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Echipajul elicopterului YR EMB
s-a ridicat zburînd spre lito
ral, pentru a schimba echipele 
care lucrează acolo

țări, 
desfășurat în- 
cordială.

(Agerpres)

M. L. din Olte- 
Existența ei sub 
era nn fenomen 

care, în general, 
lumea se clecla-

romîni și corespon- 
presei. străine.
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sau nu există

îii Capitală

de președintele

ing. Victor 
adjunct al Direcției 

ne-a infor-

Din
IX-lea
cu privire
naționale în viitorul cincinal izvorăsc 
o seamă de sarcini importante și pentru 
industria siderurgică. în 1970 producția 
de oțel trebuie să fie de aproape două 
ori mai mare decît în 1965. Siderurgia 
se află în permanentă modernizare, se 
introduc procese tehnologice și utilaje 
moderne, care asigură creșterea conti- 

,<nuă a productivității muncii și a cali- 
I lății produselor. Sarcinile de plan pe 
( anul viitor prevăd asimilarea a noi 

mărci de oțeluri, lărgirea gamei sorti
mentelor de laminate — profile, țevi, 
table, sîrmă.

Pregătirea profesională a cadrelor din 
siderurgie la nivelul noilor sarcini 
apare astfel ca o necesitate firească de 
care trebuie să țină seama conduce
rile întreprinderilor, organizațiile 
U.T.C. și sindicatele în organizarea și 
stabilirea conținutului procesului de ri
dicare a calificării.

Ce măsuri au fost luate în acest sens 
în combinatele și uzinele siderurgice ?

Raportează
petroliștii

din Oltenia

La minister, tovarășul 
Pandia, director 
personal și învățămînt, 
mat că „Spre deosebire de anii treeuți, 
cînd se dădeau numai indicații orien
tative, în acest an a fost emisă o in
strucțiune cu sarcini precise privind 
ridicarea calificării muncitorilor și ca
drelor tehnico-inginerești, prin care s-a 
stabilit ca formă principală CURSUL 
pentru muncitori și CONFERINȚA 
pentru maiștri și ingineri, timpul de 
pregătire din octombrie 1965 pînă în 
aprilie 1966 și chiar obiectele de stu
diu : desen tehnic, tehnologia meseriei, 
tehnologia materialelor și, eventual, 
protecția muncii“.

— Știm că în luna aprilie a avut loc 
o consfătuire cu șefii serviciilor de 
personal și învățămînt din întreprin
derile ministerului. Mulți dintre ei au 
arătat că procesul de ridicare a cali
ficării suferă încă de multe imperfec
țiuni ca : organizarea centralizată la 
nivelul întreprinderii, amplificarea de 
la an la an a mijloacelor de evidență 
a cursurilor — cataloage, condici de 
prezență, pontaje etc. Alții au arătat 
că au folosit o multitudine de forme 
care s-au dovedit -atractive, au stirriulat 
interesul oamenilor pentru studiu, s-au 
dovedit eficiente prin rezultatele obți
nute în producție. De ce nu s-au dat 
instrucțiuni și în acest sens, adică pen
tru simplificarea sistemului birocratic 
de evidență și control și pentru gene
ralizarea experienței valoroase acumu
late de unele întreprinderi ?

—• Am considerat că formele indi
cate de noi sînt cele mai complete. Dar 
se pot organiza și alte forme, nu avem 
nimic împotrivă. Am indicat chiar și 
schimburi de experiență.

Aceasta a fost discuția de la minis
ter, iar la combinatele siderurgice din 
Reșița și Hunedoara, la uzinele „Oțe
lul roșu“ și „Industria sîrmei“ Cîmpia 
Turzii am reîntîlnit instrucțiunea nr. 
64 382 din 2 iulie a.c.

Am recitit-o cu atenție. Nicăieri nu 
se spune că întreprinderile și secțiile 
sînt libere să stabilească formele pe 
care le consideră cele mai eficiente.

Urmarea ? în toate aceste întreprin
deri se fac pregătiri intense pentru 
organizarea cursurilor de ridicare a ca
lificării muncitorilor. Instrucțiunea a 
creat o stare de fapt, a limitat pregă
tirea oamenilor doar prin aceste 
cursuri. Iată un exemplu. Ne aflăm la 
Combinatul siderurgic din Reșița. îl 
rugăm pe tovarășul Martin Giurasa, 
șeful biroului învățămînt, să ne ex
plice ce măsuri au fost stabilite pen
tru ridicarea calificării profesionale a 
cadrelor la toate nivelurile.

— In baza instrucțiunii, ne răspunde 
dînsul, a fost dată o decizie...

Deci, s-a început cu o decizie. Iar 
aceasta reia și dezvoltă punct cu punct 
indicațiile din instrucțiunea ministe
rului, devenită un fel rie „blindaj“ care 
îi apără de toate relele pe cei care 
răspund de organizarea procesului de 
pregătire a cadrelor.

Și dacă, să zicem, instrucțiunea mi
nisterului mai poate permite o inter
pretare în spiritul celor spuse de to
varășul director Pandia, decizia e... de
cizie. Peste ea nu se poate trece. Deci 
se organizează cursuri I Și la Reșița, 
și la Hunedoara și în celelalte uzine. 
Peste tot au fost date decizii în acest 
sens.

Nu avem împotriva cursurilor abso
lut nimic. Dar, firesc, se naște între
barea : peste tot este absolut necesar 
și posibil să se organizeze cursuri cu 
o durată de 7 luni ?' Iată ce ne-a spus 
inginerul Ioan Drăgan, șeful secției tră- 
gătoria de oțel tare de la „Industria 
sîrmei“ :

— în secția noastră au sosit mașini 
noi. Pentru cunoașterea lor am orga
nizat un curs teoretic și demonstrații 
practice care nu pot dura mai mult de 
3 săptămîni. Am considerat că nu este 
normal ca — după ce în anul trecut, 
la cursul de împrospătare a cunoștin
țelor, am revăzut în amănunțime pro
cesul tehnologic — să-l reluăm acum 
de la capăt și abia prin martie anal 
viitor să ajungem Ia cunoașterea mași
nilor... aflate în funcțiune de 4—5 luni. 
Am explicat aceasta și conducerii uzi
nei, care a fost de acord cu propune
rea noastră.

Trepte spre Înălțimi
Foto: ION CUCU

CRAIOVA (de la coresponden
tul nostru).

în cele nouă luni din acest an, 
petroliștii din Oltenia au dat pes
te plan 11 883 tone țiței, 
107 508 000 m.c. gaze utilizabile 
numai prin valorificarea gazelor 
existente în amestec cu țițeiul, și
3 456 tone gazolină peste plan.

Aplicînd permanent noi măsuri 
tehnico-prganizatorice pentru va
lorificarea rezervelor interne, pe
troliștii an reușit să reducă sar
cina de plan la prețul de cost pe 
primele 8 luni ale anului eu
7 936 000 lei : s aloarea totală a 
economiilor realizate pe seama 
depășirii sarcinilor de producție 
și prin recalcularea prețului de 
cost pe tona de țiței se ridică la
8 300 000 lei.

Rezultate bune în întrecerea 
socialistă în cinstea ..Zilei petro
listului“ au obiinut și sondorii de 
la foraj — cei care deschid ce
lor de la extracție drumul spre 
țiței. Iată pe scurt bilanțul mun
cii lor în cele 3 trimestre ale a- 
nului : 15 308 metri forați peste
prevederile planului : sporirea vi
tezei de foraj cu 17.5 la sută ; 
circa 5 milioane lei economii la 
prețul de cost.

De la Ticluiri ne-a sosit știrea 
că la sonda nr. 901 de mare a- 
dîncime (circa 6 000 metri) s-au 
forat pînă în ziua de 7 octombrie
4 950 metri. Aceasta constituie un 
record de foraj al sondorilor din 
Oltenia pentru sondele de mare 
adîncime.

ING. ARTUR IOAN
(Continuare in pag. lli-a)

Piuă acum cîtăva vre
me nimeni nu punea 
la îndoială existența ti
nerei 
niț a. 
soare 
cu 
toată 
rase de acord...

Tînăra M. L. exista, 
respira, se plimba pe 
stradă, muncea, dansa, 
rîdea, se, mai căita din 
cînd. în cînd, suficiente 
motive deci ca prezența 
ei în lume să nu fie 
pusă la îndoială. Mai 
mult decît atîta. tînăra 
M .L. s-a și măritat — 
cine mai poale nega e- 
xistenta unei flinte care 
s-a căsătorit — și-a luat 
un bărbat și vrea să de
vină mamă.

De la o vreme însă 
tînăra M. L. nu mai e- 
xistă. Și mai precis du
pă ce s-a căsătorit.

Zadarnic se mai plim
ba pe stradă M. L.

Zadarnic își căuta 
bărbatul, zadarnic res
pira — toate acestea pă
reau în ochii unora 
simple trucuri birocra
tice.

— Zadarnic stai dum
neata în fața , noastră, 
zadarnic te agiți și ne 
fluturi în fată actul de 
naștere și actul de căsă
torie, zadarnic, și vrei 
să ne tragi pe sfoară, 
dumneata nu exiști...

Povestea — ca orice 
poveste birocratică — 
din cale-afară de 
simplă. In buletinul de 
identitate al tinerei 
M. L. șe strecurase o 
greșeală comisă din pri
cina miei neglijente : 
un alt nume — în loc 
de M. L„ P. L„ adică 
numele mamei.

Cînd. după 
a vrut să-și 
buletinul, un 
a observat

— Nu 
schimba
Dumneata ești
M. L....

Cinci unui 
spune că nu 
cînd. i se spune de la 
obraz că nu-i decît a- 
bur și plăsmuire — se 
înfricoșează: înfricoșa
ta a venit cu documen-

căsătorie, 
schimbe 

ochi ager 
catastrofa,

vă putem 
buletinul...

P. L. nu

om i se 
există,

te ; actul de naștere și 
actul de căsătorie.

. —■ Nu-i suficient. 
Astea nu sînt dovezi. 
S-ar putea să nu exiști. 
S-ar putea să fii așa 
numai un abur, o pă
rere.

— Dacă nu eram de
cît un abur, nu mă mă
ritam. Care bărbat în 
toată firea ar fi luat de 
nevastă un abur sau o 
plăsmuire ?

— Asta nu e treaba 
noastră. Bărbații au 
gusturi foarte ciudate.

Cum persoana cu 
pricina tot susținea că 
ea există, că dacă nu 
exista nu se mărita, o- 
cliiul ager s-a mai îm- 
blînf/it.

— Dacă insiști, atît 
de mult că exiști, o să 
încercăm să facem ceva 
în privința asta. Numai 
o hotărîre judecătoreas
că poate stabili în mod 
științific prezenta du- 
mitale sub soare...

— Deci, pînă nu se 
dă o hotărîre judecăto
rească eu sînt așa, un 
fel de fantomă...

— N-am spus asta — 
se apără cu demnitate 
ochiul ager... Dacă ești 
ceea ce susții că ești, 
vino cu martori, așa 
fiecare poate susține ce 
vrea. Adu martori care 
să garanteze că exiști, 
martori care te cunosc 
de cînd erai mică...

Bărbatul dădea și el 
semne de nerăbdare,

— Nu vreau să stau 
în casă cu o ființă din 
altă lume. F, foarte ne
plăcut să mingii o fan
tomă. Te rog rezolvă o- 
dată problema, vreau 
să am o nevastă reală...

Disperată, M. L. s-a 
prezentat în fața tribu
nalului împreună cu 
martorii. Martorii, oa
meni de treabă, au de
pus ' mărturie că da, 
M. L. există, au văzu
t-o ei mergînd pe stra
dă cu bărbatul, au vă
zut-o dînd de mîncare 
găinilor. Da M. L. e- 
xistă și e tot una cu 
P. L.

(Continuare
1n pag. a IV-al

paratul zbura la mică 
i înălțime deasupra ghio- 

-bi lurilor presărate cu nu
feri galbeni, ca niște po

tire. Prin parbriz se vedeau 
desfășurîndu-se nesfîrșitele 
lanuri de stuf, tăiate din li
niile nesigure ale canalelor 
mărginite de sălcii. Drăgile, 
scormonind albia acestor dru
muri de apă, se văd de sus ca 
niște cîrtițe. Șalupele trăgînd 
după ele gabarele încărcate cu 
tractoare roșii — fluturi ce se 
căznesc să iasă din pupă — 
anunță începutul secerișului 
în Delta Dunării. Pilotul din 
dreapta, întoreîndu-se spre 
mine, mi-a prins la gît larin- 
gofonul și mi-a dat casca de 
piele.

— Trecem deasupra ghio
lului Obretinul Mare, am au
zit glasul comandantului de 
aeronavă, Iancu Simu.

Ghiolul se deschidea larg la 
cîteva zeci de metri sub noi. 
Strînse ca într-o horă, bărcile 
negre ale pescarilor roiau în 
jurul talienelor. Dintr-un un-

gher,. s-a ridicat. deodată un 
stol de rațe sălbatice, scrije
lind. cu aripile ■. șl. picioarele 
suprafața. netedă a apei. Două 
din ele', suindu-se .vertical, au 
ajuns în dreptul elicopterului. 
O ciocnire cu,păsările în văz
duh nu este deloc de dorit și, 
dacă pentru rața sălbatică ea 
se sfîrșește cu moartea, nici 
elicopterul nu-rămîne,teafăr și 
uneori se alege. cu avarii la 
elicea portantă. Privind spre 
pilotul Iancu Simu am obser
vat că mîinile i s-au încordat. 
O apăsare pe manetă, o miș
care mai vie a palonierului și 
rața sălbatică, prinsă în cu
rentul puternu al elicii, care 
se rotește pe un diametru de 
21 de metri, . s-a scufundat 
brusc, bătînd amețită din aripi 
și rostogolindu-se.

— Fugi! Fugi! striga pilo
tul, de parcă pasărea sălbatică 
ar fi fost în stare să-l audă și 
să-l înțeleagă.

Iancu Simu iubește viețui
toarele și una din rarele lui 
plăceri este aceea de a privi

Consiliului ele 
avut loc vineri la 

amiază convorbiri oficiale în
tre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și 
președintele Republicii India, 
dr. Sarvepaili Radhakrishnan. 

Din partea română au par
ticipat Constanța Crăciun, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat. 
George Macovescu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Cristofor Simionescu, membru 
al Consiliului de Stat, Aurel

Ardeleanu, ambasadorul Rr 
publicii Socialiste România în 
India.

Din partea indiană au par
ticipat A. M. Thoraas, mini
stru adjutant al președintelui, 
K .R. F. Khilnani, ambasadorul 
Indiei la București. Y D. 
Gundevia, secretarul preșe
dintelui, general-maior G. Ș. 
Gill, secretarul militar al pre
ședintelui, dr. S. Gopal, di
rector în Ministerul Afaceri
lor. Externe.

ziariști 
denți ai __ , _____

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la București și alțt membri 
ai corpului diplomatic.

La începutul recepției au 
rost intonate imnurile1 de stat 
ale celor două

Recepția s-a 
tr; o atmosferă

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a 
oferit vineri seara o recepție 
la Palatul Consiliului de Stat, 
cu prilejul vizitei în țara 
noastră a președintelui Repu
blicii India, dr. Sarvepaili 
Radhakrishnan.

Au luat parte Ion Gheorghe

Maurer, Ștefan Voitbc. Con-' 
.stanța Crăciun. Gheorghe Ră- ■ 
dulescu, Grigore Geămăriu. • 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului; conducători 

'ai undt institufii centrale și ’ 
organizații 1 obștești, .1 ustîniăn. 
Patriarhul Bisericii ortodoxe 
române, oameni de • cultură, 
generali1 și ofițeri ’ superiori,

Președintele Republicii Indi i 
dr. Sarvepaili Radhakrishnan. 
împreună cu persoanele oficiale 
indiene care îl însoțesc, au vizi
tat vineri dimineață noi cartiere 
de locuințe și construcții social- 
culturale ale Capitalei. Oaspeții 
au vizitat apoi Muzeul Satului, 
linde au fost întîmpinați de Ion 
Morarii, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă. Președintele Indici a 
semnat în cartea de onoare a 
muzeului. Oaspeților le-au fost 
oferite obiecte de artizanat și pu
blicații ale muzeului.

în 'timpul vizitelor prin Capi
tală, președintele Indiei a fost 
însoțit de Ion Cosma. președin
tele Comitetului Executiv al 
Sfatului Populai al Capitalei, și

Reportaj 
de TRAIAN FILIP

mușuroaiele de furnici pe ae
roport, de a studia cu atenție 
mișcarea fină a unei libelule. 
Piloții și-au pus la umeri aripi 
de pasăre și se simt înrudiți 
cu toate viețuitoarele văzdu
hului. Vorbindu-mi despre a- 
ceasta, Gavril Bonica îmi co
munică prin galene întîmplări 
din Deltă și reacțiile diferite
lor vietăți față de elicopter.

— Pelicanii sînt cei mai li
niștiți. S-au acomodat cu zbo
rul nostru. La început se ridi
cau greoi și plecau, își schim
bau locul. Coloniile lor sînt la 
Pardina și pe lacul- Razelm— 
albă e 
zboară 
brizul 
numai 
de mulți.
cherhanaua Drahov, ne îniîl- 
nim cu turme de mistreți. Pe 
mistreți zgomotul motorului îi 
zăpăcește. O iau la goană în

apa de- ei. Cînd ne 
în față, acoperă par- 

cu aripile. Uneori vezi 
aripi-aripi, atîția sînt 

In apropiere de

salturi, prin stuful ce se culcă 
și se mișcă în toate părțile. 
Rațele sînt încăpățînate și im
prudente, în schimb vulturul 
nici nu se dă în lături, ba 
parcă ar fi pornit să ne atace. 
Se consideră stăpînul, văzdu
hului, regele Deltei...

După puțin . timp, aterizăm 
la capătul canalului Crișan, pe 
o platformă scurmată de porci. 
Rădăcini uscate de stuf, frun
ze, și pînze de nisip s-au ridi
cat în uriașul vînt al elicopte
rului. Roțile aparatului pipă- 
iau solul, săltau ca să se așeze 
mai bine. Una . din roți s-a în
fundat și atunci piloții au ri
dicat din nou aparatul și l-au 
depus pe grind, dincolo de ca
nal. Ușa celulei s-a deschis și 
geologii' au coborît. cu apara
tele în brațe. Fără întîrziere, 
s-au apucat să facă măsură
torile de nivel și cele gravi
metrice. așezîndu-și aparatele 
pe trepied. Apoi, s-au înde
părtat unul după' altul' pe po
teca de pe dig, 'spre Caraor- 
man. Dintr-uh salt, elicopterul

Zn timpul popasului, în 
fața mării orbitor lumi
nată de soarele toamnei, 
piloții mi-au istorisit în

tîmplări din munca lor. Eli
copterul, care a devenit fami
liar pentru oamenii Deltei, 
unde își ' petrece o mare 'parte 
a anului, nu s-a afirmat de 
multă vrem.e în muncile omu
lui. La început era privit cu 
neîncredere. Nu vărea renta
bilă această pasăre cheltuitoa
re. Elicopterul are o viteză re
dusă față de aparatele clasice, 
ca să nu mai pomenim de 
reactoare. El pare, foarte fra
gil și plăpînd și cu greu ar re
zista concurenței trenului, ma
șinilor și navelor, dacă n-ar fi 
singurul capabil să se descurce 
în terenurile accidentate. Lu- 

' '■ i
(Continuare fn pag. a IV-a) :



u e nevoie de o amplă demon
strare a faptului că perioada con
tactului hotărîtor cu clasicii lite
raturii este cea a școlarității. în 
mod firesc, de îndată fiecare se 
gîndește la instrumentul care în
lesnește acest prim contact: ma
nualul de limba romană. Fiind un 
instrument și nu unui infailibil e 

de la sine înțeles că în bună măsură eficacita
tea lui depinde de măiestria cu care este uti
lizat, tnînuit. Nu e mai puțin adevărat că dacă 
această măiestrie pedagogică nu are pe ce se 
exercita, manualul e nefolositor.

Cele cîteva aspecte ridicate în discuția de 
față cu privire la prezența clasicilor în ma 
nual și valorificarea altor posibilități de popu
larizare permanentă a acestora, izvorăsc mai 
ales din necesități curente, observate repetat 
de cei care dirijează, practic, instrucția și 
educația : profesorii.

rr •'■ 'wx -y;
~ & ÿ'ïï .. ' ' . . - _____________ __________________________ .■ - ■■ : ' ' .

Un manual nu este 
evident, un simplu 
rezumat al istoriei 
literaturii române. 
Dar nici un crite
riu pedagogic nu 

poate pune la îndoială necesi
tatea elaborării manualului, a- 
vîndu-se în vedere în primul 
rînd prezenta clasicilor. Cu 
riscul de a simplifica lucru
rile, s-ar putea spune că pro
porția acestora în manualul de 
limba română e hotărîtoare 
pentru deprinderea elevului de 
a judeca pornind de la mă
rimi de prim rang.

— Conținutul manualelor 
școalre de limba română — ne 
spune tovarășa ANA ISPAS, 
profesoară de liceu, s-a îm
bunătățit simțitor de cîțiva 
ani. Ministerul Invățămîntului 
se preocupă cu toată răspun
derea de această dificilă pro
blemă.

accesibilității sau interesu
lui maxim al școlarilor. Cît 
de naiv conceput apare 
manualul de clasa a IV-a în 
raport cu cărțile pe care le 
recomandăm să le citească e- 
levii la această vîrstă ! Ma
nualul cuprinde atîtea lucruri 
arhicunoscute, devenite de 
multă vreme banale pentru 
elevii acestei clase, încît capa
citatea de a interesa a scăzut 
din prima săptămînă, cînd co
piii, curioși, l-au citit acasă. 
Spre deosebire de acesta ma
nualul de clasa a V-a pare 
de-a dreptul inaccesibil. Pare, 
căci în realitate multe din lec

Dar noi am socotit și soco
tim nefirească actuala pro
porție de autori din șirul lec
turilor literare incluse în ma-
nualele școlare pentru cla
sele IV—VII. Toți colegii 
de breaslă înțeleg ce vreau 
să spun cu aceasta : lo
cul scriitorilor clasici — ale 
căror opere (mai e nevoie să 
susțin „cu argumente“ afir
mația?) formează deprinderi 
nu numai etice dar și estetice 
— locul lor, spuneam, este 
din ce în ce mai redus. „Lista“ 
scriitorilor prezenți în manua
lele claselor IV—VII apare 
„completată“ cu diferiți autori 
care, cu excepția cîtorva ce 
s-au impus în viața noastră 
culturală, în literatura con
temporană nu sînt decît nu
mele unor promisiuni. Să-mi 
fie iertată asprimea, dar e 
vorba de manualul școlar. 
In concepția profesorilor, 
manualul de limba română 
trebuie să aibă un conți
nut antologic — cred că a- 
ceastă chestiune a fost eluci
dată deja de multă vreme.

Să nu se creadă că pledez 
pentru un manual format ex
clusiv din opere clasice. Este 
vorba de proporția lor, în ra
port cu celelalte lucrări pre
zente în paginile cărților.

— Unii cred că un criteriu 
de bază derivă din înțelege
rea limitată a copiilor. Deci, 
..dificultăți“ de ordinul vîrstei. 
Dumneavoastră ce părere a- 
veți ?

— Mal întîi, despre semnul 
foarte concret al prejudecății 
minimei înțelegeri : în manua- 
ele pentru clasele mici apare 
ies avertismentul : „adaptare 
după...“. Ce e această adap
tare ? Rezumat după un frag
ment „dificil“ sau reducerea 
la cîteva linii a unui fragment 
eu intenția de a i se preciza 
un subiect (se invocă și moti
vul spațiului) ș.a.m.d. Deci 
surogate ! Mania „prelucrării“ 
mi se pare izvorîtă dintr-o 
concepție stranie despre utili
zarea citatului din clasic. Ar 
fi cam așa : avem o „materie 
primă“, hai s-o prelucrăm în 
obiecte accesibile. Eroarea e 
evidentă : citatul din opera 
respectivă nu e o „matèrie 
primă“ pentru exercitarea ta
lentului nostru de a concentra, 
de a reduce și simplifica, ci 
însuși produsul finit al unei 
gîndiri artistice, produs, după 
părerea mea, intangibil, el 
doar putînd fi reprodus ai
doma în manual. Există, în 
practica editorială, obiceiul 
rezumării unor mari opere. 
Cînd nu se degradează opera 
însăși avem de-a face cu o ade
vărată re-creare (mă gîndesc 
îndeosebi la acele cărți care 
povestesc concentrat mari mi
turi sau chiar epopei ale unor 
popoare) dar de cele mai 
multe ori cîștigul reprezentat 
de informația dobîndită prin- 
tr-o atare concentrare e a- 
proape neglijabil în raport cu 
pierderea farmecului original 
— nerepetabil — al operei 
respective. Oricum, întreprin
derea este extrem de dificilă 
și în nici un caz o asemenea 
manieră n-are ce căuta în- 
tr-un manual care nu vrea să 
înșele copiii la primele con
tacte cu clasicii. E de o mie 
de ori mai bine să respectăm 
textul citat și să-l prelucrăm 
oral — aici se exercită măies
tria pedagogului ! — decît să-l 
ciuntim făcîndu-1, chipurile, 
„accesibil“. Practica aceasta 
mi se pare o mistificare dău
nătoare.

turi sînt depășite.
Spre surprinderea elevilor 

și a noastră, în manualele de 
clasa a Vi-a și a Vil-a încep 
să se repete unele fragmente 
din manualul de clasa a IV-a. 
Un fragment din „Hunedoara" 
de Geo Bogza, altul din „Că
lin file de poveste“, poezia 
„Iarna" a lui V. Alecsandri 
ș.a. In legătură cu aceste tex
te aș vrea să fac încă o obser
vație.

în manualul de clasa a Vl-a, 
înaintea capitolului „îndru
mări“, sînt explicate unele 
cuvinte (fantasmă, peluză, 
zale etc.). Oare elevii au aș
teptat din clasa a IV-a pînă 
în clasa a Vl-a aceste expli
cații ? Au învățat textele fără 
să cunoască înțelesul cuvinte
lor? Nici un învățător, după 
părerea mea, nu citește cu 
școlarii un text fără a da și 
lămuriri de vocabular. De ce, 
atunci, manualul de clasa a 
IV-a nu cuprinde această ru
brică atît de necesară ?

Pe de altă parte, prin repe
tarea acestor lecturi la clasele 
a Vl-a și a Vil-a urmărim să 
„îmbogățim nivelul lor de 
cunoștințe“ ? Să le formăm a- 
numite deprinderi ? Pentru 
susținerea noțiunilor de teoria 
literaturii se pot găsi lesne și 
alte opere, alte fragmente etc.

— Scara de valori pusă la 
dispoziția autorilor de manua
le este relativ mare. în fond, 
au la dispoziție întreaga isto
rie a literaturii române. Pro
blema nu e a selectării ci a 
ilustrării reale a marilor scrii
tori. Cît de adecvată credeți 
că e această ilustrare ?

— S-a creat un fel de tra
diție — mai degrabă inerție I
— în legătură cu autorii și o- 
pera din care se extrag frag
mente pentru manualele șco
lare. Din M. Sadoveanu, nu
mai „D-l Trandafir“ și „Un 
om necăjit“ — la clasele V—VI, 
iar la clasele a IV-a și a VlII-a 
„Mitrea Cocor“. Din M. Emi- 
nescu, doar „La mijloc de co
dru“, „Călin file de poveste" 
și „Ce te legeni“ la clasele V— 
VII, iar la clasa a Vlll-a „îm
părat și proletar“ (o parte din 
monologul proletarului) și 
„Lacul“. Din Al. I. Odobescu
— invariabil — „Pe plaiurile 
Bisocei“, iar din G. Coșbuc 
„Mama“ în clasa a V-a, 
„Pastel“ în clasa a Vl-a și 
„în miezul verii" în clasa a 
VlI-a. Exemplele pot continua, 
în „tradiția“ acestor reluări 
de la un manual vechi la cel 
nou încep acum să intre și 
scriitorii contemporani...

De ce atît de puțină îndrăz
neală în alegerea textelor ? De 
ce această inexplicabilă teamă 
că elevii nu vor putea „înțe
lege" conținutul lor, că sînt 
prea „grele“ ? Atunci, pentru 
cine și de ce recomandă Mi
nisterul Invățămîntului, în 
programele claselor V—VIII, 
o listă de lecturi suplimentare 
de-a dreptul... inaccesibilă în 
raport cu timiditatea manua
lului ? Elevii de astăzi, din cla
sele V—VIII, pot și au nevoie 
să citească opere literare care 
să le dea mai mult de gîndit, 
să-i preocupe zile de-a rîndul, 
așa cum îi preocupă unele 
cărți de călătorii, de știihță 
popularizată, de aventuri etc. 
Sînt nenumărate asemenea 
pagini în scriitorii noștri cla
sici, trebuie mai multă îndrăz
neală și mai multă încredere 
în posibilitățile copiilor de 
azi.

bilitate

Referindu-se înde
osebi la cîteva as
pecte legate de 
predarea literatu
rii în licee — dar 
avînd. unele, vala- 

și pentru clasele mai
mici — tovarășul CONSTAN-

— Elevii citesc șl altceva 
decît manualul. în ran-rt cri 
nivelul lecturii individuale ce 
deficiențe are acesta ?

— Observați că unele 
fragmente — aici fiu vor
besc numai de clasici — 
Încep să fie sub nivelul

TIN MARINESCU, profesor la 
Liceul „Mihai Viteazu". ne-a
spus:

— Amploarea festivităților 
închinate lui Alecsandri cu 
prilejul împlinirii celor trei 
sferturi de veac de la moartea 
sa este o nouă dovadă con
vingătoare a prețuirii de care

1 •Clasicii formează
deprinderi etice și estetice 
® Conținutul manualului 
trebuie să fie antologic 
• falsa tactică a „accesibi
lității“ sau surogatele 
„adaptărilor“ • Inerțiile și 

timiditatea manualului

*2 ® Textul clasic, in

strument al educației 
patriotice ® Edițiile din 
clasici, indispensabile 
completări ale manualului 
© Datoriile criticii literare 
9 Materialul didactic auxi
liar este insuficient și nu 
întotdeauna corespunzător

3 ® D istorie a litera

turii in imagini sau tot 
despre auxiliarele manua
lului

se bucură, în patria noastră, 
marile valori ale literaturii 
clasice. Este în același timp 
și un viguros îndemn a- 
dresat tuturor celor ce răs
pund de creșterea noilor gene
rații de a stărui consecvent și 
sistematic către obiectivul 
fundamental — de profunde 
și multiple rezonanțe educa- 
tiv-patriotice — al cultivă
rii respectului, dragostei tine
retului pentru cultura noastră 
națională, pentru marea artă 
a clasicilor români.

Ambianța generală creată 
de grija permanentă a parti
dului nostru este extrem de 
favorabilă. Cartea îl solicită 
pe tînărul de azi din toate 
părțile: biblioteca din școală 
și din cartier, de la casa de 
cultură sau de la căminul cul
tural, librării numeroase atît 
de îmbietoare, reviste de spe
cialitate pentru toate vîrstele. 
Directivele Congresului al 
IX-lea statornicesc eforturi 
și investiții, greu de Visat în 
trecut, și în domeniul acesta. 
Ca ele să rodească îmbelșugat 
în inima tineretului este ne
cesar ca școala, presa, edituri
le să lupte convergent pentru 
continua apropiere a tinerilor 
de carte, pentru dezvoltarea 
respectului adînc față de cla
sici.

Să nu slăbească — în pri
mul rînd — grija pentru îm
bunătățirea grabnică a ma
nualului de literatură în care 
să domine selecțiuni bogate, 
variate și expresive din cla
sici. N-ar trebui să uităm că

manualul nu este un tratat, o 
antologie de studii date, ci... 
un manual, adică o alcătuire 
didactică după legi speciale, 
care se adresează unei anumi
te înțelegeri, unei anumite 
vîrste, unui anumit stadiu al 
dezvoltării personalității. Du
pă cum nu trebuie nici să exa
gerăm cu acestea 1

Accesibilitatea efectivă, a- 
tracția irezistibilă prin pagini 
inteligent ilustrate, prin tit
luri ingenioase și citate suges
tive — iată condiții primor
diale ale unui manual izbutit.

— Si pentru o lecție izbu
tită ?

— Manualul este tălmăcit în 
clasă prin lecție. în locul unor 
expuneri greoaie de date 
și citate, lecția de litera
tură trebuie să fie vibrare cu
rată, emoție caldă care să 
transmită, să nască emoție, o 
valorificare educativă eficien
tă a textului clasicilor. Indis
cutabil, lecția de literatură 
transmite cunoștințe, dar ea 
educă în primul rînd. De a- 
ceea, vom arăta mai jos, afir
mația trebuie cîntărită înde
lung.

Acțiunea educativă din școa
lă este continuată firesc și 
dezvoltată de numeroși alți 
factori importanți. Activitățile 
acestora trebuie însă conjuga
te, coordonate, sincronizate. 
Manualul trebuie continuat și 
completat prin repetate ediții 
din clasici, prin studii nume
roase în prefața fiecărui nou 
volum sau monografii oficiale

care sînt principalul auxiliar 
al manualului.

Se vorbea recent de un vast 
plan editorial cuprinzînd între 
altele două categorii de mono
grafii : monografia — studiu, 
de riguroasă ținută științifică 
menită să ducă mai departe 
istoriografia literară, și mono
grafia de popularizare care să 
se adreseze maselor largi de 
cititori. Să mai subliniem uti
litatea deosebită a unor ase
menea eminente auxiliare ale 
muncii educative din școli ?

Succesiunea generațiilor im
pune aceeași regularitate în 
succesiunea retipăririi clasici
lor. în fiecare an o altă gene
rație de elevi are nevoie de 
un Eminescu sau de un Re- 
breanu. Căci prima consecință 
a înrîuririi educative exerci
tate de școală asupra elevului 
este nevoia unei biblioteci 
personale, indispensabil ins
trument de lucru. Toate mari
le biblioteci personale au în
ceput cu cele cîteva volume 
cumpărate cu o negrăită emo
ție de adolescentul de odini
oară.

în privința aceasta ajutorul 
dat de „Biblioteca școlarului" 
și de „Biblioteca pentru toți" 
este considerabil.

Pînă Ia monografiile mal 
pretențioase, care cer timp — 
chiar cele de popularizare — 
pentru elevii mai mici avem 
nevoie de biografii gen co
lecția „Oameni de seamă“ — 
de albume și cărți biobiblio
grafice, de tot ce ar spori me
reu interesul pentru clasici și 
ar ajuta cultivarea dragostei 
adinei pentru paginile lor.

De ce s-o fi renunțat oare 
așa de lesne Ia seria de albu
me splendid inaugurată cu 
albumele Caragiale, Sado
veanu ?

Manualul, spuneam mai sus, 
este... manual. De multe ori 
acesta rămîne — inevitabil — 
în urma cercetărilor de isto
rie literară, procesului recon
siderării și valorificării moș
tenirii literare, fatal tributar 
stadiului anterior al acestora. 
Iată de ce este atît de impe
rios necesar să fie completat 
continuu și amendat, adus la 
zi prin ceea ce preconizam mai 
sus.

în aceleași condiții ar trebui 
să fie continuate și amplifi
cate și lecția de la catedră, și 
activitatea de la cercul literar.

— Se înțelege din cele spu
se pînă acum că de fapt ma
nualul nu rezolvă singur a- 
ceastă complicată sarcină a e- 
ducării respectului pentru cla
sici, a cunoașterii bune, temei
nice, a lor. Este în spiritul a- 
cestei epoci metoda conlucrării 
științifice, pe baze comune 
dar cu ponderi specifice, în- 
tr-un asemenea proces edu
cativ. Așa stînd lucrurile, v-am 
ruga să exemplificați.

— Datoria de a crește tine
retul în cultul pentru marile 
valori naționale nu aparține 
exclusiv școlii, cu atît mai 
mult cu cît, bunăoară, criticul 
și istoricul literar de la revis
tele literare, atît de căutate 
de elevii noștri,' vorbesc de la 
o catedră mai înaltă decît cea 
din clasă.

Serveso oare efortului co
mun de realizare a sarcinii e- 
ducative atît de Importante 
unele afirmații ca acelea pe 
care Ie citeam mai deunăzi în 
paginile „Contemporanului" ? 
Dacă Vlahuță este un biet 
„epigon eminescian", dacă To- 
pîrceanu este un oarecare

„versificator", dacă Cezar Pe- 
trescu n-are ce căuta într-un 
manual, dacă..."

în locul unor asemenea 
„articole" scrise cu prea puți
nă modestie ar trebui să întîl- 
nim studii și recenzii, referin
țe, chiar o rubrică permanen
tă — ca aceea de Ia „Lucea
fărul" (Dicționar de istorie li
terară contemporană) — cu 
tot ce poate ajuta informarea 
la zi în legătură mai ales cu 
procesul reconsiderării moș
tenirii literare. Sînt împreju
rări cînd unii autori de artico
le ar trebui să mediteze la a- 
vertismentul înțelepciunii ve
chi :... „eu voi da seama da 
ale mele, cîte scriu... căci nu 
este șagă..."

Există o foame reală de 
cultură la tinerii patriei noas
tre și noi trebuie s-o îndestu
lăm, s-o întețim și mal mult.

Așadar: să nu irosim cu 
nepricepere, cu lipsă de con
tinuitate și cu pripă condiții 
excelente create de revoluția 
culturală condusă de partidul 
nostru pentru creșterea unui 
tineret cu adevărat nou. Cul
tivarea dragostei pentru cla
sici este una din componentele 
importante ale educației co
muniste. Venerația pentru ma
rile valori naționale asigură 
creșterea tineretului în spiri
tul celui mai luminat patrio
tism.

Tocmai de aceea profesorii, 
editorii, toți cei care au de-a 
face cu educarea tineretului 
— în contextul pe care-1 dis
cutăm — nu trebuie, n-au 
dreptul să ignore unul sau al
tul din aspectele acestui pro
ces. Toate formele care concu
rează la o din ce în ce mai 
bună însușire a creației clasi
cilor, la cunoașterea tot mai 
completă și nuanțată a vieții 
acestora sînt importante.

Referiri prețioase în legă
tură cu funcția pe care o are 
materialul didactic în pro
cesul de învățămînt a făcut 
tov. VASULE NICHITA, pro
fesor la Școala generală de 8 
ani nr. 51.

Materialul didactic este un 
auxiliar de prim ordin în 
munca instructiv-educativă, el 
ajută pe elevi, le ușurează în
țelegerea problemelor pe care 
le studiază la clasă. Elevii 
sînt foarte interesați să vadă 
și să cunoască în măsură me
reu sporită și alte materiale. 
Am verificat acest lucru la 
toate clasele la care predau 
(VI—VII—VIII) și am consta
tat nu numai că elevii își com
pletează cunoștințele însușite 
la clasă, dar și le consoli
dează. Diafilmul Creangă, de 
pildă, a oferit elevilor de la 
toate clasele — dar mai ales 
celor de la clasele V—VI — 
posibilitatea să trăiască intens 
atmosfera plină de farmec a 
unor momente caracteristice 
din copilăria marelui nostru 
povestitor.

Expoziția Eminescu, orga
nizată regulat în cadrul acti
vității cercului literar, oferă 
elevilor prilejul să cunoască 
numeroase materiale apărute 
de-a lungul anilor și să con
state ei înșiși prețuirea de 
care se bucură azi creația lu
ceafărului poeziei românești 
prin numărul mare de ediții 
tipărite în anii puterii popu
lare. Și totuși... Dispunem de 
trei fotomontaje festive Emi
nescu (tipărite cu prilejul 
comemorării a 75 de ani de la 
moartea poetului) judicios rea
lizate din punct de vedere al

conținutului, reproduse însă 
pe o hîrtie destul de bună, dar 
prea subțire, fapt care duce 
repede la uzarea și deterio
rarea materialului.

Pentru predarea literaturii 
române avem foarte puține 
diafilme. discuri și benzi pen
tru magnetofon (Eminescu, 
Creangă, T. Arghezi).

Filmele documentare pri
mite la școală și care sînt 
foarte bune ne vin foarte rar.

Avem puține portrete ale 
scriitorilor noștri clasici și 
contemporani (9—10) și acelea 
de calitate inferioară. Hîrtia 
(sau cartoanele) pe care sînt 
imprimate, este necorespunză
toare, iar execuția lor artis
tică este la un nivel cu totul 
scăzut.

Așa stînd lucrurile șl con
vinși fiind de utilitatea mate
rialului didactic în predarea 
literaturii române și în ge
neral, în munca instructiv- 
educativă din școală, este ne
cesară completarea, îmbogă
țirea șl înzestrarea școlilor cu 
toate aceste auxiliare atît de 
prețioase în munca de formare 
a omului nou.

Pentru necesitatea 
unei asemenea bo
gate ilustrații — 
căci despre aceasta 
e vorba — pledea
ză tovarășa GEOR-

GETA DRĂGAN, profesoară
la Liceul „I. L. Caragiale“ :

— în munca mea de profesor 
la catedră nu de puține ori mi 
s-a întîmplat să mă găsesc în 
imposibilitatea de a exempli
fica elevilor, cu aspecte ilus
trate, momente din viața și
activitatea scriitorului studiat.
Am simțit atunci, mai mult 
ca oricînd, utilitatea unei a- 
nexe ilustrate a literaturii ro
mâne.

Ce oferă paginile unul ma-
nual de literatură română,
pentru clasele școlii de cul-
tură generală ?

Să luăm un exemplu : „A-
lecsandri" — studiat la cla-
sele a IX-a. Sînt inserate de-a 
lungul prezentării vieții și ac
tivității scriitorului două por
trete, două coperte, camera 
de lucru a lui Vasile Alecsan
dri de la Mircești, o reprodu
cere după tabloul lui Grigo- 
rescu „Atacul de la Smîrdan", 
o reproducere — „Matei Millo 
în rolul lui Barbu Lău- 
taru", reproducerea unei pa
gini de manuscris a dramei 
„Despot-Vodă“.

Atît și nimic mai mult! E- 
levul, fie din clasele medii, 
dar mai ales din clasele 
V—VIII este interesat să 
vadă, să cunoască imagini in
finit mai numeroase din viața 
scriitorului. Și cîte nu i s-ar 
fi putut arăta în legătură cu 
„bardul" de la Mircești I

— Foarte convingătoare suc
cinta dumneavoastră demons
trație. Dar să recunoaștem că 
însuși manualul nu poate sa
tisface nevoia de informare 
de acest tip, prin spațiul său 
limitat. Atunci ?

— Manualul, oricît de ordonat 
ar fi alcătuit, desigur, nu poa
te să cuprindă totul. Ar fi ne
voie de o adevărată istorie a 
literaturii române în imagini, 
bogat ilustrată cu fotografii, 
legate de copilăria unui scrii
tor, de anii de studii, de anu
mite locuri din natură, care 
l-au inspirat etc. Aceasta ar 
trebui să fie în primul rînd 
accesibilă elevilor școlii de cul

tură generală. Cu un conținut) 
științific, asigurat de compe
tența istoricilor literari, acest 
ajutor prețios în munca de 
predare a profesorului ar sus
cita mai mult interesul elevi
lor care decupează din cărți 
vechi, reviste de specialitate, 
sau din cine știe ce alte mate
riale, reproduceri după foto
grafii legate de viața, activita
tea unui sau altui scriitor pre
ferat. Ea ar ușura „goana" pro
fesorului după material didac
tic și l-ar lăsa să gîndească asu
pra felului cum expune, cum 
creează atmosfera, cum ajunge 
la sufletul elevului, evitînd 
șablonul, nu cum și de unde 
face rost de alt portret al lui 
Caragiale decît cel din ma
nual.

Privind un material bogat 
Ilustrat, elevul ar putea să-și 
formeze o imagine mai vie, 
dinamică, asupra scriitorului 
predat în clasă.

Totodată, realizarea acestei 
idei ar suplini, într-o măsură 
importantă, lipsa predării or
ganizate, în școala noastră de 
cultură generală, a unor no
țiuni din istoria artei, oferind 
elevului posibilitatea să cu
noască o serie de valori ale 
artei plastice românești, dez- 
voltîndu-i astfel gustul pen
tru frumos.

— De exemplu ?
— La același capitol, Alec

sandri, manualul nu poate o- 
fert mai mult. Dar la îndemîna 
fiecărui elev ar trebui să fie 
creații plastice, care l-ar fami
liariza cu atmosfera copilăriei 
marelui poet moldovean : re
produceri după un tablou din 
1845, pictat de Levaditti, Elena 
Negri, văzută de Rosenthal, 
Piața Sfînta Vineri din Iași 
în vremea întoarcerii lui Alec
sandri de la studii (după al
bumul lui Rey). L-ar urmări, 
de asemenea, pe poet la vîrste 
diferite, în 1852 la 31 de ani, 
la 33, 43 de ani, la vîrsta de 
peste 50 și peste 60 de ani.

Li s-a vorbit elevilor la cla
să de prietenia dintre Alecsan
dri și marii scriitori și artiști 
patrioți ai vremii : Golescu- 
Arăpilă, Ion Ghica, Costache 
Negri, compozitorii Carol Mi
cul! și Flechtenmacher, acto
rul Matei Millo. De ce să nu 
folosim, măcar această ocazie 
ca să le arătăm elevilor portre
tele oamenilor reprezentativi 
ai epocii ? Sînt cazuri, cînd 
nu există asemenea tablouri 
(ex. I. B. Deleanu), dar, dacă 
sînt, de ce trebuie să cauți 
la Teatrul „I.L. Caragiale" sau 
la Liceul „I. L. Caragiale" 
o reproducere a tabloului 
autorului „Scrisorii pierdu
te“ ? Materialul ilustrativ pri
vind pașoptiștii ar fi de ma
re ajutor elevului pentru în
țelegerea climatului politic, 
social, cultural care a generat 
revoluția de la 1848, urmările 
sale în acest domeniu, cu pre
cădere în literatură. Ar fi de 
mare folos, de asemenea, ilus
trarea cu fotografii, facsimile, 
fragmente de scrisori a vieții 
literare a epocii, a „Junimii" 
unde alături de Eminescii, 
Creangă, întîlnim nume că 
Titu Maiorescu. Nicolae Gane, 
Iacob Negruzzi etc.

Și ar mai fi, după părerea 
mea. ceva : pictură și grafica 
noastră contemporană sînt la 
înălțime. De ce să nu familia
rizăm pe toti elevii de liceti 
cu tablouri și desene d# 
Corneliu Baba. -Tules Perahim, 
Ligia MaCovei, Flofica Jebe- 
leanu Cordescu etc., etc. ?

unui asemenea volum deăeea alcătuirii
imagini din viața și activitatea clasicilor este 
excelentă. Desigur, realizarea lui e o chestiu
ne complicată și de durată. Dar faptul că e o 
necesitate reală aceea a bogatei ilustrări, a 
predării clasicilor ne face să ne gîndim — să 
sperăm că împreună cu toate editurile și stu
diourile noastre — la o serie de posibilități 
încă foarte slab valorificate. Tovarășul Mari

nesen amintea excelenta inițiativă „întreruptă" a editării 
albumelor din viața clasicilor („De ce s-o fi renunțat oare 
așa de lesne la seria de albume splendid inaugurată cu 
albumele Caragiale, Sadoveanu ?“). Există cîteva documente 
foarte rare sau deloc reluate în programul alcătuit de Direc
ția Difuzării Filmelor — lucrate după case memoriale (în

plastică : montajul de tablouri), dar numărul lor ar putea fi 
infinit mai mare. în colaborare cu lucrătorii caselor memo
riale. corpul didactic, cercetătorii, studioul „Al. Sahia" ar 
putea răspunde unor asemenea comandamente educative 
mai consecvent, după un program care o dată alcătuit, să 
intre sistematic în lucru. Aceeași situație cu diafilmele. Sînt 
posibilități excelente de a răspîndi în cantitățile trebuitoare 
reproducerile de diverse genuri. Ele au — ca putere de 
fixare și înrîurire — funcția memorialisticii de calitate, fi
nind seama de numeroasele posibilități de a valorifica pen
tru o largă educație documentele istoriei literaturii române, 
ideea acelei istorii în imagini, propusă de tovarășa Drăgan 
nu ni se pare deloc o utopie și cu atît mai puțin o întrepriii- 
dere fără mari consecințe educative.

nească maximum de 
accesibilitate și inte
res.

9 Ediții bune, publi
cate cu frecventă rit
mică din autorii cu
prinși în manuale sau 
recomandați școlarilor.
• Editarea unor mi- 

crobiografii ilustrate 
ale scriitorilor clasici.
• Albume ș’ cărți bi

bliografice închinate 
clasicilor.

DECI:
• Primatul criteriului 

valoric în selecționa
rea textelor pentru ma
nual.

® Prezența în manua
le a adevăraților cla
sici și eliminarea scrii
torilor minori.
• Un autor să nu iie 

reprezentat în toate 
manualele mereu prin 
aceeași operă.

9 Manualul să întru

• O istorie a literatu
rii în imagini.

9 Să se producă, să 
se pună în vînzare și 
să se înzestreze Școli
le cu un material di
dactic adecvat: por
trete ale scriitorilor, 
busturi, expoziții cu
prinzînd aspecte din 
viața și operele scriito
rilor etc.

Pagină realizată de NICOLAE ADAM
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(Urmate din pag. I)

La Reșița, dintr-un dulap plin, am 
scos cîteva cataloage de la cursurile 
încheiate în ultimii doi ani. Le răsfoim, 
zîn anul 1964—1965, lăcătușii de la între- 

- ’ținerea furnalelor au fost chemați la 
49 de lecții, furnaliștii Ia 30, oțelarii 
la 24...

— Cînd ați avut timp pentru toate 
meseriile, schimburile și categoriile de 
încadrare?! — am întrebat pe tovară
șul Gîurasa.

— Păi, cei care urmează un curs in
tr-un an nu mai sînt incluși la cursuri 
în anul următor. Aceasta și din lipsa 
sălilor de curs. De exemplu, pentru lă
cătușii de la furnale a fost organizat 
în 1964 un curs pentru categoriile IV și 
V și în 1965 pentru cei de catego
ria VII.

— Și acum veți proceda la fel ?
— Desigur.
— Și în acest timp ceilalți ce fac ?
— Sincer să fiu, nu v-aș putea da un 

răspuns...
De ce așa ? Nu mai vorbim de fap

tul că între tematicile celor două 
cursuri amintite mai sus, ca și ale al
tora, nu prea există deosebiri. Pentru 
însușirea noutăților dintr-o meserie pot

fi organizate demonstrații, concursuri 
pe meserii, consultații de genul „mun
citorii întreabă, inginerii răspund“ etc.

Am pus față în față două situații : 
una care dovedește o orientare justă, 
determinată de cerințele concrete ale 
pregătirii oamenilor și alta care scoate 
în evidență pericolul unilateralizării 
formelor de ridicare a calificării.

Amîndouă dau însă aceleași răspun
suri întrebării de mai sus : nu se poate 
emite o rețetă, un model valabil pentru 
toate întreprinderile. Interesul este ca 
fiecare unitate, fiecare secție sau ate
lier să-și stabilească acele forme care 
să-i asigure continuitatea în procesul 
de ridicare a calificării, în funcție de 
sarcinile, specificul producției și pregă
tirea de bază a muncitorilor. Mulți 
muncitori fac naveta $i sînt legați de 
mijloacele de transport. O mare parte 
dintre tineri sînt elevi la liceul seral, 
deci mai sînt și astfel de situații, dife
rite de la secție la secție,

De altfel indicațiile cuprinse în ins
trucțiune prezintă și alte puncte vulne
rabile. Printre cele 225 de rînduri ale 
deciziei nr. 166 de la C.S. Reșița, cîteva 
se referă și la maiștri, tehnicieni, nor- 
matori, controlori tehnici ai calității, 
dispeceri : „Cunoștințele asimilate de 
aceste cadre vor fi verificate anual. în 
care scop prin serviciul tehnic din C.S. 
Reșița se vor întocmi tematici specifice 
sectoarelor de activitate și vor fi puse 
la dispoziție cursanților cu cca 60 de 
zile înainte... Cadrele care Ia verificare 
au obținut rezultate nesatisfăcătoare 
vor fi reexaminate după 2 luni. In ca
zul cînd nici la a doua verificare nu 
obțin rezultate satisfăcătoare, vor fi 
schimbați din funcție ca necorespunză
tori conform Codului Muncii. în același 
mod vor fi examinați și șefii de e- 
chipe“.

Asta înseamnă că un șef de secție 
trebuie să aștepte un an și două luni ca 
să-și dea seama dacă un maistru, un 
controlor tehnic al calității sau șef de

echipă mai corespunde profesional- sau 
nu. Nu se poate constata acest lucru 
din rezultatele muncii din fiecare zi ?

Faptele demonstrează că cerințele 
imediate ale producției, necesitatea ca 
fiecare muncitor sau maistru să știe din 
timp ce are de făcut la locul său de 
muncă au dat naștere la inițiative al 
căror efect pledează tocmai în favoarea 
renunțării la șablonizare și la monoto
nia unor acțiuni repetate, ca formă și 
conținut, de la an la an.

Iată cîteva, întîlnite în raidul nostru 
prin întreprinderile siderurgice din Ar
deal și Banat.

• Pentru a veni în sprijinul munci- 
torilor-elevi la liceul seral, care nu pot 
participa la cursuri de ridicare a cali
ficării, conferințe sau demonstrații 
practice, inginerii uteciști Ileana Buda 
și Gheorghe Hirean, din secția trăgăto- 
rie de oțel moale de la „Industria sîr
mei“, au inițiat consultații săptămînale 
— duminica — unde, paralel cu ajuto
rul la matematică, fizică și chimie, se 
fac și exerciții cu aplicații practice la 
procesul tehnologic al secției.

o La 9 septembrie, la oțelăria Com
binatului siderurgic din Reșița s-a des
chis un curs teoretic și practic de per
fecționare a maiștrilor și topitorilor șefi 
cu o durată de 10 săptămîni. Ei vor 
învăța calcul simplificat și dozarea în
cărcăturii la noile mărci de oțeluri asi
milate, vor învăța să lucreze cu rigla 
de calcul și vor fi inițiați în cunoaște
rea mărcilor de oțeluri speciale ce vor 
fi asimilate în anul 1966.

• După ce a fost analizat regimul 
termic la 5 șarje ale cuptorului nr. 8 de 
la oțelăria nouă a Hunedoarei și au fost 
stabiliți parametrii unei exploatări în 
condiții optime, din inițiativa maistru
lui Ștefan Tripșa — Erou al Muncii So
cialiste — concluziile au format obiectul 
unui instructaj care a durat două zile. 
La acest instructaj au luat parte toți 
maiștrii și topitorii din oțelărie.

Pregătirea profesională

la nivelul tehnicii moderne Ia Uzina „Republica' din Capitală, analiza delectelor dc la
minare, a cauzelor care le produc și explicarea pe larg a mo
dului de prevenire și Înlăturare a lor constituie una dm multi
plele forme folosite aici pentru perfecționarea cunoștințelor

profesionale ale muncitorilor. Ială-1 pe inginerul Anastase 
Tărcliilă dind explicații „pe viu“ tinerilor laminoriști Ion Petre, 

Mircea Ganciu, Dumitru Țarmure și Ion Barbu

Durata și numărul mare de lec
ții asigură cunoașterea mai pro
fundă a fenomenelor ce se petrec 
în furnale sau cuptoare ?

Majoritatea interlocutorilor no
ștri au răspuns : „Nu“ ! Să dăm 
cuvîntul cîtorva:

PLEDOARIE
PENTRU EFICIENTA

Ernest Massak
locțiitorul secretarului comitetului
U.T.C. de la Combinatul siderurgic 

Reșița

în disputa cantitate-calitate, cate
goric optăm pentru calitate, adică 
pentru un conținut bogat în noutăți, 
aprofundat în acele părți care repre
zintă interes deosebit pentru produc
ție. Comitetul U.T.C. a făcut cunoscută 
conducerii părerea sa că, așa cum au 
fost concepute, cursurile de ridicare a 
calificării încheiate în vara aceasta nu 
și-au atins scopul. De ce ? Tocmai da
torită unui conținut în parte rupt de 
realitate. Voi da un singur exemplu, 
după părerea mea edificator. Furna- 
liștilor li s-au predat trei lecții despre 
materii prime și fondanți: un inginer 
a vorbit despre „Materii prime și fon
danți“, altul despre „Prepararea mate
riilor prime și a fondanților“, iar al 
treilea despre „Importanța preparării 
materiilor prime și a fondanților“. Erau 
necesare toate acestea ? Nu. pentru că 
furnaliștii fac cu totul altceva. Era 
mult mai folositor pentru ei dacă se 
insista asupra importanței menținerii 
temperaturii la gîtul furnalului, despre 
importanța creșterii temperaturii aeru
lui insuflat sau despre căile de redu

cere a consumului de cocs. Consider 
că disputa nu poate fi considerată în
cheiată fără a aminti și de calitatea 
lectorilor. La noi în combinat se aleg 
de regulă ingineri care cumulează și 
ca profesori la Grupul școlar UCMR. 
Dar acești oameni sînt foarte ocu
pați și se va întîmpla ca în anul 
trecut cînd au fost supliniți de maiștri 
și șefi de echipă — care nu au putut 
să asigure un nivel de predare cores
punzător — ei înșiși mai avînd de în
vățat — sau cursurile se vor amîna me
reu și în final vor fi date peste cap 
— cum s-a mai întîmplat la discuri și 
laminoare. Comitetul U.T.C. a hotărît 
să propună conducerii combinatului 
folosirea cu mai mult curaj și a in
ginerilor tineri, care în producție se 
dovedesc foarte capabili și cu spirit 
de inițiativă.

Tovarășul Massak a ridicat o pro
blemă foarte importantă în legătură cu 
lectorii. De altfel, din discuția avută 
pe platforma oțelăriei noi de la Hune
doara cu mai mulți topitori tineri, a 
reieșit același lucru. Ei ne-au spus că 
vor să afle cît mai multe noutăți in
teresante, de la oameni bine pregătiți. 
Dar faptul că lecțiile au fost predate 
de maiștri de schimb nu a avut darul 
să asigure transmiterea unor cunoștin
țe deosebite. Mai mult, conținutul unor 
teme nu a putut fi aprofundat pentru 
că lectorii erau din alte specialități. 
Așa, de pildă, maistrul Gheorghe Baba

— specializat în elaborare — a fost în
sărcinat să le vorbească topitorilor 
despre construcția cuptorului Martin. 
Ba, s-a mai și contrazis cu prim-topi- 
torii, de n-au mai știut oamenii pe cine 
să creadă.

Ștefan Tripșa
Erou al Muncii Socialiste 

maistru principal la oțelăria 
Siemens-Martin nr. 2 

din Combinatul siderurgic 
Hunedoata

Fără îndoială, într-o anumită peri
oadă de timp, se ivește necesitatea ca 
muncitorii să posede un anumit fel de 
cunoștințe — să le spun, de bază. Din 
păcate, însă, majoritatea celor chemați 
să asigure perfecționarea profesională 
a muncitorilor se opresc aici. în fiecare 
an, cu foarte rare excepții, muncitorii 
aud aceleași lucruri. Se cere ca aceste 
noțiuni să fie însușite repede și bine. 
Dar cum pot oamenii să urmărească 
12—13 lecții ținute la cîte trei săptă
mîni odată, cînd vine rîndul schimbu
lui respectiv ? Eu, în acest an, am or
ganizat la blocul pe care-1 conduc — 
cuptoarele 7 și 8 — doar 6 lecții pe șase 
chestiuni distincte. Pentru fiecare pro

blemă am solicitat un maistru princi
pal de specialitate : pentru construcția 
cuptorului — pe Ladislau Falcău, pen
tru instalația de răcire — pe Ioan Ciș- 
maș ; pentru A.M.C.-uri pe Gheorghe 
Stancu ; eu le-am vorbit despre între
ținerea la cald. Și așa mai departe. 
Toate lecțiile au fost prezentate pe 
platformă unde am și demonstrat în 
același timp ceea ce le spuneam. I-am 
chemat și pe muncitorii necalificați, 
doar și ei contribuie la elaborarea oțe
lului.

Și aș mai avea de ridicat o problemă. 
In combinat sosesc zilnic zeci de 
reviste de specialitate și alte materiale 
documentare, care costă o mulțime de 
bani. Am propus de atîtea ori ca o 
parte din acestea să ajungă la maiștri 
și tehnicieni. Dar nu s-a luat nici o mă
sură și, sincer vorbind, le rod șoarecii. 
Cum mai putem vorbi de cultură teh
nică dacă nici măcar conducătorilor 
punctelor de lucru nu li se dezvoltă 
gustul pentru citit? Nu ar fi mai bine 
dacă li s-ar da spre studiu diferite teme 
din reviste ca apoi să explice și celor
lalți ce au citit ? Sau numai să le răs
foiască, pentru că se mai întîmplă și 
așa : unul își bate capul și aduce o 
îmbunătățire procesului tehnologic sau 
instalațiilor și abia după ce a terminat, 
cînd crede că a realizat un lucru for
midabil, află că ceea ce a făcut el, fă
cuseră alții în urmă cu 5 sau 10 ani.

Ce am aflat Ia minister? Tovarășul 
inginer Victor Pandia s-a declarat de 
acord cu observațiile maistrului hune- 
dorean.

— De curînd, ne-a spus dînsul, am 
făcut un sondaj la biblioteca tehnică a 
Combinatului siderurgic Hunedoara și 
am constatat că din cei peste 260 de 
ingineri cîți sînt în combinat, doar 61 
erau înscriși la bibliotecă. Maiștri și 
tehnicieni — mai puțini. Și ministerul, 
prin Oficiul de documentare, se strădu
iește să asigure material documentar, 
fiind editat în acest scop și un buletin 
lunar cu noutăți tehnice.

Dar acestei constatări nu i-a urmat șl 
Indicația ca broșurile și revistele să fie 
date în secții. Ar fi de dorit ca serviciul 
de învățămînt din minister, Direcția ge
nerală siderurgică să atragă atenția 
conducerilor întreprinderilor de a lua 
măsuri pentru a asigura punerea Ia dis
poziția cadrelor tehnice și a muncitori
lor literatura de specialitate, să se dea 
teme de studiu spre rezolvare sau să se 
organizeze — cu sprijinul comisiei ingi
nerilor și tehnicienilor — colocvii pe 
marginea celor mai interesante articole 
din documentația românească și străină.

Aurel Ardeleanu
inginer șef 

al Uzinei „Oțelul Roșu“

în acest an, conținutul procesului de 
pregătire este axat numai și numai pe 
sarcinile din anul viitor, urmărind a- 
dîncirea specializării oamenilor, paralel 
cu delimitarea tot mai precisă a pro
filului producției uzinei. în 1966 
sarcinile oțelăriei constau în ela
borarea la un înalt nivel calitativ a o- 
țelurilor calmate și slab aliate. Toți 
muncitorii de aici — oțelarii topitori, 
oțelarii turnători, termotehnicieni, lă
cătuși și electricieni — vor învăța teo
retic și practic cum să lucreze mai bine 
în condițiile cerute de aceste sortimen
te. Ne-am gîndit să procedăm așa : 
după expunerea teoretică să urmeze în 
aceeași zi demonstrația practică. Data 
viitoare se va face o seminarizare, iar 
apoi oamenii sînt puși să execute prac
tic cele învățate. Cum ne așteptăm ca 
dintre muncitorii noștri unii să fie so

licitați la oțelăriile gălățene. am inclus 
în programul de pregătire și teme des
pre turnarea continuă și convertizoare, 
care vor fi folosite la Galați. Așa vom 
proceda și la celelalte secții, axînd te
matica pe noutăți ca : încălzirea plati
nelor în atmosferă reducătoare, turna
rea cilindrilor din fontă dură și semi- 
dură prin inoculare cu magneziu etc.

Nu ne-am fixat nici un timp limită 
pentru pregătire. O dată epuizate pro
blemele de bază pentru asigurarea pro
ducției anului viitor, vom continua cu 
cele din planul tehnic și din planul de 
măsuri tehnice. Procesul de pregătire 
n-are limite și în fața unor lucruri noi, 
oamenii nu se plictisesc.

Ing. Teodor David
șeful secției oțelărie 

din Uzina „Industria sîrmei" 
Cîmpia Turzii

Noi nu ținem neapărat să des
chidem un curs sau un lectorat la 
15 octombrie sau 1 noiembrie, ci atunci 
cînd este nevoie. în secția noastră s-a 
deschis în luna martie un curs de spe
cializare pentru topitori, cu o durată 
mai lungă. Nomenclatorul prevede 159 
de ore. Dar ne-am oprit mai puțin a- 
supra problemelor cunoscute și am 
acordat o mai mare atenție ali
erii, dezoxidării și defectelor de 
turnare — faze care condiționează 
calitatea. Cursul se va încheia în 
curînd, deci putem spune că din 
punctul de vedere al pregătirii oame
nilor, întîmpinăm cu fruntea sus noul 
an. De altfel, eficiența acestui cursțîn- 
cepe să „se vadă“ : de mai bine de 6 
luni ne menținem sub limita de rebut 
și-declasate admisă.

REÎNTllNIRI
ÎN AMFITEATRE

Inginerii șefi, conducătorii sectoare- 
■ lor de concepție, tehnologii din fabri
cile și uzinele clujene se reîntîlnesc în 
fiecare an cu academicieni, cercetători 
și profesori universitari, care le aduc la 
cunoștință ultimele noutăți din dome
niile respective.

Pe linia acestor preocupări se înscriu 
și eforturile conducerii Uzinei „Industria 
sîrmei“ din Cîmpia Turzii, care a invi
tat specialiști de înaltă calificare de la 
Filiala Cluj a Academiei Republicii So
cialiste România, de la Institutul de 
cercetări metalurgice din București, de 
la Institutul politehnic din Cluj. îm
preună cu „studenții“ din Cîmpia Tur
zii, specialiștii au pus la punct o seamă 
de probleme noi ivite în perioada de 
-sistematizare a trăgătoriei de oțel moa
le, i-au informat amănunțit asupra ulti
melor cuceriri în tehnologia barelor 
trase.

— Ce v-ați propus pentru viitor ?
— Este vorba de un viitor apropiat, 

a precizat ing. Ioan Drăgan, șeful sec
ției trăgătorie oțel tare. Specialiștii ne 
vor ajuta să stabilim o gamă largă de 
parametri la cuptorul nou pentru paten
tare, care va intra în funcțiune în tri
mestrul I: vom efectua împreună studii 
pe mașinile noi de trefilare etc.

O reîntîlnire recentă cu foștii profe
sori s-a soldat cu învățăminte foarte u- 
tile și pentru siderurgiștii reșițeni. Des
pre ce este vorba ? Bandajele și discu
rile produse aici nu mai corespundeau 
calitativ regimului de viteză folosit în 
prezent în transporturile feroviare. în
cercările și studiile întreprinse în com
binat au dat roade numai în parte. în 
ajutorul siderurgiștilor au venit cerce
tătorii de la Institutul de cercetări me
talurgice București. Aceștia au întocmit 
un studiu amănunțit asupra structurii 
oțelului folosit de bandaje și discuri și, 
în final, au invitat la institut pe șefii 
secțiilor care colaborează la realizarea 
acestor piese, pe adjuncții lor, ingineri 
din sectoarele de concepție, ingineri 
chimiști. Studiul a fost explicat teore
tic și practic, inginerii reșițeni au fost 
inițiați în efectuarea controlului cu ul
trasunete. Reîntorși în combinat, 
inginerii de la oțelărie au organizat 
la 18 septembrie o adunare a tehnicie
nilor din secție, cărora le-au comunicat 
detaliat rezultatele studiului efectuat 
împreună cu cercetătorii din Capitală.

„AM SCĂPAT 
DIN VEDERE...“
Indicînd ca o formă de pregătire însu

șirea unei a doua meserii care are legă
tură directă și Influențează meseria de 
bază a muncitorilor, Instrucțiunea Mi
nisterului Industriei Metalurgice, emisă 
în aprilie a.c., conține și o precizare, pe 
care o considerăm discutabilă : „vor fi 
CALIFICAȚI în a doua meserie numai 
muncitori din clasele superioare de în
cadrare tarifară“.

în întreprinderi se apreciază că mă
sura astfel stabilită nu-și atinge scopul 
decît în parte. Tovarășul Vasile Chirilă, 
responsabil cu calificarea în comitetul 
U.T.C. de la Uzina „Industria sîrmei“ 
ne-a spus :

— în uzina noastră s-a considerat că 
este bine ca toți muncitorii să cunoască 
meseria cu care vin în contact zi de zi. 
Este necesar ca trefilatorul să cunoască 
meseria de lăcătuș sau electrician pen
tru a contribui Ia scurtarea termenelor 
de reparație sau pentru remedierea 
unor defecțiuni ușoare.

De aceeași părere a fost și inginerul 
Mihai Grigore, șeful oțelăriei Siemens 
Martin nr. 1 de la Hunedoara. Din pă
cate, în această secție muncitorii au 
aflat pe căi ocolite și eronat despre 
această măsură și foarte mulți cer acum 
șă se califice în meserii care nu au ni
mic comun cu meseria de bază. De ce ? 
Pentru că — deși a prins și aici rădă
cini ideea că însușirea unei meserii 
înrudite trebuie să privească pe toți 
muncitorii — conducerea nu s-a hotărît 
încă să treacă la aplicarea unor măsuri 
corespunzătoare. în lămurirea oameni
lor, în explicarea avantajelor ce Ie pre
zintă pentru producție a doua meserie, 
un ajutor prețios îl pot da și organiza
țiile U.T.C. Dar, în loc să fie chemat se
cretarul comitetului U.T.C. la o discuție 
unde să fie lămurite toate aspectele 
pregătirii muncitorilor, s-a recurs la o 
adresă, care a fost pusă la dosar. La 
rîndu-i, nici comitetul U.T.C. nu s-a 
adresat conducerii pentru a se lămuri 
pe deplin asupra acestei chestiuni.

— Puteați sau nu, să faceți acest lu - 
cru ? — l-am întrebat pe tovarășul 
Petre Verbuncu, secretarul comitetului 
U.T.C. de la C.S. Hunedoara.

— Intr-adevăr, puteam, dar am scă
pat din vedere...

în discuțiile avute cu secretarii orga

nizațiilor U.T.C. s-a ridicat și problema 
fondurilor pentru concursurile pe me
serii.

— Vrem să inițiem un concurs pen
tru titlul de „cel mai bun trefilator“ — 
ne spunea, de pildă, tovarășul Vasile 
Bîrluț, secretarul comitetului U.T.C. 
de la „Industria sîrmei“. Dar ne des
curcăm greu. Nu putem procura nici 
un obiect pe care să-1 oferim ca premiu 
cîștigătorului. Nici măcar sindicatul nu 
ne sprijină.

Concursurile s-au dovedit a fi forme 
eficiente în stimularea la tineri a inte
resului pentru studiu, pentru literatura 
de specialitate. Tinerii participă cu în
suflețire la ele pentru că sînt mai atrac
tive, constituie o formă mai frumoasă 
de întrecere, prezentînd avantaje nu 
numai pentru concurenți ci și pentru 
tinerii din sală. Nu înțelegem de ce 
chiar conducerile întreprinderilor nu 
răspund la desele apeluri ale comitete
lor U.T.C.

Ne-am interesat și la minister dacă 
s-au dat indicații întreprinderilor să 
sprijine material acțiunile organizații
lor U.T.C.

— Nu putem spune că am scăpat din 
vedere această problemă — ne-a rela
tat tovarășul director Pandia — dar 

nici nu ne-am gîndit să facem ceva în 
acest sens.

Și, totuși, se putea încerca altfel. Sti
mulentele pot fi și morale : cîștigători- 
lor să li se afișeze fotografiile în secție 
sau să fie trecuți pe panouri de onoare 
la intrările în sectoarele de muncă. 
Stimulentele morale, alături de cele 
materiale, creează o puternică emulație 
în rîndul tinerilor.

★

Din raidul întreprins în patru între
prinderi siderurgice se desprinde încă- 
odată nevoia ca procesul de ridicare a 
calificării să nu se limiteze la niște 
forme „clasice“, iar serviciile de învă
țămînt să contribuie efectiv la genera
lizarea experiențelor valoroase, a iniția
tivelor și formelor dc pregătire apărute 
în secții. De asemenea, ar fi bine dacă 
ministerul ar înlesni circulația celei mai 
bune experiențe de la o întreprindere 
la alta. Un prim pas l-ar putea face 
chiar colectivele de îndrumare ale mi
nisterului care, la 11 octombrie, se vor 
deplasa în uzine și combinate pentru 
a verifica stadiul în care se află acțiu
nile de calificare și de ridicare a cali
ficării.



PE PRIM PLAN

CALITATEA
'■'M f e ™ secția de
ga j croit a Fabricii de 
ihA j pielărie și încălță- 
E'm I minte „8 Mai“ Me- 
| | diaș. Avem în față
I W registrul de recla- 
S Wm mâții și sugestii. în 

«s Xffl» primele file care au 
specificația trimes
trului I, recepțione- 

rii au scris înghesuit de la un ca
păt la altul motivele de refuz a u- 
nor loturi de încălțăminte pentru 
copii : tăieturi ale pielei pe con
turul carîmbului, tăieturi în re
giunea bombeului și a ștaifului, 
se constată diferențe de înălțimi 
la carîmbi, piese croite din părți 
necorespunzătoare ale pielei etc.

Cum se ajunsese la această si
tuație ?

— în primul rînd ■— ne-a spus 
tovarășul inginer POPA GRIGO- 
RE — șeful producției, au exis
tat serioase neajunsuri în ceea 
ce privește organizarea produc
ției. Ținînd seama că anul aces
ta am introdus un nou produs — 
încălțăminte pentru eonii — nu 
au fost, luate din vreme toate 
măsurile pentru desfășurarea 
procesului tehnologic în condiții 
cît. mai bune. Nu s-a făcut o re
partizare judicioasă a muncitori
lor, nu toți aveau pregătirea pro
fesională corespunzătoare. în a- 
naliza de la sfîrșitul trimestrului I 
au fost scoase în evidență aceste 
defecțiuni. Situația totuși a conti
nuat să mai persiste. Și în acest 
trimestru (în cantități mai mici) 
au fost refuzuri de produse. Ia
tă de ce în adunarea generală 
a U.T.C. pentru alegeri, de la sec
ția croit, problema calității a 
constituit problema numărul unu 
a discuțiilor.

— Copiilor trebuie să le ofe
rim încălțăminte frumoasă, dura
bilă —- spunea tînărul VICTOR 
MANTA. Conducerea întreprin
derii a luat o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea calității produ
selor. în atelierul de croit, unde 
de fapt începe să se contureze ca
litatea viitoarelor produse, mun
citorii au fost repartizați în așa fel 
Za ștanțele de croit încît cei cu 
o experiență mai slabă să lu
creze în preajma muncitorilor 
fruntași, care să-i îndrume, să-i

ajute în perfecționarea lor pro
fesională. Multe lucruri bune a 
făcut si organizația U.T.C. Con
cursul „Cel măi hun croitor în 
piele“, schimburile de experien
ță, demonstrațiile practice au fost 
de un real folost în munca tine
rilor croitori. Măsurile stabilite 
însă nu au fost suficiente și efica
ce și pentru cei mai proaspeți ti
neri veniți în secție. De tinerii 
nou veniți consider că este bine 
ca organizația U.T.C. să se preo
cupe mai mult în vederea fidi-

DE DĂRI DE SEAMĂ
Șl ALEGERI D. I. C.

cărti nivelului profesional. Pentru 
slaba calitate a produselor au fost 
criticați si tinerii Irtnă Poflnit, 
Irmo Birtolon. în adunare, a- 
cești tineri care mai dădeau re
buturi au fost puși în situații să 
explice motivele, să analizeze ca
uzele, să tragă ei înșiși concluzii, 
ca asemenea neajunsuri să nu mai 
existe în activitatea lor.

Slaba calitate a încățămintel 
pentru copii era determinată și 
de faptul că materia primă din 
care se execută era O piele ibiialn. 
neprelucrată bine, care ceda la 
intins pe calapod. Aceasta făcea 
să nu se asigure simetria între 
carîmbii încălțămintei. CbiaT în 
adunare s-a stabilit rpăsura ca a- 
tunci cînd se mai strecoară din 
greșală o asemenea piele să fie 
returnată magaziei.

La cuvînt s-au înscris mulți ti
neri. Atît darea de seamă cît și 
cei care au discutat au scos în 
evidență realizările frumoase ob
ținute de tineri, dar și ce trebuie 
făcut în viitor pentru îmbunătăți
rea permanentă a calității. Bilan-

Ieri și-a început lucrările

tul celor trei trimestre care au 
trecut demonstrează că tinerii au 
muncit cu rîvnă pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan. Producția 
globală a fost depășită cu 4,2 la 
sută, productivitatea muncii a 
crescut cu 1,25 la sută, calitatea 
s-a îmbunătățit simțitor, organi
zația U.T.C. reușind să dea eco
nomii în valoare de aproape 
100 000 lei. Numai în luna sep
tembrie au economisit peste 
25 000 dm2 piele din care se pot 
confecționa aproximativ 200 pe
rechi ghete pentru copii.

Cu prilejui adunării s-a vorbit 
și despre cei mai harnici tineri 
ca Victor Mante, Ion Popa, Ra- 
fila Băgăceanu, Maria Cristea 
și alții care lună de lună sînt 
evidențiați în producție, iar pie
sele croite de ei sînt de cea mai

«

Vedere de ansamblu a grupului anorganic de la Combinatul chimic Craiova.
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sele croite de ei sînt de 
bună calitate.

— Mai sînt tineri ca 
Vîntu, Doina Istrate — 
Mara Letiția — secretara orga
nizației U.T.C. de secție, care 
nu știu cum să repa-tizeze judi
cios tiparele pe piele, nu ex
ploatează rațional materia primă, 
nectinoScînd perfect cum trebuie 
să repartizeze tiparele pentru ob
ținerea de economii.

Lipsurile desprinse în aduna
rea generală de alegeri a secției 
croit au fost mise în alfinfiâ bi
roului organizației U.T.C. în ve
derea remedierii cît mai grab
nice.

Pentru viitor s-a adoptat un 
proiect de hotărîri menit să îm
bunătățească activitatea desfășu
rată de organizația U.T.C. din 
secția croit. Astfel s-a stabilit 
ca absolut toți tinerii din 
ție să frecventeze 
laritatea cursurile de 
calificării. De cîte ori 
troduce un nou model, tinerii cu 
mai multă experiență în produc
ție să explice celorlalți din ce 
parte a pielei trebuie croită fie
care piesă componentă 
încălțămintei.

Cu sprijinul conducerii 
prinderii se vor organiza 
buri de experiență între 
din secție și tinerii din alte în
treprinderi de încălțăminte care 
produc încălțăminte pentru copii.

Adunarea de alegeri a organi
zației U.T.C. din secția croit a 
prilejuit o analiză temeinică ă 
activității desfășurate pînă în 
prezent și a stabilit o serie de 
măsuri menite să îmbunătățească 
calitatea produselor.

Tamara 
spunea

sec- 
cu regii- 
ridicare a 
se va in-

a fetei

între- 
schim- 
tinerii

Scintela 
tineretului

In BalcaniadaUn concurs atractiv tenis de masă

Vizita președintelui Republicii

india, dr. S Radhakrishnan
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cu 
s-a 

edl-

In comparație 
anul trecut, cînd 
organizat prima 
ție a campionatului
republican de orienta
re turistica, numă
rul secțiilor de turism 
și alpinism afiliate ia 
Comisia centralii, pre
cum și al sportivilor 
legitimați a crescut 
considerabil. In acest 
an concursurile 
orientare turisticii, 
nivelul etapelor pe
sociatie, raion șl re
giune s-au deslășurat 
printr-o mai largă par
ticipare a tineretului. 
Acest fapt ne îndrep
tățește să credem că 
si finala campionatu
lui va chema la 
formații tinere, 
pregătite.

Concursul final, 
ganizat de către
misia centrală de tu
rism șl alpinism în 
aceste zile prin împre
jurimile cabanei Rusu 
din Munții Parîng, va 
angrena in întreceri 34 
echipe masculine si te-

de 
la 
a-

start
bine

or-
Co-

mlnine (68 de sportivi 
din care 34

Fiiialiștil 
asociații cu 
concursurile 
tare turistică cum sin'.- 
„Electromotor" Timi
șoara. „Petrolul' Tir- 
goviște, „Ecranul' și 
„Voința" oraș Bucu
rești. „Dumbrava" Si
biu, „Știința', Clu/, 
„Viitorul' Tg. Mureș.

Se poate aprecia că 
în urma rezultatelor 
obținute la etapa re
gională a campionatu
lui atît nivelul tehnic 
cît și condiția fizică a 
sportivilor au fost mult 
superioare evoluției 
din anul trecut.

Echipele masculine 
campioane regionale în 
anul 1964 (Banat, 
„C.S.M. Reșița". Cluj, 
„Clujana", Ploiești, 
„Unirea 24 Ianuarie', 
Oraș București, „Con
structorul“, Argeș, 
„Voința" nu s-au mai 
clasat în acest 
locul II ia etapa regio
nală, din care 

vor participa

sînt iele). 
reprezintă 
tradiție in 
de orien-

an pe

etapa finală. Aceasta 
demonstrează că în 
turismul sportiv au 
apărut noi elemente 
tinere, capabile să 
iacă fală cu succes 
unor concursuri difi
cile.

Cele patru trasee 
ale concursului de 
noapte și de zi (pe 
care conform regula
mentului nu le putem... 
desconsplra) vot ridica 
probleme destul de 
dificile în parcurgerea 
lor de către sportivi.

De bună seamă, con
curenta ne vor dovedi 
priceperea, talentul și 
măiestria lor sportivă, 
acumulată în decursul 
anilor prin participa
rea lor la diferitele 
concursuri preliminarii 
pentru obținerea titlu
lui de echipă campioa
nă republicană la 
rientare turistică.

Echipele
noastre 

au debutat
victorioase

ptof. Cristofor Simionescu, mem
bri ai Consiliului de Stat, Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în In
dia,
Popa, Floria Maieu, 
șef al orașului București, precum 
și de K. R. F. Khilnani, amba
sadorul Indiei la București.

★
în cursul după-amieZii, înal

tul oaspete indian însoțit de

general-maior Constantin 
arhitectul

persoane oficiale, a vizitat 
Muzeul de Artă, unde a fost 
întîmpinat de Pompiliu Ma
rotei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, și de artiști plastici.

Președintele Indiei a semnat 
în cartea de onoare a muzeu
lui. Oaspeților le-au fost ofe
rite albume de artă.

(Agerpres)

ci

GH. CLIBA 
activist al Comisiei 
centrale de turism 

și alpinism

e Cea 
doua ediție 
Balcaniadei 
tenis de masă 
început vineri 
Sofia cu partici
parea echipelor 
Greciei, Iugosla
viei, României, Turciei și Bulga
riei. Selecționata feminină a Ro
mâniei a întîlnit în prima zi 
întreceri echipele Bulgariei, 
ciei și Turciei, cîștigînd toate în- 
tîlnirile cu 3—0. Echipa masculină 
a tării noastre a învins cu 
reprezentativa Bulgariei și cu 
lași scor echipa Turciei.

Primiri Ia Consiliul 
Miniștri

de

de 
Gre- de

te, și acad. Dumitru Dumitrescu, 
secretar-prim al Academiei, 
meni de știință, 
Ministerului 
Comitetului 
tură și Artă.

oa- 
reprezentanți ai 

Afacerilor Externe și 
de Stat pentru Cul-

Președintele Consiliului 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit vineri în audiență pe 
ambasadorul extraoidinar și ple
nipotențiar al S.U.A. la Bucu
rești, William A. Crawford, în 
legătură cu plecarea sa definitivă 
din țara noastră.

A fost de față Petre Burlacu, 
secretar general în Ministerul A- 
tacerilor Externe.

*
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit vineri în audiență pe 
I. A. Iliuhin, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al U.R.S.S la Bucu
rești, la cererea acestuia.

★
Joi și vineri a avut loc în Ca

pitală o ședință de lucru, orga- 
nizată de Ministerul Comerțului 
Interim, în cadrul căreia s-a 
dezbătut planul de măsuri pri
vind aprovizionarea populației în 
perioada de toamnă și iarnă.

Au participat membri ai con
ducerii unor ministere și organi
zații centrale care colaborează la 
aprovizionarea populației, vice
președinți ai sfaturilor populare 
regionale, directorii direcțiilor co
merciale regionale, președinții u- 
niunilor regionale ale coopera
ției de consum.

Au fost prezentate rapoarte a- 
supra felului în care s-a desfășu
rat aprovizionarea în trimestrul 
III al acestui an, precum și măsu
rile întreprinse pentru îmbună
tățirea aprovizionării, în perioada 
următoare, cu produse specifice 
sezonului.

în încheiere, a luat cuvîntul 
tovarășul Ianoș Fazekaș, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri,

PE SCURT
e Echipa selec

ționată feminină 
de handbal a Ro
mâniei. dețină
toarea titlului 
mondial, a susți
nut în localitatea 
Przemvsl un meci 
amical în compa
nia 
Handbalistele 
învingătoare 
(0—0).

ION MARIA

români continuă să

mijlocie'

1
V. Pinciu, 
și respec-după amiază 

loc in amfi- 
Facuității de 

civile și

reprezentativei R.P. Polone, 
românce au terminat 
cu scorul de 3—2

Cauză

-------e-------

studențești

ION TRONAC
Foto ‘ O. PLEC AN

Ieri 
ă avut 
teatrul 
construcții 
industriale din Capi
tală, festivitatea de 
deschidere a lucrări
lor celei de a VUI-a 
Conferințe pe țară a 
cercurilor științifice 
Studențești, seria 
„Construcții". Erau 
prezenți în sală peste 
200 de studenți și 
profesori. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit 
de prof. ing. Vasile 
Nicolau. rector al In
stitutului de construc
ții din București, ca
re a relevat însemnă
tatea acestui eveni
ment pentru viața ști
ințifică universitară și 
a urat succes deplin 
Conferinței. Au luat 
apoi cuvîntul tovară-

șul director general 
adjunct Gheorghe 
Paizi, din partea Mi
nisterului Invățămîn- 
tului, tovarășul prof. 
ing. Alexandru Nego- 
iță în numele facultă
ților de construcții de 
la institutele politeh
nice din Iași, Cluj și 
Timișoara si tovarășul 
luliu Fejeș, vicepre
ședinți- al Comitetului 
Executiv al U.A.S.R., 
care a transmis parti- 
cipanților un călduros 
salut, urîndu-le succes 
și o cît mai rodnică 
dezbatere științifică.

După festivitatea de 
deschidere. în cadrul 
celor patru subsecții 
— „Construcții civile 
și industriale“. „Con
strucții hidrotehnice si 
hitrotehnică agricolă“. 
„Drumuri și căi fera
te“ si „Mecanica con-

strucțiilor", au fost 
susținute primele co
municări. Prezentarea 
comunicărilor conti
nuă azi si mîine. 
Programul conferinței 
include, de asemenea, 
un simpozion cu te
ma „Realizări si pers
pective în domeniul 
construcțiilor din țara 
noastră" si vizite la o 
serie de institute de 
cercetări și obiective 
arhitectonice bucureș- 
tene.

Tot teri, la Cluj și 
Timișoara, au început 
lucrările în cadrul 
secțiilor „Științe agri
cole“ și „Electrotehni
că“.

In fotografie: un 
aspect de la festivita
tea de deschidere.

0 Călăreții 
aibă o comportare foarte bună în 
concursurile hipice internaționale 
din Turcia.

Joi, la Ankara, V. Bărbuceanu a 
cîștigat proba de obstacole „cate
goria ușoară" (11 obstacole de 
1,20 m) cu timpul de 52". Pe locu
rile următoare s-au clasat sporti
vii români O. Recer și 
care au realizat 53“3/10 
tiv 53*4/10.

Proba de „categorie
(14 obstacole de 1,30 in) a revenit 
călărețului iugoslav H. Cedok cu 
timpul de 77"3/10, urmat de O. Re
cer cu 77"5/10 și V. Bărbuceanu 
cu 80'8/10.

Ambasadorul R.P. Ungare la 
București, Jozsef Vince, a înmî- 
nat vineri la amiază diploma de 
membru de onoare al Academiei 
Ungare de științe, conferită aca
demicianului Ștefan. Nădășan, vi
cepreședinte al Academiei Repu
blicii Socialiste România, pentru 
activitate științifică.

La 
acad.

solemnitate au luat parte 
lorgu Iordan, vicepreședin- (Agerpres)

Însăniîntările de toamnă
muj.te regiuni, însămînțărileo La Basel a 

avut loc tragerea 
la sorți a meciu
rilor din cel de 
al doilea tur al 
competiției inter
naționale de fot
bal „Cupa orașe
lor tirguri". E-
chipa „Steagul Roșu" Brașov va 
întîlni formația iugoslavă Zagreb 
(primul meci în deplasare). Alte 
partide ale acestei etape : Fioren- 
tina — Spartak Brno : F.C. Barce
lona — Antwerp; Chelsea — Wie- 
ner Sport Klub , Sporting Lisabo
na — Espanol Barcelona i S. C. 
Leipzlg — Leeds United etc.

Meciurile (tur-retur) se vor dis
puta pînă la sfîrșitul lunii noiem-

în . „ .
de toamnă se apropie de sfîrșit. 
Începîpd aceste lucrări mai din 
vreme și folosind permanent mij
loacele mecanizate cu întreaga 
lor capacitate, gospodăriile de 
stat și cooperativele agricole de 
producție din regiunile Galați, 
Bacău, Iași, Suceava, Banat, Cri- 
șana, Hunedoara și Dobrogea au 
însămînțat cu grîu și secară pînă 
la 8 octombrie peste 80 la sută 
din terenurile prevăzute.

în regiunea Galați s-a semănat 
suprafața planificată, iar în ce
lelalte regiuni din Moldovă a- 
proape toate unitățile agricole 
socialiste au terminat însămînță
rile de toamnă.

70 și 80 la sută din te- 
prevăzute au fost însă
și în regiunile București, 
Argeș, Brașov și Mara-

Intre 
renurile 
mînțate 
Ploiești, 
mureș.

Aceste lucrări continuă să fie 
întîrziate în regiunile Oltenia, 
Cluj și Mureș-Autonomă Maghia
ră. îndeosebi, în aceste regiuni, 
sînt necesare măsuri eficiente 
pentru terminarea în cel mai 
scurt timp a însămînțărilor de 
toamnă. Folosirea mijloacelor 
mecanizate trebuie în așa fel or
ganizată, încît să se lucreze din 
plin în aceste zile încă favora
bile desfășurării lucrărilor în 
cîmp.

(Agerpres)

fUrmate din pag. I)

mea l-a privit o vreme cu 
mirare și indulgență. Regula
mentul nu permitea ascen
siuni în munți, nu îngăduia, 
fără flotoare, trecerea peste 
ape, interzicea aterizarea pe 
platforme mai mici de 25 de 
metri diametru. Și., totuși, după 
cum ne asigură Gavril Boni- 
ca, elicopterul este mașina 
viitorului și lucrul acesta s-au 
pornit să-l demonstreze primii 
noștri piloți pe aparatul de 
zbor fără aripi. Nici ei nu cu
noșteau toate resursele elicop
terului. Instrucția ce-o primi
seră era sumară. îngrădit de 
regulamentul ce se aplica a- 
vioanelor clasice, se părea că 
elicopterul este bun doar pen
tru zboruri de pistă și pentru 
demonstrații la mitingurile a- 
viatice. De cîte ori piloții în
cercau să depășească barierele 
stabilite, li se spunea :

— Faceți pe zeii ? Vreți să 
deveniți pirații aerului ? !

Dar lucrul acesta nu i-a 
descurajat și piloții au conti
nuat antrenamentele și munca 
de perfecționare la bord, așa 
încît au ajuns în scurtă vre
me să dovedească multiplele 
resurse ale aparatului. Elicop
terul poate pătrunde oriunde, 
cu condiția să aibă o platfor
mă degajată și un loc de 6/6 
metri unde să se poată așeza 
cu trenul de aterizaj. Elicopte
rul poate plana deasupra ape
lor și a plaurilor plutitori, 
poate să transporte greutăți 
pînă la o mie trei sute de ki
lograme, poate escalada 
piscuri de munte. N-a trecut 
mult timp și aceste însușiri au 
început să se facă simțite, iar 
piloții de elicopter au ajuns să 
fie priviți cu respect și admi
rație nu numai la Aerobaza 
Otopeni, ci și în întreaga țară.

în timp ce aparatul se odih
nea pe nisipurile mării, cu e- 
licea portantă arcuită în jos 

ca o frunză enormă, mecani
cul de bord, Nicolae Vîrlan, un 
tînăr cu trăsături regulate, 
exprimând o mare liniște in
terioară, ne-a spus i

— In martie 1963, am parti
cipat la acțiunea de salvare a 
batalilor. Lângă Piscu, între 
Brăila și Galați, revărsarea 
fluviului a cuprins saivanele 
unei gospodării zootehnice, 
care creștea batgli de rasă 
australiană. Apele inundaseră 
întreaga Luncă. După dezgheț, 
au venit pe neașteptate gerul 
și viscolul. Cei șase mii de bă
tăii (fiecare valorînd cîte trei 
mii de lei), împreună cu cio
banii, erau amenințați cu îne
cul sau cu degeratul. Șalupele 
nu puteau pătrunde, fiindcă 
Dunărea își mai păstra podul de 

Echipajul elicopterului YR -EMB
gheață. Singura soluție era a- 
viația. Ni s-a cerut să facem 
un zbor de noapte, să interve
nim fără întîrziere. Am cerut 
să fie făcute patru focuri, ca 
să putem repera locul, și în 
zori am început operația de 
salvare. Paznicii stăteau în 
copaci, înghețați de frig. I-am 
luat și i-am dus la mal. Apoi, 
am încercat gheața din loc în 
loc cu roțile elicopterului și 
am deschis drum batalilor, 
care au fost trecuți în grupuri 
mici, fără peripeții...

La scurtă vreme după a- 
ceastă acțiune, elicopterul a 
fost solicitat să intervină în
tr-o acțiune de salvare a ma
rinarilor de pe vasul turcesc 
„Abdulah“, care a eșuat lingă 
Agigea pe timpul unei furtuni.

Despre această acțiune s-a 
scris și s-a vorbit mult, și 
echipajul nostru a primit mul

țumiri și felicitări din partea 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant.

/ncheind măsurătorile 
gravimetrice pe un ca
nal nou, echipa de geo
logi condusă de Ștefan 

Airinei a urcat în elicopter și, 
îndată după asta, punînd mo
torul în mișcare, pe cele două 
nări ale aparatului, pe țevile 
de eșapament, au răzbit suluri 
de fum albastru. Elicea por
tantă a început să se rotească 
mărindu-și treptat viteza, pînă 
cînd palele ei s-au prefăcut 
într-o umbrelă străvezie. Eli
copterul s-a ridicat ca înhățat 
pe scripeții unui funicular și, 
legănîndu-se deasupra valuri
lor mării, s-a îndreptat spre

Nord. Priveliștea Deltei este 
plină de surprize și pitoresc. 
Bălțile sclipesc în soarele viu, 
diferit colorate, ca niște im
primeuri țesute cu fire meta
lice. în curînd, grație măsură
torilor pe care le fac topome
trii și geologii, suprafața Del
tei, cu numeroasele ei canale 
noi, nu va mai fi o pată albă 
pe hărțile tectonice, iar dru
mul fiecărui canal va fi notat 
pe toată lungimea, cu cotele 
de nivel și meandrele capri
cioase. Spre sfîrșitul lunii 
octombrie, trei sute de kilo
metri de canale urmează să 
fie înregistrate, iar pentru a- 
ceasta, transportul echipelor 
cu elicopterul nu reprezintă 
doar o considerabilă ușurare a 
muncii, ci și economii simți
toare la mișcarea pe plauri, pe 
ape, pe grinduri și în locuri 
foarte îndepărtate, unde nu se 

poate pătrunde nici cu barca, 
nici cu pasul. Lumina soarelui 
pîlpîie în carlingă, lovită de 
paleții elicii portante. Jos, 
continuă să se desfășoare pri
veliștile rare, cu vasele mari
time ce intră pe gura Sulinei, 
eu satele pescărești răzlețite 
în vastul imperiu al stufului, 

înainte de asfințitul soare
lui ne reîntoarcem la Tulcea 
și aterizăm pe aeroportul din 
preajma obeliscului, pe care 
piloții îl iau de departe ca 
punct de reper. Echipajul eli
copterului coboară o dată cu 
geologii, și discuția noastră 
continuă pe băncile din fața 
aerogării, în timp ce cisterna 
de benzină intră pe teren, să 
alimenteze aparatul pentru 
ziua următoare.

— Elicopterul nostru, con
tinuă Gavril Bonica, a fost în
trebuințat în cele mai felurite 
misiuni. Cînd viscolul a rupt 
rețeaua de înaltă tensiune în 
regiunea Galați, în iarna anu
lui 1962, intervenția noastră a 
fost de mare folos, pentru că 
într-o zi și jumătate au putut 
fi refăcute liniile și, atît ora
șul, cît și întreprinderile, n-au 
avut de suferit. Am salvat 
vieți omenești, în Deltă, în 
Munții Rodnei, transportînd 
medici care să facă interven
ții rapide, aducînd bolnavi și 
accidentați la clinici. Dar ade
vărata noastră activitate Se 
dovedește a fi cărăușia aeria
nă în munți, peste prăpăstii, 
în Deltă și în alte locuri mai 
puțin accesibile...

Echipajul elicopterului YR- 
EMB a transportat materiale 
pentru construirea barajului 

de la Izvorul Rece și conduc
tele pentru instalația de spă
larea cărbunelui la mina Vul
can, a participat la măsurăto
rile făcute pe malul Dunării, 
în vederea construirii digului 
de la Turnu Măgurele. Anul 
acesta, din aprilie pînă în au
gust, același echipaj a muncit 
în Munții Sibiului, pe Valea 
Oltului, pentru construcția re
țelei de 400 kW, cea mai mare 
din țară, care va transporta 
curent electric de la Luduș la 
Uzina de aluminiu de la Sla
tina. De fapt, toți piloții eli
copterelor YR-EMA și YR- 
EMB au participat, prin rota
ție, la această mare acțiune. 
Misiunea elicopterului era să 
urce stîlpi foarte puternici, cu 
brațe laterale, cu două cor

puri, stîlpi P.C.I., să care ba
last, ciment, apă, utilaje. Unii 
stîlpi, montați la sol, au fost 
ridicați direct pe verticală. 
Filfiind din elicea enormă, 
elicopterul a escaladat culmi 
înalte de 1 300 de metri, a fă
cut salturi de la o stîncă la 
alta, peste prăpăstii amețitoa
re, a dus în „gheare“ sau în 
celulă pînă la șaizeci de tone 
pe zi, luîndu-le de la distanțe 
de douăzeci, douăzeci și cinci 
de kilometri.

— Veneam cu încărcătura, 
spune Iancu Simu, și aterizam 
pe o platformă cît palma de 
mică. Aveam prăpăstii în spa
te, în față, curenți care ne pu
teau sufla ca pe o frunză. Nici 
un metru nu trebuia să dăm 
într-o parte sau în alta, că 
ne-am fi lovit de obstacole ori 
ne-arn fi răsturnat. Trebuia, 
de fiecare dată, să depunem a

paratul exact în același loc, 
să facem aceleași manevre. 
Motorul ambalat nu stătea 
mai mult de treizeci-patruzeci 
de secunde, iar oamenii care 
încărcau și descărcau au cu
noscut o disciplină de fier. 
Nici o clipă n-a fost irosită 
zadarnic.

n popas în mijlocul echi
pajului de elicopter — 
acești pionieri ai zboru

lui fără aripi din țara noastră 
— este de natură să-ți exalte 
sentimentele înalte, să-ți ara
te pînă unde se poate ajunge 
cu cutezanța, cu munca asi
duă de perfecționare, cît de 
mult se poate identifica siste
mul nervos al omului cu sen
sibila aparatură de bord. Cei 

trei piloți, Ion Tudose, Gavril 
Bonica și Iancu Simu, împre
ună cu mecanicul de bord Ni- 
cole Vîrlan, își ghicesc din 
ochi gîndurile, își simt inten
țiile după un gest aproape im
perceptibil. Fiecăruia îi place 
mai mult să vorbească despre 
ceilalți, decît despre el în
suși. Aflu că Iancu Simu a 
fost pilot de acrobație, că nu 
mai ține minte cîte tonouri și 
loopinguri a făcut și cîți elevi 
a instruit, ca instructor de 
zbor. Despre Gavril Bonica mi 
se spune că a zburat cu avi
oane clasice și cu avioane cu 
reacție, ca șt Ion Tudose. Bo
nica admiră voința grozavă a 
lui Iancu Simu care, după ce 
le-a fost instructor, a învățat 
de la cei doi tineri piloți arta 
de a conduce elicopterul Cu 
toții sînt foarte mulțumiți de 
colaborarea Cu Nicolae Vîrlan 

și destăinuie preferințele me
canicului de bord pentru foto
grafii, magnetofoane și apa
rate de radio, pe care și le 
construiește singur. Un lucru 
de care nici unul dintre ei nu 
face abstracție : pregătirea 
tehnică și pregătirea fizică. 
Fiecare pauză, piloții și-au fo
losit-o, încă de pe băncile 
școlii, pentru dezvoltarea ar
monioasă a trupului, pentru 
întreținerea unei excelente 
condiții fizice. Deși aparatul 
nu cere eforturi pentru a fi 
condus, totuși, nu oricine poa
te face față în momente difi
cile, ca în timpul furtunii de 
anul trecut, cînd elicopterul 
era aruncat de cîte o pală de 
vînt cîte treizeci de metri, și 
pendula între cer și pămînt ca 
o pasăre amețită.

Echipajul elicopterului YR- 
EMB, ca și piloții de pe 
YR-EMA, în afara multor ac
țiuni care stîrnesc uimire și 
admirație, contribuie la schim
barea viziunii noastre asupra 
lumii. Participînd la numeroa
se filmări și fotografieri, acești 
oameni ai văzduhului ne în
vață să privim lumea din zbo
rul păsării, să căpătăm im
presii noi despre orașele noas
tre moderne, despre monu
mentele de artă din nordul 
Moldovei. despre farmecul 
Deltei sau al litoralului Mării 
Negre, ne ajută să descoperim 
o dimensiune nouă, foarte im
portantă, a peisajului patriei 
noastre.

Este greu să ne închipuim 
cîte efecte de artă și cîte emo
ții ne pregătesc oamenii de pe 
elicopter, care, departe de a 
duce o existență senzațională, 
dovedesc prin munca lor dis
ciplinată și curajoasă că de
țin trăsăturile esențiale ale o- 
mulut modern, constructor al 
socialismului.

Există sau nu există 
M.L?

(Urmate din pag. I)

Zadarnic. Săiaca M. L., femeie 
tînăiră, sănătoasă, proaspăt mări
tată, tot fantomă rămăsese.

— Există unele indicii că exi
stați. dar nu suficiente. Faptul 
că v-ați măritat este și nu este 
o dovadă... Mai trebuie încă o 
înfățișare în fața tribunalului...

Sărmana M. L. nu mai știa ea 
ce să creadă. Poate că au drep
tate cei de la evidența populației, 
poate că nu există cu adevărat, 
și nțaică-sa a mințit-o.

— Bine, a admis obosită M. L. 
Am să mai vin la tribunal la încă 
o înfățișare cu alți martori O 
să aduc martori care du văzut 
cum mă alinta matcă mea. După 
hotărîrea judecătorească pot spe
ra că exist... E foarte neplăcut să 
te plimbi pe stradă și să ai con
vingerea că de fapt nu tu te 
plimbi pe stradă... Apoi mai sînt 
si măritată...

Ce naivă mai e M. L. Ea cre
dea că gata, după hotărîrea ju
decătorească o să poată zburda în 
voie.

Noi nu facem lucrurile pe ju
mătate. După hotă'îrea judecăto
rească o să facem si noi o an
chetă pe teren...

— Pentru ce-i nevoie de-o an
chetă pe teren ?

— Cum, de ce F — se mira 
ochiul ager. Ca să controlăm 
dacă existați.. Dacă existați .nu
mai cînd veniți la noi în birou 
și la domiciliu nu găsim nimic 
sau găsim cu totul altceva P

— Verificat pe teren, o să ve
deți că respir, că trăiesc că gă
tesc de mîncare...

— Nu vă contrazicem O să 
controlăm și o să vedem...

M. L. îl asculta uimită.
...Există sau nu-există M. L. a



P Dan Deșliu Ton Pillat, poet profund și sen
sibil, neîntrecut cîntăreț al a- 
cestor locuri...

entru cititorul de 
azi, versurile bala
dei populare cu
prind, în afara fi
orului poetic de 
totdeauna, un tai
nic îndemn la 
drumeție. Cine 
vrea să cunoască

îndeaproape Țara Argeșului 
trebuie să pornească pe văile 
rîurilor începînd cu acela care 
dă numele întregului ținut. 
Puține zone geografice îmbină 
atît de armonios frumusețile 
naturale, ecourile slavei stră
moșești, monumentele de isto
rie și arhitectură, grandioasele 
realizări ale prezentului. Aici, 
sub culmile Carpaților, va fi 
strălucit cîndva Argedava — 
inima uniunii tribale a daci
lor argeșeni, sub sceptrul lui 
Dromichaites ; pe Argeș, și nu 
în altă parte, au fost acele 
Rovine, unde s-a dat la 10 oc
tombrie 1394 vestita bătălie 
dintre oștile lui Mircea și Ba- 
iazid ; aici, în piscuri de cre
mene, și-a durat Vlad Tepeș 
cetate de strajă, cam la o su
tă de ani după ce primii Basa- 
rabi începuseră Biserica Dom
nească și lăcașul mînăstirii 
din baladă... Și tot aici, în 
preajmă, între Curtea de Ar
geș și foișoarele vulturilor, se 
înalță unul din cele mai cu
tezătoare 
cialismulul 
„Gheorghe
Ca o platoșă gigantică în ca
lea apelor, barajul țîșneșt.e 
pînă la 165 m, sprijinit temei
nic de umerii munților ; la 
nord, spre creasta Făgărașu
lui, va începe să se formeze în 
curînd noua mare montană, 
lacul de acumulare Vidraru. 
întinderea Iui va fi de 14 km; 
nu mai puțin de nouă rîuri îi 
vor aduce prisosul de unde, 
prin galerii tăiate în roca 
muntelui. De r>e acum, turiști 
din toate colțurile țării, și 
chiar de peste hotare, vin să 
admire noua față a locurilor, 
suind de la Corbeni și Căpățî- 
neni pînă la creasta barajului, 
de-a lungul temerarei șosele 
care și-a croit drum prin Stîn- 
cile cu jnepeni și cuiburi de 
sălbăticiune.

Tot pe Argeș, în jos, vom a- 
junge după cincizeci de kilo
metri în Pitești, capitala re-

edificii ale so- 
— Hidrocentrala 
Gheorghiu-Dej“.

giunii. In afară de parcul Tri- 
vale, cu peisajele sale de po
veste, orașul prezintă puțin 
interes pentru vizitator ; 
cinătățile, 
vrednice de 
pe șoseaua 
București.
dreapta fosta reședință a Go- 
leștilor, familie de boieri care 
au jucat un rol de seamă în 
istoria noastră. Dinicu Goles- 
cu a fost logofăt în Muntenia, 
în veacul XVIII, și a lăsat cu
noscuta „însemnare a călăto
riei mele". Fratele său, Iorda- 
che, cărturar înzestrat, este a- 
utorul unor lucrări puțin 
cunoscute, dar valoroase : 
Condica limbii rumânești, Co
media ce să numește Barbut 
Văcărescul, vînzătorul țării, 
și altele. Fiul lui Iordache, A- 
lexăndru Golescu, zis Arăpilă, 
s-a numărat printre conducă
torii revoluției de la 1848 din 
Țara Românească, fiind secre
tar al Guvernului provizoriu, 
prieten și colaborator apropi
at al lui Nicolae Bălcescu.

Pe dealurile dimpotrivă — 
Golească, Ștefănești, Valea

ve- 
în schimb, sînt 
atenție. Cum ieși 
națională, spre 

te întîmpină în

„Acolo unde-n Argeș se 
varsă Riul Doamnei 

Si murmură pe ape 
copilăria mea, 

Ca Negru Vodă, care, 
descălecînd, venea, 

Mi-am ctitorit viața pe 
dealurile toamnei"

De la confluența celor două 
rîuri, să ne întoarcem din nou 
către munte, către plaiurile 
Muscelului. Vom trece prin 
Colibași, unde se fabrică piese 
pentru autocamioanele și trac
toarele românești, vom poposi 
printre minerii din Berevoiești 
și Schitu Golești, ca să ajun
gem în cele din urmă pe șo
seaua străjuită de ulmi și ră
chite din vremea Iui Tudor, la 
cealaltă veche reședință dom
nească (prima fusese Curtea 
de Argeș) — Cîmpulungul de 
Muscel.

Cu așezarea sa între dea
luri, cu străzile povîrnite pe 
care încă mai circulă cîteva 
trăsuri — probabil, ultimele 
din România, cu pitorescul 
căsuțelor bătrînești, înconju
rate de grădini, cu prețioase

Pe Argeș în jos,
taspinua drumului către 

Dimbovlcioară...

pe un mal frumos"11
Mare, — între plantații de 
pomi fructiferi și viță de vie, 
stăruie umbrele a doi mari 
scriitori români din secolul 
nostru. La Valea Mare a locu
it un timp Liviu Rebreanu ; 
aici a scris el „Ciuleandra“, 
„Crăișorul“ și o parte din 
„Răscoala“ — și tot aici a 
murit, în 1944. între Ștefănești 
și Izvorani și-a făcut veacul

Construifi-va
singuri !

In deriva
melodiilor *;

I

monumente, Curtea și Biseri
ca Domnească, Turnul Bărăți- 
ei, recent restaurat — Cîmpu- 
lungul este unul din cele mai 
atrăgătoare orașe ale țării. 
Bine ar fi dacă S-ar înțelege 
că această armonie între natu
ră și opera edilitară constituie 
o calitate estetică și nu se 
cuvine să fie tulburată de e- 
ternele, monotonele, invariabi
lele blocuri, aceleași ca și pe 
țărmul mării, în largul cîmpiei 
sau în inima muntelui 1 De 
fapt, orășelul de pe Rîul Tîr- 
gului pare menit să devină 
cîhdva un veritabil muzeu, 
numărul oamenilor de seamă 
care s-au născut ori au locuit 
între zidurile sale fiind apre
ciabil. Iată o listă, nu tocmai 
completă : Constantin Arices- 
cu, istoric și publicist, partici
pant la revoluția din 1848»

pictorii Theodor Aman, Ion 
Negulici, G. D. Mirea, prof. dr. 
C. I. Parhon, doctorul George 
Ulieru (», însemnările unui 
medic de plasă“), poetul și ma
tematicianul Ion BarbU, dra
maturgul Tudor Mușatescu, 
cîntăreții Nicu Leonard și Ni- 
culae Secăreanu, scriitorul 
Mihai Tican Rumano, sculpto
rul Constantin Baraschi, cri
ticul de artă George Oprescu 
și alții.

Din Cîmpulung, suim spre 
izvoarele Dîmboviței, pe ser
pentinele dealului Mateiaș : un 
monument, aproape de cum
păna urcușului, atnintește lua
tele grele care s-au dat aici în 
primul război mondial, vitejia 
și dîrzenia ostașilor noștri. 
Trecem prin Nămăiești, Drav;- 
slavele, Rucăr — localități 
ale căror nume se asociază cu

ecoul unor opere de artă bine
cunoscute : la Nămăiești s-e 
născut Topîrceanu, la Rucăr a 
pictat Grigorescu, la Drago- 
slavele se petrece 0 parte din 
acțiunea romanului „Ultima 
noapte de dragoste, întîia 
noapte de război“ de Camil 
Petrescu... Iată-ne la răspîntia 
drumului către Dîmbovicioara, 
în stînga sclipește în soare 
ferăstrăul Pietrei Craiului, — 
în dreapta, în marginea șose
lei, veghează o cruce veche, de 
piatră, cu inscripții de la 
Constantin Brîncoveanu. Pe 
Valea Dîmbovicioarei, călea 
șerpuiește anevoie, printre pe
reți de stîncă. atît de aproni- 
ați și boltiți încît ai senzația 
că se vor prăbuși dintr-o clină 
în alta. După cîțiva kilometri 
de meandre, vestita peșteră, 
săpată de ape în calcarul ju
rasic te răsplătește din plin 
pentru osteneală : stalactite, 
stalagmite, arcade, praguri, 
bolți, dihănii fabuloase — fan
tezia naturii s-a dezlănțuit în- 
tr-un joc de spiriduși, dînd 
naștere acestei grote fermeca
te. De pe înălțimile vecine ză
rești, pe vreme bună, vîrfuri- 
le Iezerul și Păpușa ; undeva, 
în zare, străjuiește Negoiul, u- 
riașul spre care ne vom 
drepta 
crestei 
coborî 
moașă
Valea Oltului.

în- 
curînd, de-a lungul 

Făgărașilor, pentru a 
apoi în cea mai fru- 
dintre văile argeșene,

Foto: AGERPRES
-

Lăcustenii azi

Zn tehnica radioco- 
municațiilo' posibi-

plici nepremeditate în culise, 
publicul a avut de eîștigat.

La o asemenea solicitare a 
publicului, muzica ritmată a 
trecut în prim plan găsind în 
Jula Alexandru și Ion Miron 
doi soliști cu multiple •posibi
lități interpretative: un re
gistru vocal larg, timbru plă
cut și o mișcare scenică nuan
țată la care s-a adăugat ape
larea unor piese de muzică u- 
șoară de un succes cert.. In
tr-un asemenea context or
chestra (dirijor Cristofor Bar- 
batti) și-a adus o contribuție 
bine primită.

Spectacolul gălățean a eta
lat la rampă si un corp de ba
let numeros cu ambiții revuis
tice evidente. Coregrafia spec
tacolului, lipsită de fantezie 
și bună dirijare, n-a eviden
țiat însă elementele talentate 
existente aici handicapate de 
momente monotone și deja 
consumate artistic. Pe linia 
„cînticelelor“ lui Alecsandri, 
cupletul „Moda" (în interpre
tarea lui Jean Segal și Troian 
Vasiliu) de Un umor frizînd 
grotescul s-a detașat de cele
lalte instantanee satirice cam 
decolorate. De altfel, direcției 
de scenă (Hary Negrin) i se 
poate reproșa lipsa de selec
ție valorică a momentelor a- 
duse în spectacol. Cîntecul 
„Rochița", de un patetism gău
nos, cu un text lipsit de orice 
valoare lirică și frizînd vulga
ritatea, a constituit unul din 
momentele penibile ale spec
tacolului. Estompate de cele
lalte evoluții pe care le-ăm 
amintit, ele n-au putut, știrbi 

artiștilor 
de un

: tinerețe

n ultima escală
— cea bucu- 
reșteană — din 
turneul de 
cursă lungă în
treprins de gă
lățeni prin țară, 
succesul re
centei premie-

a Teatrului muzical din 
Galați se explică prin inspi
rata viziune asupra genului 
revuistic. Un volum melodic 
apreciabil cu doi soliști pose
sori ai unei game interpreta
tive largi, un corp de balet a- 
greabil și o orchestră cu un 
grup de suflători inepuizabili, 
sînt elemente care garantează 
succesul scontat. Așa s-a în- 
tîmplat și joi seara, în tim
pul primului dialog al estradei 
gălățene cil publicul bucureș- 
tean. După timorarea prime
lor momente, evoluția oaspe
ților a fost mai dezinvoltă. De 
altfel coordonata principală a 
spectacolului a devenit apoi 
buna dispoziție, atmosfera de 
tinerețe molipsitoare întreți
nută de o serie de elemente 
ale genului; pornind de la 
degajarea scenică a lui Jula 
Alexandru și ajungînd la fun
dalul coregrafic improvizat 
pe moment de 
petiști, ritmul 
lui a fost antrenant. Deși un 
spectacol de revistă impune 
un sumar cadru epic care să 
ligamenteze diversitatea func
țională a elementelor artistice 
folosite, totuși, gălățenii sub
stituind acestui canon dezvol
tarea spectacolului simultan 
confruntării cu publicul au 
creat o caldă intimitate în 
care arcul rampei devenise 
convențional. Si, desigur, din
tr-un asemenea dialog cu re-

doi trom- 
spectacolu-

Comuna noastră, Lăcusteni, 
este așezată în Cîmpia Olte
niei, nu departe de locul un
de se împreună Oltul cu Olte- 
țul.

Anii au trecut și tinerețea 
și-a pus pecetea peste viata 
comunei. S-au construit sute 
de case noi. In locul dughene- 
lor obscure și rudimentare cu 
comerț pe „tocmeală“ s-au 
construit magazine elegante, 
cu vitrine luminoase, încadra
te în arhitectonica nouă a co
munei.

Din 1952 pînă în prezent 
s-au construit 3 școli de cultu
ră generală, ultima primin- 
du-și copiii în toamna aceasta 
în .săli spațioase și luminoase.

Locuitorii comunei au con
struit cele trei școli la Gănesti 
în satul Contea la centrul co
munei. Cărămida au lucrat-o 
cetățenii din comună, nisipul, 
lemnele, de asemenea au fost 
aduse pe șantier tot prin con
tribuție voluntară din cariera 
și pădurea comunală.

în această acțiune s-au e- 
vidențiat comuniștii Dragu 
Constantin, Domulete Nicolae, 
Puchiu Constantin, Filote Ni
colae, Diaconu Marin și alții.

Alături de aceștia și-au a- 
dus aportul învățătorul Gran- 
dabura Mișa, Diaconu Ion și 
Lăcuștean Constantin, locui
torii Bogoslavu Ion, Ciocan 
Nicolae, Popescu Ecaterina și 
alții, care au muncit fără pre
get la construcția celor trei 
școli.

calitatea prezenței » 
gălățeni : atmosfera 
optimism robust și de 
exuberantă.

A. V.
*) Teatrul muzical 

„Pe valurile concertului“.

Televiziune
SÎMBÂTĂ 9 OCTOMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,20 Pentru copii și tineretul 
școlar : „Cireșarii“ — „Stafiile“. 
20,00 Tele-enciclopedie. 21,00 
„Estrada tinereții". 22,30 Film : 
„Sfîntul". 23,30 Jurnalul televi
ziunii (II) Sport și Buletin me
teorologic.

Gaiați :

gospodinei ; 9,30: Emisiune
pentru copii și tineretul șco
lar ; 11 : Emisiune pentru sate; 
13,15 : Duminica sportivă
(Transmisie de la Pardubice 
— R. S. Cehoslovacă a unui 
concurs internațional hipic și 
întîlnirile de fotbal Dinamo— 
Crișul și Rapid—Dinamo Pi
tești). Programul muzical va 
fi susținut de formația Paul 
Ghențer. Soliști : Marina Voi- 
ca, Aurelian Andreescu și Trio 
Olimpic ; 19 : Jurnalul televi
ziunii (I) ; 19,20 : Filmul Fer- 
nand cow-boy ; 20,45 : Lecție
în infinit (film documentar) ; 
21 : Melodii., melodii (emisiu
ne muzical-coregrafică); 21,30: 
Teatru în studio ; „Seară de 
toamnă“ de Dilrrerimătt; 
22,30 : Jurnalul televiziunii 
(II) ; 22,40 : Telesport.

tutui acordat. Modificînd 
fie capacitatea (utilizînd 
un condensator variabil) 
fie inductanța (utilizînd 
inductanță variabilă) pu
tem modifica frecvența de 
rezonanță a circuitului și 
deci obține curent ma
xim pentru oricare semnal 
dorim (dintr-un anumit 
domeniu de frecvență, de 
ex. gama de unde medii). 
In felul acesta se face a- 
cordul aparatului de ra
dio.

In afară de frecvența 
de rezonanță un circuit a- 
cordat se mai caracterizea
ză prin banda de trecere. 
Am văzut că semnalul 
electric a cărui frecvență 
este egală cu frecvența de 
rezonanță se bucură de a- 
vantafe deosebite din par
tea circuitului acordat în 
serie ; rezistența lui la a- 
ceastă frecvență fiind mi
nimă. Cu cît frecvența 
semnalului aplicat diferă 
mai mult de frecvența de 
rezonanță, cu atît curentul 
care Se obține va fi mai 
mic. Există două frecvențe: 
una mai mică și alta mai 
mare decît frecvența 
rezonanță, pentru care 
obțin curenți egali 
0,707 din curentul de
rezonanță. Numim bandă 
de trecere, diferența din
tre aceste două frecvențe. 
Acceptînd această neunt- 
formitate pentru curent (în

practică s-a dovedit posi
bil) circuitul acordat ca
pătă proprietatea de a lăsa 
să treacă o bandă de frec
vențe și nu o frecvență 
singură.

Această bandă este cu 
atît mai mare Cu Cît re
zistența existentă în cir
cuit (a sîrmei de bohinaj, 
a conexiunilor) este mai 
mare.

Circuitul acordat paralel 
(format din legarea în 
pardlel a unei bobine cu 
un condensator) are pro
prietatea de a opune o re
zistență maximă curentu
lui a cărui frecvență este 
egală cu frecvența lui de 
rezonanță.

In receptoarele de radio 
și de televiziune și în ge
neral în radiocomunicații 
întîlnim circuite acordate 
mai complexe, realizate 
prin diferite combinații ale 
circuitelor serie și deriva
ție. Acestea permit obține
rea unei benzi de trecere 
mai uniforme sau 
mari.

De asemenea, permit o 
atenuare mai mare a sem
nalelor care au frecvențe 
în afara benzii de trecere 
(semnale nedorite). Acea
stă caracteristică a circui
tului acordat se numește 
selectivitate.

litatea separării li
nei comunicații de alta (a 
unui post de radio de al
tul) se asigură cu ajutorul 
circuitelor acordate. Aces
tea nu sînt altceva decît 
circuite oscilante formate 
din bobine și condensatoare 
legate în serie (circuite a- 
cordnte serie) sau para
lel (circuite rezonante pa
ralel). Dacă la bornele 
unui circuit acordat se
rie se aplică un semnal 
electric (o tensiune alter
nativă de amplitudine 
constantă) curentul care 
frece prin el depinde de 
frecvența semnalului apli
cat și există o frecvență 
(numită frecvență de re
zonanță) pentru care acest, 
curent este maxim. Cu alte 
cuvinte, dacă la bornele 
unui astfel de circuit (de 
exemplu circuitul de intra
re al receptorului) se apli
că mai multe semnale elec
trice (în exemplul dat pro
venite de la emițătoare di
ferite) se va obține, pentru 
semnalul a cărui frecvență 
este egală cu frecvența de 
rezonanță a circuitului un 
curent foarte mare în ra
port cu curentul determi
nat de celelalte semnale.

Frecvența de rezonanță 
depinde de valoarea capa
cității condensatorului și a 
inductanței

Doi elevi bine cunoscut! in 
Liceul „Unirea“ din Brașov: 
Sava Tudor și Cimpeanu Ra
du, din clasa a Xl-a C reală, 

fruntași la Învățătură
Foto: O. M.ECĂ/V

se

bobinei circul-
lng. O. JUNCÜ 

lng. GH. ZAMFIR

de 
se 
cu 
la

V. POPESCU
corespondent voluntar

8,50 : Gimnastica de învio
rare la domiciliu , 9 : Rețeta

DUMINICĂ 10 OCTOMBRIE

FILMUL

turn h Gherla

'À' TDE ANIMAȚIE

Calitatea audiției unei benzi de magnetofon, a 
unui disc sau a unei transmisii radio (în special în 
banda de unde ultrascurte) poate fi îmbunătățită 
sensibil dacă în locul difuzorului cu care este echi
pat magnetofonul sau aparatul de radio se folosește 
un agregat de ascultare. Acesta se compune din
tr-un difuzor de calitate bună și o incintă (casetă) 
de o construcție specială, determinată de parame
tri electrici ai difuzorului folosit.

Agregatul, a cărui construcție o dăm, este realizat 
pentru difuzorul tip E 3 fabricat de Uzinele „Elec
tronica" și care se găsește la magazinele de specia
litate. Acest difuzor are o itnpedanță de 4 Ohmi ceea ce 
permite utilizarea agregatului la majoritatea mag- 
netofoanelor sau aparatelor de radio.

Pentru a co
necta agregatul 
do ascultare
poate utiliza fie 
o priză jak care 
în momentul co
nectării acestuia 
deconectează di
fuzorul propriu, 
fie se poate lipi 
prin intermediul a 
două fire difuzo
rul agregatului la 
bornele transfor
matorului de ie
șire, în locul di
fuzorului propriu.

Caseta (fig. 1), se realizează dintr-d scindară de 
brad sau altă esență avînd grosimea de 2 cm. Nu 
se recomandă utilizarea plăcilor aglomerate «au a 
placajului. Placa frontală în care se decupează un 
orificiu eliptic pentru difuzare și unul patrat pentru 
acord se acoperă cu o pînză de tipul celor utilizate 
la aparatele de radio care se prinde de casetă cu 
ajutorul unei rame de lemn. Placa din spate a ca
setei este demontabilă și se prinde cu zece șuruburi 
pentru lemn. Ceilalți pereți se Îmbină între ei cît 
mai rigid posibil. Toată suprafața interioară a cutiei 
se acoperă cu un strat de vată de sticlă gros de 3 
cm. Prinderea acesteia de pereții casetei se face cU 
ajutorul unei rețele din sîrmă sau sfoară, iar stra
tul de vată se acoperă cu o pînză de tifon.

In timpul lucrului cu vata de sticlă trebuie să se 
evite inspirarea scamelor și să se ferească pătrun
derea lor în ochi.

tn locul vatei de sticlă se pot lipi de pereții case
tei fîșii de burete din material plastic gros de 3 cm.

Prezentarea exterioară a agregatului (finisarea lui, 
sistemul de așezare — pe picioare sau altfel) este 
lăsată la alegerea constructorului.

Cinematografe
ONORABILUL STANISLAS, A- 

GENT SECRET, rulează la Patria, 
orele : 9,30 » 11,45 » 14 ; 16,45 » 19 » 
21,15. București, orele - 9, 11, 13, 
15» 17» 19» 21. DULCEA PASĂRE 
A TINEREȚII rulează la Republica, 
orele: 8,45» 11,45, 13.45» 16,15» 
18,45» 21,15, Timpuri noi, orele 
10 — 20 în continuare. CAMERA 

la 
16» 

10 » 
T0- 

i 12,15 » 
LA ORA 

. rulează la 
9,15» 11,30»

Modern, 
16,30 ,

ÎN FORMĂ DE ,,L", rulează
9-, 11,30» 14 , 

Grivița. orele : 
18 ; 20,30.

9,30 »
20,30.

Recent, în noul cartier al 
Gării din orașul Gherla a fost 
dat în folosință primul bloc- 
turn cuprinzînd 4 etaje. La 
parter, se află un modern spa
țiu comercial, compus din 
farmacie, tutungerie și resta
urant.

Pe lîngă cele 72 de aparta
mente date în folosință în a- 
fcest cartier, se apropie de sfîr-

șit finisajul 
bloc, cu 30 
Concomitent, brigăzile de con
structori înalță schelele la lu
crările celui de-al cincilea bloc 
care va fi cel mai mare din 
cartier, cuprinzînd 84 de apar
tamente.

unui al patrulea 
de apartamente.

MITICĂ vatau 
corespondent voluntar

I 
I
I
I
B

eși prima proiecție 
cinematografică cu 
un film de desen 
animat datează din 
1908 („Fantasmago
rie“ de Emil Cohl), 
istoria animației rea
lizată prin desen 
precede cu mult cea 

dîntîi proiecție publică a fraților 
Lumière, Ba, mai mult, istoria 
desenului animat se confundă cu 
însăși istoria cinematografului, cu 
încercările unor pionieri înaintași 
fraților Lumière. Francezul Rey- 
naud realiza spectacole publice 
cu benzi desenate de carton la 
„Teatrul optic“ cu aproape un 
sfert de veac înainte de istorica 
proiecție din Grand Café de pe 
bulevardul Capucinilor. Se pre
zentau scurte scenete în care erau 
relevate de obicei subiecte din 
comedia dell arte, cu nelipsita 
Pierrot, Arlequin sau Colombina. 
Un alt strămoș rudimentar al fil
mului de animație este o jucări
oară ce se găsește și azi în ma
gazinele pentru copii. Pe un disc 
de tablă ce se învîrtește pe un 
suport oarecare se află două 
desene : o
față și o 
laltă fată.
teză de rotație, retina ochiului o- 
menesc reține ambele imagini o- 
dată, astfel încît vrăbiuța pare în-

chisă în colivie. Jucăria care se 
numea în 1825 thaumatrop și se 
vindea prin bîlciurile europene a 
stat la baza tuturor experiențelor 
de mai tîrziu, deoarece consti
tuia prima demonstrație a feno
menului numit persistența reti- 
niană (de care am vorbit mai 
sus). Filmul de desen animat în 
toată accepția genului s-a năs
cut însă în mintea lui Emil Cohl. 
Acesta era pe la începutul seco-

despăgubiri. Patronul i-a întins 
în față un contract și i-a spus t

— Domnule Cohl, despăgubire 
nu-ți dau, dar îți ofer o șansă de 
îmbogățire. Ne trebuie oameni 
cu fantezie ca dumneata, care să 
facă filme.

Cohl a acceptat. De îmbogățit, 
nu s-a îmbogățit. In schimb, după 
cîteva filme realizate cu actori în 
studiourile Gaumont a avut o re
velație care a dus la îmbogățirea

gine dar care semăna în linii 
mari cu aparatul „truca“ folosit 
în zilele noastre. Și așa, la 18 
august 1908, primul film de de
sen animat, lung de 36 metri, 
cu o durată de proiecție de 4 
minute, (pentru care Cohl dese
nase peste 2 000 de ilustrații) își 
face loc în sălile de spectacol. 
Filmul are un mare succes si Cohl 
continuă. Realizează un personaj 
numit „Fantoches“, apoi un film

\-r>—....  ....... .............................\Cu foarfecele de montaj 
prin kilometri de peliculă

vrăbiuță pe o 
colivie pe cea- 

La o anumită vi-

lului nostru un modest autor de 
benzi ilustrate pentru cotidienele 
pariziene. Fiind un pasionat al 
spectacolelor cinematografice, 
Cohl a avut într-o bună zi sur
priza de a recunoaște în intriga 
unei pelicule ce purta semnătura 
studiourilor Gaumont anecdota în 
imagini publicată de el într-o re
vistă ilustrată. Fără să stea mult 
pe gînduri, s-a prezentat la di
rectorul studioului și i-a cerut

artei filmului cu o ramură nouă, 
ce în zilele noastre are tendința 
de a se transforma într-o a opta 
artă: animația. „Ce-ar fi — și-a 
spus Cohl — dacă aș înlocui 
în filmele mele oamenii cu de
sene ?“ In fond, Cohl nu făcea 
altceva decît să revină la benzile 
umoristice desenate pe care le 
publicase pînă atunci în marile 
cotidiene pariziene. Iși construiește 
singur un dispozitiv primitiv 
pentru filmarea imagine cu ima-

cu siluete realizate din bețe de 
chibrit ce se aprind singure; ur
mează curînd o adaptare după a- 
venturile baronului Miinchausen. 
Unul din cele mai interesante filme 
ale lui Cohl din perioada aceea 
este însă „Legumele vesele", în 
care sînt animate legume sculp
tate. Curînd., filmul de animație 
devine o adevărată modă. Cohl 
pleacă în Statele Unite pentru a 
asigura pe noul continent supre
mația filmelor de animație ale ca-

sei franceze „Eclair“, dar găsește 
acolo numeroși imitatori. Reali
zează alături de aceștia filmu- 
lețe după comicsuri la modă și 
nu ezită să le transmită colegi
lor săi yankei toate secretele ani
mației. Cohl, aducîndu-și aminte 
că a debutat ca ilustrator de zia
re, are ideer realizării săptămâ
nale a unui subiect de comenta
riu politic prin mijloacele ani
mației pentru jurnalul cinemato
grafic al casei „Eclair“. Subiec
tele animate realizate de Cohl în 
jurnal semănau cu obișnuitele 
caricaturi politice ale cotidiene
lor, și erau foarte gustate de pu
blic. începutul primului război 
mondial îi găsește pe Cohl într-o 
oarecare glorie. Războiul însă îl 
împiedică să lucreze. Cel care a- 
vea să ducă mai departe animația 
era americanul Disney. Acesta îi 
datora aproape totul lui Cohl, 
minus stilul industrial al crea
ției. Disneu va deveni imediat 
după război steaua ce va stră
luci tot mai puternic pe firma
mentul cinematografic în timp ce 
Emil Cohl, cel căruia directorul 
de la Gaumont îi promitea îmbo
gățirea, avea să părăsească trep
tat cinematograful pentru a muri 
în același an cu Melles (1838) 
într-o mizerie și uitare totală.
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Cuvintarea rostită de ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, 

in Adunarea Generală 0. A. U.
NEW YORK 8. Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

Vineri dimineața au luat cu- 
vintul — in continuarea dezbate
rilor generale din cadrul celei 
de-a 20-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. — șefii delegații
lor Liberiei, României, Ugandei 
și Tailandei.

Primul a luat cuvintul în ședința 
de ieri dimineață șeful delegației 
Liberiei, Rudolph Grimes. Refe- 
rindu-se la problemele dezarmă
rii, el a subliniat, printre altele, 
că resurse importante care sînt 
necesare operei de construire a 
progresului și păcii sînt absorbi
te în prezent de cursa înarmări
lor. Orice cale rezonabilă, a de
clarat el, trebuie încercată pentru 
a se ajunge la un acord privind 
dezarmarea. Reprezentantul Li
beriei a subliniat că „decoloni
zarea rămîne una din problemele 
importante care stau în fața 
O.N.V.“ și, referindu-se la evo
luția economiei țărilor în curs de 
dezvoltare, a arătat că țările dez
voltate trebuie să le ajute pe a- 
cestea să-și îmbunătățească -si
tuația economică și să-și ridice 
nivelul de trai.

După ce a adresat felicitări 
președintelui celei de-a 20-a se
siuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru alegerea sa în această func
ție, și a exprimat mulțumiri pre
ședintelui sesiunii anterioare, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a salutat primirea 
de noi membri în O.N.U

Referindu-se la schimbările in
tervenite pe harta politică a lu
mii, ca rezultat al luptei popoare
lor pentru existența de sine stă
tătoare, vorbitorul a relevat ne
cesitatea înlăturării definitive si 
grabnice a ultimelor forme de 
subjugare colonială și a consoli
dării politice și economice a sta
telor recent eliberate.

Constituirea și consolidarea no
ilor state' s-au realizat și se reali
zează învingîndu-se rezistența 
forțelor care încearcă să opreas
că în loc mersul istoriei. Aceste 
forțe recurg Ia toate mijloacele, 
de la „teorii“ care prezintă suve
ranitatea și independența drept 
concepte nerimate, spre a-și justi
fica amestecul politic și economic 
în treburile altora, și pînă la in
tervenții armate.

Formele de acțiune diferă, dar 
conținutul rămîne același — ne
garea dreptului fiecărui popor de 
a dispune de propriul său des
tin. perpetuarea relațiilor de ine
galitate, menținerea sau recîștiga- 
rea unor vechi privilegii.

în concepția guvernului român, 
a declarat C. Mănescu, dezvolta
rea multilaterală a colaborării 
internaționale are ca premisă po
sibilitatea ca fiecare popor să-și 
afirme ființa și personalitatea, să 
se bucure nestingherit de toate 
condițiile necesare progresului 
său material și spiritual.

Consacrînd această concepție 
ca principiu constituțional, le
gea fundamentală a Republicii 
Socialiste România prevede că 
relațiile externe ale României se 
bazează pe respectarea suverani
tății și independenței naționale, 
egalitatea în drepturi și avantajul 
reciproc, neamestecul în treburi
le interne.

Cu prilejul adoptării Constitu
ției, relevînd importanța prin
cipiilor menționate, Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, sublinia în fa
ta Marii Adunări Naționale : „în-

lu continuare, a luat cuvintul 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, șeful delegației 
țării noastre la sesiunea a 20-a a 
O.N.U. Cuvîntarea a fost urmări
tă cu mult interes, fiind aprecia
tă de numeroși observatori ca a- 
ducînd o contribuție importantă 
la lucrările actualei sesiuni.

Apoi, a luat cuvintul ministrul 
de externe al Ugandei, Samuel 
Ngude Odaca. Ca și mulți alți 
vorbitori africani, el a acordat o 
atenție deosebită problemelor 
luptei anticoloniale, condamnînd 
cu tărie acțiunile guvernului por
tughez și politica de apartheid 
promovată de autoritățile rasiste 
din Africa de sud și Rhodesia. 
Reprezentantul Ugandei s-a pro
nunțat în cuvîntarea sa pentru 
restabilirea drepturilor R.P. Chi
neze în O.N.U.

Thanat Khomam, ministrul de 
externe al Tailandei, și-a început 
cuvîntarea printr-o lungă pledoa
rie împotriva reprezentării R.P. 
Chineze în O.N.U. De asemenea, 
el a abordat problemele vietna
meză și laoțiană de pe pozițiile 
sprijinirii și justificării interven
ției S.U.A. în aceste tari, inter
venție în care, după cum se știe, 
este implicată și Tailancla.

★

treaga desfășurare a vieții inter
naționale arată că respectarea a- 
cestor principii are o însemnăta
te hotărîtoare pentru dezvoltarea 
unor relații normale între state, 
pentru asigurarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî propria 
soartă, de a-și rezolva singur tre
burile, potrivit voinței sale. Imix
tiunile sub orice formă în trebu
rile altor popoare frînează pro
gresul lor social, duc la încorda
rea și neîncrederea între state, dău
nează colaborării internaționale, 
creează pericole pentru cauza pă
cii“.

Locui unde se confruntă astăzi 
în modul cel mai acut aspira
țiile de libertate și independentă 
ale unui popor cu politica de 
forță și imixtiune brutală este 
Vietnamul.

Intervenția militară a Statelor 
Unite ale Americii în Vietnam 
constituie o încălcare flagrantă a 
normelor elementare ale relații
lor internaționale, înrăutățește 
întreaga atmosferă internațională 
și creează grave pericole pentru 
pace în Asia de sud-est și în 
lume.

Delegația României, a spus 
vorbitorul, reafirmă de la această 
tribună deplina solidaritate a po
porului și guvernului român cu 
eroicul popor vietnamez. Guver
nul român susține cu hotărîre 
poziția Republicii Democrate 
Vietnam și a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud — unicul reprezentant le
gitim al poporului din această 
parte a țării — cu privire Ia 
căile de rezolvare a problemei 
vietnameze. Ea își va putea găsi 
soluție, și pacea va putea fi re
stabilită pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954 prin înce
tarea actelor agresive împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, 
retragerea trupelor și armamen
tului american din Vietnamul de 
sud și respectarea dreptului po
porului vietnamez de a-și rezolva 
singur treburile interne fără a- 
mestec din afară.

Arătînd că din dezbaterile de 
pînă acum se degajă preocupa
rea de a face din O.N.U. un in
strument care să realizeze cu 
adevărat cooperarea internațio
nală și să slujească cauza păcii, 
bazată pe dreptate, setul delega
ției țării noastre a arătat : Or
ganizația Națiunilor Unite con
tinuă însă să fie lipsită de una 
clin premisele esențiale ale bunei

sale funcționări — universali
tatea.

România a susținut înscrierea 
pe ordinea de zi a actualei se
siuni a punctului „Restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U.“. Refuzul de 
a se. restitui acestei mari puteri 
fondatoare a O.N.U. locul ce i 
se cuvine, a spus vorbitorul, 
constituie o ilegalitate, ce se în
toarce împotriva organizației ; 
probleme majore ca cele ale 
dezarmării, ale dezvoltării eco
nomice și sociale sînt numai cî- 
teva exemple în care este greu 
de conceput găsirea unor soluții 
viabile în condițiile în care 
O.N.U. este lipsită de contribu
ția reprezentanților unui sfert 
din populația globului. Rolul 
important al R. P. Chineze în 
viața internațională este un ade
văr de netăgăduit. El își găsește 
o expresie în propunerile și ini
țiativele guvernului chinez dintre 
care menționăm convocarea unei 
Conferințe a șefilor de state în 
problema interzicerii și distru
gerii totale a armelor nucleare 
— propunere ce s-a bucurat de 
adeziunea unui șir de state, între 
care și țara noastră.

Ministrul afacerilor externe al 
României a relevat că piatra de 
încercare a propunerilor făcute 
la O.N.U. este respectarea atri
butelor fundamentale ale suvera
nității și egalității în drepturi a 
tuturor statelor.

In această privință, a spus vor
bitorul, ni se pare că și-au păs
trat întreaga actualitate cuvinte
le rostite cu trei decenii în urmă 
de Nicolae Titulescu, om de stat 
român, proeminentă figură a di
plomației europene, atașat ideii 
unei organizații internaționale e- 
ficiente : „în organizarea actua
lă a comunității internaționale nu 
este loc pentru un suprastat. A- 
cesta din urmă este înlocuit prin- 
tr-o asociere voluntară de state 
libere, avînd obligația să se su
pună legii acceptate de ele în 
virtutea propriei lor suveranități“.

Referindu-se la faptul că exis
tența unor uriașe stocuri de ar
me nucleare agravează pericolul 
războiului nuclear și exercită o 
influență profund negativă asu
pra ansamblului vieții internațio
nale, șeful delegației române a 
spus : După convingerea noas
tră. exprimată pe larg de guver
nul român în Comisia de dezar
mare a O.N.U., în Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare și 
în alte ocazii, această situație 
impune cu necesitate întreprin
derea unor acțiuni majore, pe 
măsura pericolului nuclear, ac
țiuni care să ducă la lichidarea 
efectivă a acestuia, să asigure 
pacea și securitatea internaționa
lă tuturor statelor, să merite în
crederea popoarelor.

Pornind de la aceste criterii, 
România se pronunță pentru in
terzicerea necondiționată a folo
sirii armelor nucleare și distruge
rea integrală a stocurilor existen
te, pentru încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării 
generale.

Interesul întăririi păcii, al elimi
nării oricăror forme de amestec 
în treburile altor popoare re
clamă desființarea tuturor baze
lor militare străine, retragerea tu
turor trupelor aflate pe teritoriul 
altor state.

România se declară, totodată, 
în favoarea creării de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale 
lumii, împotriva planurilor de 
constituire a forțelor nucleare 
multilaterale sau atlantice ale 
N.A.T.O., pentru desființarea 
blocurilor militare, pentru înlătu
rarea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial prin încheie

rea tratatului de pace german, 
pornindu-se de la realitatea obiec
tivă a existenței celor două state 
germane.

Ne pronunțăm, de asemenea, în 
favoarea propunerii privind con
vocarea unei Conferințe mondiale 
de dezarmare cu participarea tu
turor statelor.

C. Mănescu a subliniat că este 
necesar ca O.N.U. să-și continue 
cu intensitate preocupările într-o ' 
problemă atît de importantă cum [ 
este. întărirea suveranității per
manente a popoarelor asupra re
surselor lor naturale. în același 
timp, dat fiind. faptul că statele 
și națiunile nu trăiesc izolate li
nele de altele, ci sînt legate în
tre ele prin mii de fire, coope
rarea internațională activă, in
tensificarea legăturilor economice 
între state capătă o pondere cres- 
cîndă.

Șeful delegației țării noas
tre a subliniat rolul ce re
vine O.N.U. pentru intensifi
carea cooperării economice și 
pentru sprijinirea multilatera
lă a țărilor în curs de dez
voltare. Experiența Republicii 
Socialiste România în domeniul 
construcției economice arată că 
efortul de mobilizare a tuturor 
resurselor sale naturale și de 
muncă reprezintă baza pe care 
se pot asigura unei populații în 
creștere condiții de viață mate
riale și spirituale, demne de epo
ca noastră. Călăuziți de această 
concepție, noi am fundamentat 
creșterea armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale 
prin politica de industrializare a 
țării.

Dorința dc pace care însufle
țește guvernul nostru și ridicarea 
nivelului economic al țării își gă
sesc una din expresiile lor în ex
tinderea relațiilor economice ale 
României cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social-politic, 
în spiritul coexistenței pașnice.

Există o legătură inseparabilă 
intre preocupările guvernului nos
tru pe plan intern — care au ca 
obiectiv fundamental desfășura
rea unei vaste opere dc construc
ție social-economică, ridicarea 
bunăstării poporului — și po
litica externă a României.

Guvernul român acordă, în mod 
firesc, o atenție deosebită dezvol
tării unor relații de bună vecină
tate între statele din zona noas
tră geografică. Elementele pozi
tive intervenite. în ultimii ani în 
relațiile interbalcanice ilustrează 
posibilitățile care s-ar fructifica 
printr-un tratat privind transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării pașnice.

Pe ordinea de zi a actualei se
siuni figurează punctul „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate între statele europene a- 
parținînd unor sisteme social-po- 
litice diferite“. Dezbaterea aces
tei probleme ar trebui, după pă
rerea delegației române, să ducă 
la stimularea și conjugarea tuturor 
acelor tendințe pozitive, care con
verg spre îmbunătățirea relații
lor de cooperare în Europa.

Actuala sesiune a • Adunării 
Generale este în măsură, după 
părerea noastră, să treacă la ela
borarea Declarației internaționale 
privind promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere în
tre popoare.

C. Mănescu a subliniat în în
cheiere hotărîrea guvernului Re
publicii Socialiste România de 
a-și aduce și în viitor — alături 
de celelalte țări socialiste, de toa
te statele iubitoare de pace — 
întreaga contribuție la normaliza
rea relațiilor internaționale, la 
afirmarea cauzei independenței și 
prosperității tuturor popoarelor, 
a păcii și libertății în lume.

JAPONIA. Demonstrație a tineretului pentru pace, împotriva înarmării nucleare

Din viața
SB

tineretului lumii

Semnificația 

unei dezbateri
oi fapte vin să 
completeze ima
ginea pe care 
ne-o oferă acti
vitatea mereu 
mai susținută a 
unor cercuri u- 
niversitare din 
Statele Unite

în Comisia pentru problemele

social-umanitare

!
n ajunul alegerilor pentru desemnarea guvernato
rilor din 11 state braziliene, în situația politică a 
țării Amazoanelor intervenea un element nou : ho
tărîrea lui Juscelino Kubitschek de a se înapoia din 
exil. Neliniștea pe care această hotărîre a provo
cat-o în cercurile conducătoare din Brazilia a do
vedit că personalitatea fostului președinte este tot 
așa de puternică și că posibilitățile sale de a in
fluența evoluția politică din țară sînt mult mai

nari decît le-au considerat observatorii în ultima vreme.
Alegerile care au avut ioc duminică sînt considerate ca un 

test al marii confruntări electorale așteptate pentru toamna 
anului viitor : alegerile prezidențiale. Actuala echipă a preșe
dintelui Castello Branco a ezitat ■ cîtva timp pînă să hotărască 
dacă cele 11 posturi de guvernatori să fie ocupate prin orga
nizare de alegeri, așa cum prevede constituția, sau prin prelun
girea mandatelor actualilor guvernatori, așa cum preconizau 
elementele de extremă dreaptă. Ezitările izvorau din dorința 
actualului regim de a alege varianta cea mai favorabilă țelu
rilor sale. De aici s-a creat impresia de echilibru cînd, în reali
tate. era vorba doar de cîntărirea șanselor.

Hotărîrea de a se ține, totuși, alegeri, a fost precedată, după 
cum se știe, de masive epurări de pe liste a adversarilor cu 
.șanse de cîștig. Este vorba de aplicarea faimoasei legi a „incom- 
patibilităților“ și de interpretarea avocățească a unor texte pe 
baza cărora au fost înlăturați, printre alții, mareșalul Teixeira 
Lott și Sebastiano Paes de Almeida, fost ministru de finanțe al 
iui Kubitschek. Măsurile luate au declanșat numeroase critici 
la adresa actualului guvern brazilian, pe care unele publicații 
l-au făcut răspunzător atît de situația dificilă a economiei cit 
si de îngrădirea libertăților democratice. Așa, de pildă, „LE 
MONIÎE DIPLOMATIQUE“ scria în ultimul său număr : „Chiar 
dacă inflația a fost în parte frînată, situația economică a țării 
nu este mai strălucită. Numărul de șomeri crește în mod peri
culos, falimentele se succed intr-un ritm accelerat, creșterea 
prețurilor își reia cursa vertiginoasă, iar mizeria amintește că 
nici una dintre marile probleme de structură n-a fost rezol
vată“. Chiar și „faimoasa reformă agrară“ despre care s-a vor
bit atît de mult, „și-a pierdut tot sensul“ din momentul în care 
guvernul a atenuat dispozițiile fiscale cedînd intervenției lati
fundiarilor.

După cum am mai arătat, guvernul lui Branco a optat pen
tru alegeri după o îndelungă perioadă de incertitudine. Mulți 
au fost de părere că această opțiune va crea, în ciuda măsu
rilor de precauție luate, un risc pentru actualii conducători, 
obligați să înfrunte mai multe tendințe politice. Pe primul loc

se situează militarii, adepți ai așa numitei „linii dure“.-Aceștia, 
deși au sprijinit venirea mareșalului Castello Branco la putere, 
s-au constituit în prezent în adversari ai președintelui, căruia 
îi reproșează lipsa de fermitate. în al doilea rînd este vorba de 
„dreapta civilă“ reprezentată de Lacerda, Adhemar de Barros 
și Magalhaes Pinto. în sfîrșit, un loc deosebit îl ocupă „opozi
ția tradițională“, formată în principal din Partidul muncii (al 
lui Goulart) și Partidul social-democrat (al lui Kubitschek).

Cu toate acestea, echipa lui Branco se socotea — datorită 
măsurilor restrictive adoptate ■— la adăpost de surprize pentru 
confruntarea de duminică. în această conjunctură s-a aflat des
pre intenția lui Kubitschek de a se întoarce din Franța, unde 
fusese silit să se exileze cu 16 luni în urmă. Lipsit de drepturi 
politice pe o perioadă îndelungată, fostul președinte nu putea 
să candideze nici în toamna aceasta, pentru un post de guver
nator, nici anul viitor, pentru președinție. (Amintim că suspen-

Kubitschek în Brazilia
darea drepturilor politice ale lui Kubitschek a fost hotărită 
după ce acesta își manifestase intenția de a candida în 1966, cu 
scopul evident de a-1 împiedeca să participe la alegeri). Prin 
urmare nu din acest punct de vedere întoarcerea sa îngrijora 
pe actualii conducători (și în același timp curentele de dreapta). 
Temerea era că, datorită prestigiului de care se bucură în rîn
durile alegătorilor, Kubitschek ar fi putut, prin simpla sa pre
zență în țară, să determine un curent de opinie în favoarea 
„opoziției tradiționale“ în confruntarea ce urma să aibă loc și 
să determine alegerea partizanilor săi.

Totuși, venirea în țară nu i s-a interzis. însă — probabil 
sfătuit de reprezentanții Partidului social-democrat care l-au 
vizitat la Paris — Kubitschek a așteptat să treacă ziua alege
rilor și a sosit la Rio de Janeiro luni. Rezultatele scrutinului, 
devenite cunoscute în cursul săptămînii, au dat. după cum se știe, 
cîștig de cauză adepților lui Kubitschek. In asemenea condiții, 
s-ar părea că întoarcerea fostului președinte în țară echivalează 
cu o adevărată reintrare în arena politică.

ION D. GOIA

Adunare festivă
consacrată

aniversării F.S.M.
In sala Congreselor din Palatul 

Culturii și Științei din Varșovia, 
a avut loc vineri adunarea festi
vă consacrată celei de-a 20-a a- 
niversări a Federației Sindicalo 
Mondiale și deschiderii celui 
de-al Vl-lea Congres Sindical 
Mondial.

Au luat parte reprezentanți ai 
sindicatelor muncitorești din 98 
de țări din Europa, America, 
Asia și Africa.

Printre participanți la festivi
tate se afla și delegația care va 
reprezenta sindicatele din Repu
blica Socialistă România Ia cel 
de-al Vl-lea Congres Sindical 
Mondial. Delegația este condusă 
de Constantin Drăgan, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor, care a făcut parte din pre
zidiul adunării.

Dc asemenea, în sală sînt pre- 
zenți membri ai Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, membri ai 
guvernului, activiști ai sindicate
lor și organizațiilor de masă.

Adunarea a fost deschisă de 
I. Loga-Sowinski, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P. Polonă, care a salu
tat călduros pe oaspeți. A- 
poi au luat cuvîntul Renato Bi- 
tossi, președintele Federației Sin
dicale Mondiale, și Louis Saillant, 
secretarul general al Federației.

care se pronunță împotriva 
intervenției americane în Viet
nam. In această privință sînt 
elocvente două articole pu
blicate recent în presa occi
dentală. Unul a apărut în 
ziarul laburist „Tribune“, sub 
semnătura cunoscutului om 
politic englez, lordul Brock
way, iar o altă relatare ne 
este oferită de cotidianul pa
rizian „LE MONDE“ sub 
forma unei corespondențe 
speciale din Statele Unite a 
lui Jean Lacouture. Atît 
Brockway cit și Lacouture au 
participat, nu demult, la o 
dezbatere publică care a avut 
loc în localitatea Ann Arbor, 
la Universitatea din Michigan. 
In afară de studenți și profe
sori, la dezbateri au fost inci
tate numeroase personalități 
din Statele Unite și din străi
nătate. Au luat cuvintul prin
tre alții cunoscutul scriitor 
Arthur Miller, scriitorul fran
cez Jules Roy, liderul sindica
list Emil Mazey, reverendul 
Dahlberg și alții.

Consemnîndu-și impresiile, 
lordul Brockway remarcă că 
în cariera sa politică de peste 
BO de ani, a întîlnit puține 
conferințe atît de remarcabile 
ca cea dc la Universitatea din 
Michigan. El arăta că în ca
drul dezbaterilor „r-a cerut 
încetarea' imediată și necondi
ționată a bombai damentelor 
împotriva Vietnamului de 
nord precum și tespectarea 
întocmai a acordurilor de la 
Geneva, inclusiv retragerea 
forțelor americane și desfiin
țarea bazelor militare ale a- 
cestora, ca o condiție funda
mentală a reglementării si
tuației din Vietnam. S-a re
comandat inițierea de. trata
tive directe cu R. D. Vietnam 
și cu Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud“. 
Dar discuțiile nu s-au limitat 
numai la o confruntare a 
opiniilor privind situația din 
Asia de sud-est, ci după cum 
se arată în articolul din 
„TRIBUNE“, participanții 
„au recunoscut necesitatea 
urgentă a unor alternative a 
modului de abordare a pro
blemelor mondiale de către 
Statele Unite. Ei au opiniat 
că trebuie să se renunțe la 
idega greșită că mișcările de 
eliberare națională și socială 
sînt dc inspirație comunistă. 
S-a arătat că S.U.A. trebuie 
de asemenea, să renunțe la,ro
lul de. polițis! al lumii și să 
accepte diversitatea formelor 
economice și politice existente 
în lume“.

Această manifestație nu a 
fost decît tina dintre acțiunile 
practice pe care le întreprind 
grupuri ale studenților ame
ricani. Astfel la 15 octombrie 
sînt. prevăzute demonstrații 
în numeroase orașe din State
le Unite, iar la 17 octombrie 
este preconizată organizarea 
unui marș la Washington cu 
participarea a 50 000 de per
soane. Asemenea acțiuni vor 
duce, după cum scrie lordul 
Brockway, la atragerea a noi 
pături ale populației, și nu 
numai ele intelectuali, în. ac
țiunile inițiate în universități
le americane. O acțiune care 
desigur nu se desfășoară fără 
opoziții de diverse provenien
țe, dar care reflectă tendințe 
din ce în ce mai prezente in
rîndurile tineretului american.

P. NICOARĂ

NEW YORK 8 Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în cadrul lucrărilor 
Comitetului pentru problemele 
sociale, umanitare, au fost luate în 
discuție „măsurile în vederea ac
celerării respectării drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
omului“. Au luat cuvîntul repre
zentanții R.S.S. Ucrainene, Coas
tei de Fildeș, Franței, Cameru
nului. Liberiei etc.

în intervenția sa, reprezentan
ta țării noastre. Mia Groza, a 
subliniat că este in interesul tu
turor popoarelor, ca și în intere
sul progresului omenirii, să fie a- 
sigurată respectarea drepturilor 
omului și a libertăților sale fun
damentale. In continuare, vorbi
toarea s-a referit la drepturile și 
libertățile fundamentale ale omu

lui, reflectate în noua Constitu
ție a Republicii Socialiste Româ
nia.

La 7 octombrie s-a întrunit, de 
asemenea, Comitetul special al 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. în ca
drul discuțiilor generale, a luat 
cuvîntul ambasadorul Mihail 
Hașeganu, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U., vicepreședinte 
al Comitetului, care a spus, prin
tre altele, că „se impune ca o ne
cesitate de primă urgență ela
borarea unui instrument legal cu 
caracter obligator, a unei conven
ții sau unui acord internațional, 
care să codifice principiile ce 
trebuie să guverneze ;v“;vitatea 
spațială a statelor“.

Comunicatul americano-paiiiimez
DUPĂ 18 luni de tratative, 

S.U.A. și Panama au convenit 
asupra principiilor pe baza că
rora va trebui reviz ut vechiul 
acord cu privire la canalul Pana
ma și încheiat un nou acord în 
vederea construirii eventual a 
unui alt canal, care ar uni cele 
două oceane trecînd peste teri
toriul panamez.

Comunicatul oficial america- 
no-panamez reprezintă o primă 
victorie a revendicărilor paname
ze legate de recunoașterea su
veranității statului Panama asu
pra canalului. S-a convenit asu
pra faptului ca acordul din anul 
1903 să fie înlocuit cu altul nou, 
din care să reiasă că S.U.A. re
cunosc suveranitatea statului pa
namez asupra întregii zone a ca
nalului și în care să fie prevăzut 
și termenul folosirii lui. S-a mai 
prevăzut modificarea vechii 
clauze, care dădea Statelor Uni
te dreptul de a administra timp 
nelimitat canalul Panama în sen
sul limitării acestui drept pînă la 
construirea noului canal, sau la 
un număr precis de ani.

Proiectul american de construi
re a noului canal între cele două 
oceane, eventual prin Golumbia, 
Nicaragua sau Costa Rica — a 
reprezentat pînă acum principa
lul „argument“ în vederea res
pingerii revendicărilor panameze 
legate de revizuirea acordului 
anterior. Toți acești vecini ai 
statului panamez au refuzat însă 
să permită construcția acestui ca
nal pe teritoriul lor, dacă nu se 
renunță la folosirea energiei a- 
tomice în realizarea acestui pro
iect.

Comunicatul oficial al preșe
dinților S.U.A. și Panama cu pri
vire la principiile pe baza cărora 
va fi revizuit vechiul acord a 
urmărit totodată să liniștească 
cercurile largi ale opiniei publice 
din Panama care cereau desfiin
țarea acordului. în ultimele luni, 
în capitala statului Panama au 
avut loc și cîteva demonstrații 
mai mari împotriva guvernului și 
ocupației americane din zona ca
nalului.

Eșecul tratativelor 
anglo-rhodesiene
Tratativele anglo-rhodesicne au 

eșuat, anunță agențiile de presă. 
Vineri după-amiază a avut loc o 
întîlnire între primul ministru 
britanic, Harold Wilson, și pri
mul ministru rhodesian, Ian 
Smitb, în cadrul căreia s-a făcut 
o ultimă încercare de a obține o 
soluție de compromis. După în
tîlnire, Smitb a declarat: „Sin
gurul punct asupra căruia am că
zut de acord este că ne aflăm în 
dezacord“. La întrebarea unui zi
arist dacă acesta este sfîrșitul“, 
Smitb a declarat: „Pentru mo
ment, da“. Un comunicat oficial 
consemnează eșecul tratativelor. 
Se știe că convorbirile au fost 
angajate la începutul acestei săp- 
tămîni. Ele nu au progresat, însă, 
cele două, părți menținîndu-se pe 
pozițiile lor anlerioaie. Guvernul 
britanic a refuzat să accepte pro
clamarea independenței Rhodc- 
siei în condițiile puse de minori
tatea albă din acest teritoriu, iar 
premierul rhodesian a respins ori
ce măsură prealabilă proclamării 
independentei, caic ar avea în ve
dere sporirea drepturilor popu
lației africane și accesul ei spre 
viața politică și conducerea sta
tului.

în această situație, observatorii 
se întreabă dacă guvernul rasist 
de la Salisbury va da curs ame
nințării sale de a proclama în 
mod unilateral independenta 
Rhodesiei. O asemenea eventua
litate ar deschide o gravă criză, 
care ar afecta nu numai relațiile 
Angliei cu Rhodesia, dar și situa
ția din Africa și situația interna
țională în ansamblu. Guvernul 
britanic a făcut cunoscut ante
rior că va aplica sancțiuni Rho- 
desiei în cazul în care s-ar pro
clama independentă fără asenti
mentul său. Numeroase state a- 
fricane, angajate în lupta pentru 
eliberarea deplină a continentului 
negru de asuprirea colonială si 
rasială, au anunțat că se vor o- 
pune cu hotărîre apariției pe har
ta Africii a unui nou stat rasist.

• PREȘEDINTELE Republicii Ita
lia, Saragat, a primit joi seara la 
Palatul Quirinale, o delegație a 
Comunității europene a scriitorilor. 
Din delegație a făcut parte și Ti- 
tus Popovici, membru al Comite
tului de direcție al COMES.

într-o scurtă alocuțiune, pre
ședintele Saragat și-a exprimat, 
convingerea că membrii acestei 
comunități își vor aduce contribu
ția la apropierea între popoare.

• LA 7 OCTOMBRIE, la Alena 
a fost semnat cel de-al 3-lea pro
tocol suplimentar la acordul co
mercial pe termen lunci încheiat 
între Polonia și Grecia. Cele două 
părți au 'hotărî t desființarea res
tricțiilor privind exportul mărfuri
lor poloneze. în Grecia, cu excep
ția cîtorva produse. De asemenea, 
au fost create condiții pentru ex
tinderea exportului de mărfuri clin 
Grecia în Polonia.

• STAȚIA automată sovietică 
,,Luna-7" a atins suprafața Lunii la 
8 octombrie, orele 01,8 minute și 
24 secunde (ora Moscovei), în re
giunea Oceanului Furtunilor, la 
vest de. craterul Kepler.

După corectarea traiectoriei e- 
fectuată la 5, octombrie, în timpul 
zborului stației spre Lună, au fost 
îndeplinite majoritatea operațiilor 
necesare pentru aselenizarea lină 
pe suprafața ei.

Unele operații nu au fost înde
plinite în conformitate cu progra
mul ' și ’ necesită o prelucrate ■ supli
mentară. ■■

în timpul zborului stației a fost, 
obținut' un .mare volum de date 
utile pentru , noi lucrări.

• LA 7 octombrie a început ici 
Tribunalul clin Vellelri în absen
ta principalilor acuzați procesul 
călugărilor capucini implicați în
tr-o acțiune de contrabandă cu ți
gări, de mari proporții. După ’ cum 
s-a mai anunțat, în urma unei 
percheziții efectuate de politia din 
Roma au fost descoperite ascunse 
aproximativ 5 tone de țigări, j

• LA 8 OCTOMBRIE, la Mosco
va a avut loc o întrevedere între 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului. de Miniștri al U.R.S.S., și 
Otto Krag, primul ministru al Da
nemarcei, care se află în vizită în 
U.R.S.S.

Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea și consolidarea 
relațiilor dintre cele două țări. A 
avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri în legătură cu unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale, care prezintă interes pen
tru- ambele țări,

• LA OPT. ore după internarea 
în 'spitalul naval din- Betliesda 
(Maryland), președintele Johnson 
a fost supus unei intervenții chi
rurgicale în cursul căreia i-a fost 
extrasă vezica biliară. Imediat du
pă operație, medicul personal al 
președintelui, dr. Janies. Cain,. a 
anunțat că ,,totul a decurs perfect, 
iar în prezent Johnson se odihneș-x 
te calm în camera post-operătorie". 
în buletinul medical citit de un 
purtător de cuvînt al Casei Albe, 
se .anunță, de asemenea,, că..,,ope
rativ a fost. încununată de succes".

Spitalizarea președintelui John- 
son ar putea dura circa 14—17 zi
le. Potrivit unui aranjament exis
tent între președinte și vicepreșe
dintele S.U.A., Hubert Humphrey, 
acesta din urmă va ține locul pre
ședintelui Johnson în perioada in
disponibilității acestuia.

• LA 7 octombrie au luat sfîrsit 
la Sofia lucrările consfătuirii Bi
roului Comisiei. tehnice a‘Organi
zației internaționale de radio și 
televiziune. (Q.I.R.Ț.).

Participanții la consfătuire au 
discutat, probleme legate de îm
bunătățirea activității grupelor de 
studii.

Din. Republica Socialistă Româ- 
nia-.au participat Ioniță Bujor, vi
cepreședinte al Comitetului de Ra
dio și Televiziune, și ing. L. Con- 
stantinescu, de la Ministerul 
Transporturilor/

• IN EDITURA londoneză ,,Max 
Reinhardt" a apărut primul vo
lum din „Scrisorile lui George 
Bernard Sliaw", o antologie foarte' 
cuprinzătoare din corespondenta 
marelui dramaturg. Primul tom. de 
peste 900 de pagini cuprinde scri
sorile lui Sliaw între 1874 și 1807.

Antologia urmează să aibă patru 
volume, incluzînd o selecție cîi 
mai largă din cele aproape 250 000 
de scrisori ale dramaturgului. Pu
blicarea acestei culegeri, scriu zia
rele în primele recenzii, constituie 
un eveniment cultural. „Reputația 
lui Shaw, multă vreme într-o oa
recare eclipsă comentează săptă- 
mîrialul „Sunday Times". capătă 
acum o nouă strălucire. Spiritul 
său apare la fel de seînleietor ca 
și în piese, și Shaw se afirmă ca 
cel mai activ factor în spulberarea 
prejudecăților și inerțiilor de gîn- 
dire victoriene".

• LA 8 OCTOMBRIE s-a întru
nit la Atena sub președinția pri
mului ministru Stephanopoulos, 
Consiliul Suprem al Apărării, pen
tru a lua în dezbatere unele re
manieri în rîndul cadrelor supe
rioare ale Comandamentului su
prem al armatei grecești. într-o 
declarație făcută înaintea ședin
ței, ministrul apărării naționale al 
Greciei, Stavros Kostopoulos, a 
anuntat că la propunerea sa, șeful 
statului major, generalul J. Pipilis. 
precum și generalul J. Ghenimatas 
și-au înaintat demisia.

• CUNOSCUTUL compozitor bri
tanic Bejamin Britten a compus o 
cantată intitulată „Glasul timpului 
nostru". închinată celei de-a XX-a 
aniversări a O.N.U. Ea va fi in
terpretată în primă audiție la 24 
octombrie în sala Adunării Gene- 
lale a O.N.U. de orchestra filarmo
nică din New York și de „Schola 
Cantorum“ din același oraș. Lucra
rea compozitorului britanic va fi, 
de asemenea, inclusă în concertele 
festive care vor avea loc cu pri
lejul aniversării O.N.U. la Paris, 
Geneva și Londra.

• LA WASHINGTON s-a anun
tat că Statele Unite și Mexic au 
semnat un acord pentru studierea 
în comun a construcției unei uzine 
nucleare, destinate atît desaliniză
rii apei marine cît și producției 
de energie electrică. Uzina urmea
ză să fie construită în regiunea 
de frontieră dintre cele două țări.
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