentale 
s-au luat măsuri cu caracter ex
cepțional de întărire a pazei : în 
incinta și în exteriorul celor 120 
de clădiri fac permanent de pază 
circa 3 000 de polițiști. Accesul 
publicului a fost limitat între a- 
numite ore ale zilei. Aceste mă
suri cu caracter zonal nu reprezin
tă însă decît un slab paleativ, fapt 
recunoscut de însăși 
americane. Ca urmare, de 
președintele Johnson a 
două legi menite să ducă 
area unui program care să 
buie la stăvilirea criminalității. 
Paralel cu această inițiativă, a 
cărei eficiență este îndoielnică, 
diferite instituții au început să-și 
ofere serviciile pentru a obține, fie 
și^pe alte căi, rezultate rapide în 
stăvilirea delicventei. Astfel, Aso
ciația bancherilor americani, cu a- 
utoritatea oamenilor care au reușit 
în afaceri, și-a asumat sarcina de 
a utiliza în această chestiune me
toda persuasiunii bazată însă pe 
argumente... eminamente practice, 
în urma statisticii întocmite de ei 
asupra unui număr de 58 sentin
țe pronunțate anul trecut în mate
rie de furt, calculînd sumele sus
trase dar și anii de închisoare, 
bancherii au demonstrat că venitul 
mediu care a revenit pe cap de 
delicvent este „mai mic decît al 
celei mai prost plătite bucătărese", 
adică 16 dolari pe lună ! Deși o 
asemenea tentativă de „descuraja
re" a amatorilor de „hoid-up" ține, 
evident, mai mult de domeniul a- 
necdotei, ea demonstrează totuși 
insuficiența mijloacelor de care 
dispune societatea americană pen. 
tru a preîntîmpina infracțiunile.

„E inutil să lupți în Statele Uni
te împotriva lipsurilor, a incultu
rii și superstițiilor, dacă pe străzi
le orașelor noastre continuă te
roarea exercitată de criminali, iar 
infractorii încearcă să pună sub 
control întreaga populație", decla
ra președintele Johnson, cu ocazia 
semnării celor două legi îndrepta
te împotriva criminalității. Fără a 
fi un paradox, această afirmație 
cîștigă în veracitate dacă se inver
sează termenii : atit timp cît mă
surile coercitive nu sînt însoțite 
de altele cu • caracter mai larg, 
problema delicventei nu-și poate 
găsi rezolvarea pe cale exclusiv 
juridică.

autoritățile 
curînd, 
semnat 
la cre- 
cóntri-
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• IN SALA Teatrului Kuciuk 

Sahne din Istanbul a avut loc luni 
premiera piesei „Celebrul 702" de 
Al. Mirodan. La spectacol a luat 
parte guvernatorul orașului, Niya- 
zi Akî, și alte oficialități, critici de 
artă, ziariști și un numeros public. 
Spectacolul s-a bucurat de succes.

• LA CEL de-al III-lea Festival 
internațional al filmului pentru ti
neret și copii, care a avut Ioc în
tre 26 septembrie și 3 octombrie 
la Gijon în Spania, filmul româ
nesc „Amintiri din copilărie", reali
zat de Elisabeta Bostan după po
vestirile lui Ion Creangă, a obți
nut premiul special al juriului și 
marele premiu ,,Oso Asturiano".

• AGENȚIA M.T.I. anunță că la 
invitația C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam și a C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, o 
delegație de partid ungară, în 
frunte cu Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, a părăsit 
Budapesta plecind într-o vizită în 
R.D. Vietnam și apoi în R.P.D. 
Coreeană.

• LA 5 OCTOMBRIE, anunță 
Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană, la Phenian au avut loc 
convorbiri între Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, și prințul No- 
rodom Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia. care se află în vizită ofi
cială în R.P.D. Coreeană.

în cadrul convorbirilor s-a fă
cut un schimb de păreri cu privi
re la întărirea și dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și 
cu privire la problemele interna
ționale care prezintă interes pentru- 
ambele părți.

• IN CAPITALA Marocului și 
Tunisiei s-a anunțai în mod ofici- 
al că președintele Habib Burghi- 
ba va face o vizită oficială în 
Maroc între 18 și 23 octombrie.

Se precizează că vizita va per
mite celor doi șefi de state să 
procedeze Ia un schimb de păreri 
cu privire la problemele de inte
res reciproc.

FRANȚA. Fermă de la perilor ia orașului Dijon, inundată ca 
urmare a ploilor torențiale din ultimele zile.

• LA ATENA s-a anunțat că 
șeful jandarmeriei din Creta colo
nelul Voulelis și comandantul jan
darmeriei din Canee, locotenent 
colonelul Spyridakis au fost în- 
locuiți din funcțiile lor la cererea 
ministrului coordonării economice, 

Mitsotakis. îndepărtarea celor doi 
șeii ai jandarmeriei, relatează a- 
genfia France Presse. s-a făcut da
torită ,,neglijentei și tolerantei' 
de care au dat dovadă vineri în 
cursul mitingului la care Mitsotakis 
a pronunțat un discurs și cînd 
au avut Ioc o serie de incidente.

• LA 5 OCTOMBRIE, mareșalul 
Uniunii Sovietice, Rodion Malinov- 
ski, ministrul apărării al U.R.S.S., 
s-a înapoiat în patrie după vizita 
oficială făcută în Austria la invi
tația lui Georg Prader, ministrul 
apărării naționale al Austriei.

• LA BEIRUT s-a deschis as
tăzi Conferința pentru coordona
rea acțiunilor în vederea organi
zării învățămîntului pentru refugi- 
ații palestinieni. Sînt prezenți de
legați din patru țări : Liban, Si
ria, Iordania și R.A.U., unde se 
află în prezent acești relugiați. 
Conferința, care va dura două zi
le, se tine sub auspiciile O.N.U.

• AGENȚIA M.E.N. anunță că 
între Anglia și R.A.U. se desfă
șoară în prezent tratative privind 
restituirea totală a bunurilor en
gleze, rechiziționate de autorități
le egiptene în 1956. Tratativele 
se referă și la modificarea conven
ției semnate în 1958 între cele 
două țări în legătură cu această 
problemă.

Surse de încredere, adaugă 
M.E.N., afirmă că aproximativ 90 
la sută din bunurile engleze, re
chiziționate au fost deja restituite.

• LA 5 OCTOMBRIE au avut 
loc la Kremlin convorbiri între 
L. Brejnev, A. Kosîghin, A. Miko- 
ian și Modibo Keita, secretar ge
neral al Partidului Uniunea Suda- 
neză, președintele Republicii Mali, 
care se află în vizită în Uniunea 
Sovietică.

Agenția TASS relatează că în 
timpul convorbirilor au fost abor
date problemele dezvoltării în 
continuare a relațiilor frățești și a 
colaborării între U.R.S.S. și Mali, 
a întăririi legăturilor între 
P.C.U.S. și Uniunea Sudaneză. S-a 
făcut și.un schimb de păreri referi
tor la situația internațională.

® AGENȚIA Taniug anunță că 
președintele Republicii Mali, Mo
dibo Keita, urma să facă o vizită 
oficială în Iugoslavia, la jumăta
tea lunii octombrie a.c„ la invitația 
lui Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia. Dat fiind trata
mentul medical pe care trebuie 
să-l urmeze președintele Tito, s-a 
căzut de acord ca această vizită’ să 
fie ațnînată.

• POPULAȚIA capitalei Italiei a 
fost la 27 septembrie de 2 500 000 
de locuitori. In 1870, cînd Roma a 
devenit capitala Italiei, numărul 
locuitorilor acestui oraș era de 

240 000. In 193» numărul popu
lației s-a ridicat la un milion, iar 
în 1959 atinsese cifra de două mi
lioane.

• AGENȚIA C.T.K. anunță că 
Ia 4 octombrie, Antonin Novotny, 
președintele R.S. Cehoslovace, l-a 
primit Ia Hradul din Fraga pe 
președintele Republicii India, Sar- 
vepalli Radhakrishnan.

• AGENȚIA B.T.A, anunță că 
la Sofia a sosit pentru tratative o 
delegație, comercială guvernamen
tală a R.F.G., în frunte cu dr. 
Hans Schmidt Horix, ambasador 
în Ministerul Afacerilor Externe 
al R.F.G.

• DATORITA pulernioei cele 
londoneze, marți dimineața între
gul trafic aerian al aeroportului 
Heathrow a fost întrerupt. Toate 
avioanele de cursă lungă, care se 
îndreptau spre Londra, au fost de
viate spre Paris și Manchester.

® PROCURORUL general din 
Frankfurt pe Main, dr. Fritz'Bau- 

er, a declarat luni că a cerut unui 
cetățean izraelian, Tuvia Fried- 
mann, să vină în R.F.G. pentru a 
furniza justiției vest-germane toa
te informațiile de care dispune 
în problema locului unde se află 
Martin Bormann, unul din cei mai 
apropiați colaboratori ai lui Hi 
tler, Friedmann a declarat într-un 
interviu acordat unui ziar ameri
can, că el cunoaște locul unde tră
iește Bormann și că acest loc ar 
fi undeva. în Argentina. Agenția 
Reuter precizează că Friedmann a 
adus o contribuție esențială și la 
arestarea Iui Adolf Eichmann, cari 
apoi a fost transportat în Izrael 
unde a fost judecat și executat 
pentru crimele comise sub regimul 
nazist.

Dr. Bauer a subliniat că dacă 
Friedmann va furniza informațiile 
necesare arestării lui Bormann el 
va cere statului Hesse să sporeas
că la 100 de mii de mărci recom
pensa oferită celui care va furni
za asemenea informații.
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