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Pentru produsele furnizate, 
Uzina de mașini electrice 
București, se bucură de un 
bine meritat prestigiu din 
partea beneficiarilor. Calita
tea bună și performanțele 
ridicate ale mașinilor și insta
lațiilor fabricate in această 
unitate se datorează in mare 
măsură exigenței cu care 
este urmărită executarea fie
cărei operații pe fluxul teh
nologic. Fotoreporterul a 
surprins în atelierul de strun- 
gărie, un moment în care 
Toma Scărlătescu, șeful ate
lierului, Matei Cristea și 
Constantin Cristea discută 

i căile de îmbunătățire, în 
continuare, a calității piese

lor produse

p
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Moment ' din timpul vizitei 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii S' 

cialiste România in Iran

— în 
II — 

par- 
colecti-

sească cu pricepere utilajele și 
instalațiile pentru a le exploa
ta cu maximum de randament, 
pentru a se evita orice opriri 
care ar putea stînjeni desfă
șurarea normală a producției. 
Am considerat că cea mai utilă

cialități,. fiecare greșeală de 
manevră este analizată cu în
tregul colectiv, iar inginerii și 
maiștrii explică muncitorilor 
ce urmări pot avea și cum pot 
fi prevenite. Aici, datorită pre
zenței permanente în mijlocul

foarte instructive. La turnăto
rie, cea mai mare parte a co
menzilor este automatizată. 
Printre sutele de circuite este 
destul de greu să găsești de
fecțiunea dacă nu cunoști per
fect schema electrică și prin-

înă la intrarea în 
funcțiune 
trimestrul 
drumurile 
curse de
vele noilor obiec
tive industriale de 
la Slatina și Brazi 
au fost asemănă

toare. Pregătirea cadrelor s-a
desfășurat în aceleași condiții 
de pionierat, atît producerea 
aluminiului cit și a polietile- 
nei constituind domenii abso
lut noi în industria noastră 
chimică.

Ne-am propus să urmărim 
modul cum este organizat pro
cesul de perfecționare profe
sională în cele două întreprin
deri chimice ?

De aici, drumurile celor 
două colective se despart...

Principala preocupare a con
ducerii uzinei de aluminiu 
fost sintetizată de 
director, ing. Ioan 
cîteva cuvinte :

— Ne aflăm încă
punere la punct, pînă în cele 
mai mici amănunte a procesu
lui tehnologic — ne-a spus 
dînsul. Urmărim ca muncitorii 
să cunoască și să știe să folo-

a
tovarășul 
Filip, în

în faza de

9

9

CALIFICATIV BUN LA SLATINA
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UNOR MACHETE

formă de pregătire, pentru 
toate cadrele noastre, este în 
prezent însușirea practică „pe 
viu“, a cunoștințelor necesare 
bunei desfășurări a procesului 
de producție.

Metodele diferă de la secție 
la secție. La electroliză, perio
dic au loc instructaje pe spe-

„ODISEEA"

muncitorilor a inginerilor de 
schimb și maiștrilor și ajuto
rului efectiv pe care îl dau 
aceștia la nevoie, în aproape 
cinci luni nu s-au înregistrat 
decît două defecțiuni tehnice 
— de altfel lipsite de gravi
tate — care au constituit o- 
biectul unor demonstrații

NOU TIP DE CAZAN
CAMA-2

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

TELEGRAMĂ

Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 

Belgia
Cu prilejul celui de-al 

XVI-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Belgia, Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român transmite 
delegaților la Congres și tu
turor membrilor partidului 
dv. un cald salut tovărășesc.

.Vă urăm, dragi tovarăși, 
succes în lupta și activitatea 
dv. pentru apărarea oauzei 
păcii și democrației, pentru 
un viitor luminos al poporului 
belgian.

cipiul de funcționare a agre
gatului. Pentru a înlesni a- 
ceastă cunoaștere, inginerii 
produc „avarii false“ la utilaje 
care urmează să intre în ciclu 
de producție.peste cîteva zeci 
de minute, iar electricienii sau 
mecanicii sint chemați să le 
„remedieze".

Pe ingineri îi preocupă încă 
de pe acum îmbunătățirea re
gimului de lucru al unor a- 
gregate. Cu ajutorul literaturii 
de specialitate, ei au putut a- 
duce îmbunătățiri unor para
metri de la agregatele din tur
nătorie — timpul de decan
tare in cuptoare, temperatura 
de turnare și temperatura apei 
de răcire, viteza de turnare 
etc. ■— care au permis crește
rea indicilor intensivi ai cup
toarelor și mașinilor de tur
nare.

In luna februarie, secretarul 
comitetului U.T.C., • maistru! 
Gheorghe Moga, declara unor

reporteri ai ziarului că la în
trebarea1 „Ce facem pentru 
tehnică ?“ organizația U.T.C. 
caută să dea mai multe răs
punsuri bune. După 8 luni, a- 
ceastă grijă se dovedește a fi 
la fel de actuală ca și atunci. 
De curînd, de Ia comitetul 

’U.T.C. a plecat propunerea fă
cută de inginerul Gheorghe 
Paraschiv — locțiitor al secre
tarului comitetului U.T.C. — 
de a fi foloȘită inițiativa apă
rută la Borzești și extinsă în 
multe uzine chimice din țară: 
„Fiecare operator ■—■ și un bun 
lăcătuș, fiecare lăcătuș 
noscător al procesului 
logic !“ Inginerul a 
că inițiativa va da 
dacă va fi extinsă 
de la început, cînd 
nu lucrează încă la 
citatea maximă. Conducerea 
a apreciat, propunerea comite
tului U.T.C. și a hotărît s-o a- 
plice mai întîi la turnătorie. 
Cum se procedează ? In timp 
ce turnătorii lucrează, elec
tricienii și lăcătușii urmăresc 
fiecare fază a procesului teh
nologic, primesc explicații, ob
servă care sînt punctele ne
vralgice ale liniei de turnare 
și în ce situații se pot produce 
deranjamente. La rîndul lor, 
turnătorii și laminoriștii asistă 
la remedierea avariilor false, 
la reglarea mașinilor. De e- 
xemplu, în timpul reglărilor 
mașina de lingotat blocuri de 
22 kg a fost demontată și 
montată de cîteva ori de tur
nători, cu ajutorul mecanici
lor. Turnătorii au învățat ast
fel, pe lîngă părțile compo
nente ale mașinii, și cum

— cu- 
tehno- 
arătat 
roade 
chiar 
uzina 
capa-

La Institutul de fizică atomică

La Institutul de fizică atomică 
se fac ultimele pregătiri în ve
derea punerii în funcțiune a pri
mului grup - de cazane Gama-2 
realizate după proiectele unui 
colectiv de ingineri ai institutului.

Noul tip de cazan se impune 
prin construcfia sa simplă și ușor 

. de realizat, prețul de cost redus, 
prin dimensiunile mici — toate 
elementele formînd un singur 
bloc de formă cilindrică cu un 
diametru de numai 1,5 m și o 
înălțime de 1,7 in. Suprafața pe 
care o ocupă în sala cazonelor 
raportată la o producție de o gi- 
gacalorie pe oră este de circa 15 
ori mai mică în comparație cu 
cazonele uzuale. Soluția construc
tivă a cazanului Gama-2 automa
tizat pentru apă supraîncălzită 
pînă la 150 de grade Celsius pre
zintă particularități funcționale 
distincte, față de instalațiile simi
lare : lipsa unui focar central și 
modul original de realizare a 
transferului intensiv al căldurii. 
Concepția originală permite ca 
prin intensificarea transferului 
de căldură pînă la. valori care 
pot ajunge la 65—70 000 kiloca- 
lorii pe mp și oră să se realizeze 
cu o suprafață de 8 ori mai mică 
debitul, de căldură obținut de la 
cazonele de construcție obișnu
ită.

O pupă și o proră. Imaginea- semnifică un convoi și riu-i de
parte de realitate. Constructorii de nave gă/âțeni „gătesc" de 
drum două noi cargouri de .4 500 tone, care vor pleca in curimi 

pe întinsul mărilor și oceanelor
Foto : N. ST FIORI AN
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Lamra trei spre,di

mineață, ■ rarii trecă
tori • de' pe. una din ■ 
arterele principale ale 
orașului au fost atrași 
de un spectacol puțin 
obișnuit : un tînăr 

- însoțea palmele admi
nistrate unui obraz 
de fată cuilovituri de 
picior. Trecătorii au 

■ intervenit. Fata profi- 
tind de busculada is-

cată și-a cules de pe 
jos agrafa căzută și 
s-a-mistuit, .anonimă, 
în noapte.

Ce se întîmplase ? 
Să reconstituim îm
preună faptele. Pînă 
în primul clipit al se
rii nu știau nici umil 
de existența celuilalt. 
El, .în trecere prin’ 
București, ținea să se 
„distreze“ o noapte .

TELEGRAMĂ

Cu prilejul zilei naționale a 
Republicii Mali, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a transmis președinte
lui Republicii Mali, Modibo 
Keita, felicitări cordiale și 
urări de prosperitate și pace 
pentru poporul maliian prieten.

In răspunsul său, președinte
le Modibo Keita a adresat 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, sincere 
mulțumiri pentru felicitările 
trimise, exprimîndu-și totodată 
dorința ca relațiile dintre cele 
două .țări să se consolideze, în 
interesul ambelor popoare 
al păcii în lume.

așa cum și ea, < ieșind 
ca și-n alte , seri pe 
bulevard, purtată cu 
grații feline pe panto
fii cu tocuri cui, era 
dornică de o distrac
ție în doi. S-au întîl- 
nit deci pe o stradă, 
poâte pe aCelașiibuler 
vard, și. au/poposit a- 
poi la un restaurant.

Aici se crease o in
timitate aparentă,'cu 

' măriile întîlnite ‘ în
tâmplător • sub masă. 

. eu mîngîierile tandre 
furate'în timpul'cîte 
unul rar tangp. Tși 
rosteau cuvinte de‘iu
bire și fiecare se stră
duia să fie cît’măi 

: tandru, cit mai deli
cat, De pe margini

 1

Vizita in Iran a președintelui Consiliului
de Miniștri al Republicii Socialiste România,

Ion Gheorghe Maurer
TEHERAN 22. — De la trimi

șii speciali.
Ziua de vineri — duminica 

iraniană — a oferit oaspeților 
români prilejul vizitării unor 
locuri pitorești din jurul Tehe-

rariului. Însoțit de suita de o- 
noare formată din reprezen
tanții Curții Imperiale și ai 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu celelalte

personalități oticiale române, a 
petrecut primele ore ale dimi
neții pe unui din terenurile de 
vinătoare ale Curții Imperiale, 
aliat la aproximativ 20 de km 
de capitala Iranului.

XV

înainte de termen
BACĂU (de la corespondentul 

nostru)
Lună de lună în cursul acestui 

an colectivele unităților forestiere 
și de prelucrare a lemnului din 
cadrul D.R.E.F. Bacău și-au în
deplinit și depășit sarcinile de 
plan. Este o tradiție care are la 
bază printre altele și înfăptuirea 
în termenii stabiliți a măsurilor 
tehnice și organizatorice în fiecare 
sector de producție. Aceasta a 
permis ca planul valoric al pro

ducției globale și marlă pe 10

luni să fie îndeplinit cu 10 zile 
înainte de termen. De la 1 ianua
rie 1965, pînă la 20 octombrie, 
întreprinderile forestiere din re
giune au realizat peste plan mai 
mult de 30 000 m.c. bușteni ră- 
șinoăse, peste 8 000 m.c. bușteni 
de fag, peste 6 000 m.c. chere
stea rășinoase, 5 000 m.c. chere
stea de fag, peste 7 000 m.p. bi
nale. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut întreprinderile fo
restiere din Dărmănești, Acljud, 
Piatra Neamț, Borea.(Continuare in. pag. a V-a)

Ins. ARTUR IOAN

(Continuare 
în pag. a V-a)

V. ARACHELIAN

păreau doi tineri care 
se înțelegeau și care 
puteau fi invidiati 
pentru tinerețea lor, 
pentru că se simt bine 
împreună, pentru fru
musețea sentimentului 
pe care erai îndreptă
ți? să îl bănuiești. Dar 
aparențele s-au dove-

Sint numeroase mo
tivele care să-ți în
dreptățească admira
ția pentru spiritul gos
podăresc și grija unor 
unități de deservire 
publică față de • con-

sumator, de benefi
ciar. Uneori însă...

...M-arn aflat nu de
mult la Hunedoara. 
Dimineața am intrat 
într-o cofetărie . — 
„Metalul“ — cu gind 
să. consum o cafea cu 
lapte și biscuiți „Ma
cin“. In raft; așezați 
la vedere, biscuiții tși 
așteptau cumpărătorii. 
La comanda mea, vîn- 
zătoarea mi-a sugerat 
pe un ton vag conspi
rativ, că aș putea re-

minia la biscuiții soli
citați.

— Silit foarte vechi, 
mi-a spus.

— Atunci de ce-i 
mai țineți ? am între
bat contrariat dar și 
recunoscător, gîndin- 
clu-mă că denumirea 
biscuiților „Macin“ 
nu-i obligatoriu să a- 
mintească consumato
rului, prin calitatea 
lor, de stinco munți
lor cărora le poartă 
numele. Răspunsul a 
venit binevoitor.

— Trebuie să se 
găsească. Sînt trecuți 
în stocul minimal...

— Demnă de laudă 
inițiativa cu „stocul

La Brăila

A început
construcția

unui nou cartier
de locuințe

La Bidild, a început construc
ția unui nou cartier de locuințe 
El va cuprinde blocuri cu pes
te 2 600 apartamente, două școli 
cu 40 săli de clasă, complexe 
comerciale, clădiri social-cultu
rale, garaje și parcaje pentru 
mașini, terenuri de joc pentru 
copii și. spații verzi. La fațade
le blocurilor se vor folosi placa
je din ceramică și mozaic de
corate cu teme din istoria ora
șului,- iar în spațiile centrale — 
grupuri statuare și alte lucrări 
de artă" plastică. Realizatorul 
principal, al proiectului, arhitect 
Ștefan Cocioabă, de la Direcția 
de sistematizare, arhitectură și 
proiectare 
Galati, ne-a 
mentele au 
tajoasă, cu 
depozitare și un finisaj supe
rior.

in construcții din 
precizat că aparta- 
o distribuție avan- 
spații ascunse de

In laboratorul de radiotehni- 
că al Universității din Ti

mișoara

minimal“. Subscriem 
în favoarea ei. Dar 
„minimal“ înseamnă 
grijă minimă pentru 
calitatea- produselor ? 
O fi stocul minimal, 
dar cred, că atenția 
celor din secția co
mercială a Sfatului 
popular orășenesc Hu
nedoara trebuie sp fie 
maximală.

...La Războieni, în 
sala de așteptare un
de. între două trenuri, 
omul poate să se o- 
dihnească s-a instalat, 
chiar în mijloc, un

A. I. GIURGIU

(Continuare 
în pag. a V-a)



Ne propunem a supune aici u- 
nei meditații mai adinei o proble
mă care ne frămîntă de cînd am 
vizitat Expoziția Internațională 
de desene și picturi ale copiilor 
și tineretului școlar (sălile Colec
ției Simu, atr. Biserica Amzei 
5—7).

Printre sutele de lucrări, ma
joritatea nu desene ci opere de 
pictură variat colorate, provenind 
de la artiști in vîrstă de la trei 
ani la șaptesprezece ani, din 24 
de țări, se află și o seamă de 
creații ale tineretului din țara 
noastră. Multe din acestea sint 
valoroase, unele au primit pretnii 
sau mențiuni și totuși, privind în 
total contribuția noastră consta
tăm cu părere de rău că expozi
ția nu înfățișează nici pe departe 
realele realizări și posibilități ale 
tineretului nostru. Cu alte cuvin
te, ceea ce prezintă expoziția din 
creațiile tinerilor români este sub 
nivelul lor real.

Nu trebuie să ne mulțumească 
faptul că și așa încă- ne'prezen
tăm „bine“, cînd am fi putut să 
ne prezentăm excelent și să ne fi 
impus și mai mult în comparație 
cu ceea ce prezintă alte țări. A- 
supra acestei probleme : de ce ti
neretul nostru, creator de picturi 
și desene, este prezentat în acea
stă mare și strălucită expoziție in
ternațională suh realele lui posi
bilități ? dorim să ne spunem cu
vin tul.

Cum se prezintă tinerii noștri 
pictori și desenatori ? Am și spus: 
bine — dar nu la nivelul lor real. 
Mai întîi, avem tineri artiști mult 
mai numeroși decit sint prezenți 
în expoziție. Am urmărit expoziți
ile de amatori și expoziții ale co-

LA
piilor și am constatat lipsa unora 
pe care i-am apreciat. La expo
ziția amatorilor din iunie, anul 
acesta, am prețuit, printre alții, 
pe Nicolae Linculescu, care a 
avut cîteva peisaje ce vădeau un 
sentiment autentic, un aer de mi
nunare candidă, naivă în fața na
turii. Dar chiar și cei aflați în 
expoziție nu sînt prezentați con
cludent. Uțiii au doar cîte o lu
crare, alții cel mult două — și 
nu dintre cele mai reprezentative 
pentru talentul și activitatea lor.

Credem că ar fi fost mai rele
vant dacă se expuneau mai nu
meroase lucrări ale fiecăruia din
tre tinerii noștri cu deosebit ta
lent și cu „activitate“ mai înde
lungată. Cunoaștem activitatea 
multor copii și tineri, fie din ex
poziții anterioare, fie din „atelie
rul“ casei părintești. Dar ceea ce 
s-a ales din lucrările lor ne pare 
prea puțin reprezentativ pentru 
posibilitățile și activitatea lor. 
Am spune că s-au ales din lucră
rile lor cele mai puțin concluden
te, în sensul eă la unii — mai ti-

Autentic 
și simulacru 

in spectacolul 
folcloric

E voluția din ultimii ani a an
samblurilor de amatori în 
concursuri sau festivaluri 
folclorice a atras atenția a- 
supra unui fenomen care ne- 
cesită o discuție lămuritoare. 
Este vorba de spectacolele 
de folclor, mai bine-zis de 
modul în care înțeleg unii

instructori sau îndrumători de formații 
artistice de amatori să prezinte pe scenă 
diversitatea aspectelor folclorice. Ulti
mul festival folcloric desfășurat anul a- 
cesta a scos în evidență munca uneori 
statică și formală'de' valorificare a artei 
lolclorice. Solicitat de ziarul nostru în a-
cest sens, directorul institutului de etno
grafie Mihai Pop, remarca imediat după 
terminarea festivalului (Sclnteia tinere
tului nr. 5071 din 5 septembrie a.c.) ur
mătoarele i

„Spectacolele n-au cuprins suficiente și 
edificatoare elemente pentru revelarea 
frumuseții și pitorescului dansului, cînte- 
cului și portului național românesc. S-ar 
fi impus o selecționare mai riguroasă care 
să caute esența fenomenului folcloric, 
identitatea actului de creație românească. 
Rămînerea la o arie de manifestări fol
clorice, aceeași de mai multe ori și uni
laterale ca ton cu accent pe reprezentația 
festivă se dalorește slabei instruiri de 
specialitate a îndrumătorilor, începînd de 
la nivelul sătesc pînă la cel regional".

Tot cu prilejul festivalului de fol
clor dirijorul Dinu Stelian, ținea să 
specifice (Scînteia tineretului, nr. 5062) 
că „orientarea formațiilor de amatori spre 
valorificarea artei folclorice proprii re
giunilor e calea cea mai sigură pentru 
păstrarea autenticității folclorului și îm
bogățirea repertoriului folcloric național“.

Discuțiile organizate de ziar cu parti
ciparea specialiștilor au reperat chesti
unile asupra cărora formațiile de ama
tori, preocupate de folclor este necesar 
să insiste.

Cea care pune sarcini imediate și con
crete e aceea A LĂRGIRII REPERTO
RIULUI FOLCLORIC NAȚIONAL prin 
sondajul competent al regiunii căreia 
formațiile de amatori aparțin. Descope
rirea de obiceiuri și datini străvechi re
prezintă de fapt — mai spunea Mihai 
Pop una din sarcinile de mare însemnă
tate ale mișcării artistice de amatori. 
Criteriile de valorificare și selecție a 
acestor produse folclorice nu se pot face 
decît în condițiile unei competențe re
dutabile a instructorilor formațiilor de 
amatori.

Mai ales că investigațiile de culegere 
n-au acoperit toate izvoarele folclorice 
și surprizele care să solicite priceperea 
culegătorului sînt posibile în orice mo
melii.

Continuăm deci discuția începută des
pre Autentic și simulacru în spectacolul 
folcloric cu o altă contribuție pe‘ tema 
rezervelor folclorice ignorate ale cînte- 
cului bătrînesc a cărui valoare artistică 
e demult cunoscută, dar care e așa de 
rar întîlnit, atît în spectacolele amatori
lor cît și în cele ale profesioniștilor. 
Am invitat să-și exprime opiniile pe doi 
cercetători ai institutului de folclor Gh. 
Ămzulescu și Adrian Vicol, specialiști 
în domeniul baladei populare.

Gh. Ămzulescu — După cercetările 
noastre, balada este pe cale de dispari
ție. La noi, se mai cîntă balada doar în 
Cîmpia Dunării i în Transilvania și în 
Moldova n-am putut culege aproape nici 
una și chiar în Vrancea, considerat leagă
nul Mioriței rar se mai aude cîte una. 
Balada este un cîntec eroic, ține de un 
anumit stadiu de dezvoltare a societății, 
de condiții social-istorice deosebite. Ba
lada este un gen foarte vechi. Are o 
anumită formă stilistică și muzicală foar
te greu de învățat.

A. Vicol — Dintre cîntăreții culți 
Mircea Buciu este singurul care a încer
cat să interpreteze balade. Rezultatul a 
fost, totuși, o palidă imagine a pieselor 
autentice, melodiile au fost excesiv sti
lizate.

Gh. Ămzulescu — Balada are un text

L A TALE F < T 
EXPOZIȚIE

neri — nu apar naivitatea, inge
niozitatea, bogăția imaginației, 
iar la alții — ceva mai virstnici 
— excepționala lor precocitate.

Aceasta și privitor la unii co

Damadian (14 ani), losif Bălănes- 
cu (15 ani), Paul Doroftei (11 ani) 
sînt prezenți cu lucrări bune, dar 
nu pe măsura lor reală. Prea pu
țini sînt expozanții de la noi în

Observații asupra contribuției românești 
la Expoziția internațională de desene și picturi 

ale copiilor și tineretului școlar

pii de mai mare precocitate, de o 
excepțională forță creatoare. De 
aici, caracterul insuficient de con
cludent — adică fără îndrăzneli 
și bogăție de imaginație și cu 
prea puține ingenioase modalități 
tehnice ale producției românești 
din expoziție. Copii și tineri ca 
Mihăiță Davidoglu (11 ani), Maia

vîrstă de su’d șapte ani, pe cînd 
țări ea R. P. Chineză, U.R.S.S., 
Polonia, Ceylon, Irak, R. P. Mon
golă, Luxemburg prezintă un mai 
mare număr de asemenea, lucrări. 
Să fi scăpat atenției celor care au 
selecționat lucrările copiii în 
vîrstă de la 3 la 7 ani ? Faptul 
că aceștia încă nu urmează la

școală, ci doar la grădinițe ori 
lucrează mimai acasă nu consti- 

■tuie un motiv de a nu fi depis
tați și valorificați. Cum nici mo
tivul că la această vîrstă fragedă 
unii creează mai fantezist și cu 
o doză mai mare de naivitate sau 
stîngăcie, După cîte ni s-a spus, 
s-au prezentat numeroase lucrări 
de la toate vîrstele (3 la 17 ani).. 
Selecționarea însă a fost insufici
ent de largă și înțelegătoare.

Dacă știm activitatea mai lar
gă și mult superioară a celor nu
miți, am găsit în expoziție și alte 
lucrări ale unor tineri necunoscuți 
nouă, a căror putere creatoare am 
fi dorit să o vedem în amploarea 
și coordonatele ei. Cînd vezi un 
desep ca acela al lui Ion Fluerici 
(17 ani) Depoul, construit cu sim
plitate, conoentrare de mijloace 
și cu o linie atît de vibrantă, te 
întrebi dacă și în ulei este atît 
de realizat. întrebări asemănătoa
re. îți pui și cînd vezi lucrările 
altor tineri expozanți.

Dacă și așa tinerii noștri se 
impun atenției privitorilor, în to

tul contribuția lor nu sa distinge 
c» bogăție de viziuni, soluții și 
stil. Nu se simte îndeajuns 
în lucrările expuse legătura 
cu marea noastră artă de ieri 
și de azi, cu strălucirea coloritu
lui și lirismului picturii noastre, 
cu notele specifice ale realității 
prezente. Este aici o defectuozi- 
tate a selecționării întreprinse, 
precum și a unor profesori care, 
spre deosebire de alții, nu încu
rajează la copii și tineri ingenio
zitatea expresiei, zborul imagina
ției, amploarea preocupărilor sau 
desconsideră prqpocitatea fn artă. 
Pictorul Eugen Gîscă a constatat 
aceeași deficiență și la expoziția 
de anul trecut de la Praga, unde 
tineretul nostru s-a prezentat, tui 
din vina lui, sub nivelul posibili
tăților lui reale. Iar un alt pictor, 
carp îngrijește de educația tînă- 
rului său fiu, prezent în expoziție, 
ne-a povestit că profesorul aces
tuia de la școală îi cere să cal- 
chieze desene ale altora sau să 
lucreze desen artistic cu rigla 1 
în asemenea condiții— din feri
cire rare, dar nu inexistente — 
firește că se diminuează avîntul 
creator, contactul direct și inspi
rator cu viața.

Ceea ce avem trebuie valorifi
cat după criterii mai largi și mai 
specifice, iar pregătirea tineretu
lui merită metode și înțelegeri 
în mentalitatea nouă, pe care 
ne-am străduit a o schița mai sus. 
Nu trebuie să ne mulțumim cu 
succese relative, cînd ele pot fi 
categorice pe plan mondial. Și 
cu adevărat reprezentative.

PETRU COMARNESCU

î
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G. Sbîrcea:

„Dimitrie
Poporiri-

Bayreuth“
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foarte lung, uneori sute de versuri, care 
sint organizate după canoanele basmelor 
sau ale legendelor eroice. Melodia este, a- 
parent, lipsită de variație, se reia aceeași 
temă cu mici variațiuni și desfășurarea 
epică a melodiei creează impresia de 
monoton.

A. Vicol — S-a afirmat deseori ca o 
scuză la necunoașterea ei, că balada este 
un gen primitiv... Balada are un parfum ar
haic deosebit și este cert că baladele conțin, 
nu numai pentru specialiști, emoții artistice 
profunde...

Rep. — La festivalul balcanic din vara a- 
Hului T962, balada noastră a intrunit sufra
giile specialiștilor...

Gh. Ămzulescu. — Balada românească a 
fost apreciată ca fiind cea mai frumoasă, mai 
variată și ca text și ca ritm muzical. Este 
mai apropiată de celelalte genuri folclorice, 
de cîntec, de joc, de basm, ceea ce-i dă o 
elasticitate deosebită. Interpretului i se cere 
multă fantezie, el poale introduce sau evita 
unele fragmente, le poate repeta. Este, cred, 
o nedreptate excluderea baladei din reper
toriul formațiilor de muzică populară, fie 
ele profesioniste, sau de amatori.

Rep. — Cu aceasta, ain ajuns la punctul 
nevralgic. E posibil ca formațiile de ama
tori, alcătuite fiind în mare măsură din oa
meni tineri să evite balada pentru că, fiind 
mai greu de învățat, nu o cunosc. Dar for
mațiile noastre proiesioniste ?

A. Vicol. — Orchestrele de muzică poptî- 
' Iară au o inadmisibilă tendință spre unifor
mizare, prin repertoriu, prin maniera inter
pretativă. De curînd, am auzit la radio o 
baladă pe care o cunoșteam ca avînd o at
mosferă lirică deosebită, Miorița cînd e bol
navă. In interpretarea orchestrei, melodia 
gravă, cu inflexiuni profunde, a devenit un 
cintec obișnuit, lipsit de vibrația specifică. 
Linia de minimă rezistență a formațiilor in
strumentale și a soliștilor față de gama 
largă de posibilități pe care o oferă mu
zica populară, este, Ia ora actuală, unul din 
motivele pentru care marele public nu cu
noaște piese de o valoare excepțională ale 
folclorului nostru.

Gh. Ămzulescu — De curînd „Electre- 
cord"-ul a scos 2 discuri cu balade înregis
trate din fondul Institutului de folclor. Am 
căutat aceste discuri la toate magazinele de 
specialitate fără succes și am 
„descoperindu-le" la magazinul 
Victoriei, trecute la... muzica

A. Vicol — Este adevărat că publicul cere 
acum mai puțin cintecul bătrînesc, dar ar 
trebui să se țină seama că dezvoltarea gus
tului nu este un proces întîmplător, este 
necesar ca el să fie urmărit și îndrumat 
îndeaproape. Se știe că radioul și televiziu
nea au un roi foarte important, prestigiul 
lor este covîrșitor. Comoditatea și lipsa de 
discernămînt a orchestrelor influențează și 
circulația redusă a cîntecului bătrînesc in 
mediul lui de proveniență. La sate, se cîntă 
aoum seea ce țăranii ascultă la radio și e 
normal acest lucru. Baladele nu Îs mai gintă 
decît bătrînii, la petreceri rituale. Ar trebui 
să se încerce o refamiliarizare a publicului 
cu muzica deosebită a baladelor, și aceasta 
n-o pot face decît instituțiile de cultură de 
mare popularitate ori formațiile de amatori 
bine îndrumate.

Rep. — Spuneați că baladele, ca text și 
ea muzică, au o structură deosebită, mai 
puțin accesibilă publicului actual. Deci, re- 
familiarizarea cu aceste piese folclorice va 
trebui să urmeze un anumit drum.

Gh. Ămzulescu — Desigur, nu este obli
gatoriu ca de la început să fie transmise la 
radio sau televiziune balade întregi ; majo
ritatea țin in jur de 20 de minute. Dar 
transmise fragmentar sau integrate în șeză
tori, în emisiuni de prezentare, ele ar inte
resa ascultătorii. S-ar putea aduce 
autentici care să-și aleagă singuri 
tui cel mai interesant ai baladei... 
ales rolul formațiilor de amatori 
hotărîtor.

A. Vicol — Pot fi interpretate și de cin- 
tăreți profesioniști dar cu mai mult efort 
din partea acestora. Ei trebuie să-și însu
șească stilul specific, nuanța melodică. Sti
lizarea și simplificarea melodiei n-ar duce 
decit la aceeași uniformizare supărătoare. 
Păstrarea intonațiilor speeltiee, a unor

pentru 
pentru

teren, 
baladă.

va- 
cea

noi
A-

strofe declamate dar intr-un fel anume, rit
mic integrat melodiei instrumentale, nu se 
poate face numai prin transpunerea lor pe 
note. Adevărata baladă se învață după 
ureche și pentru un interpret de talent, a- 
cest lucru nu este greu.

Gh. Ămzulescu. — Deseori, se iac la ra
dio emisiuni de prezentare a unor vechi 
obiceiuri, legate de muncă sau de anumite 
evenimente legale de viața țăranului. S-ar 
putea prezenta astfel șl balada, in sudul 
Olteniei există încă o zonă unde balada 
face parte dintr-un ritual al nuntii. „Cînte- 
cul nașului" are ca strămoș celebra temă 
a călătoriei lui Ulisse. Prezentate fragmen
tar, insolite de comentariu aceste cintece 
bălrinești ar interesa nu numai 
loarea lor artistică deosebită ci și 
educativă sau istorică.

A. Vicol — în cercetările de 
am intilnit puțini interpreți de
ceșlia sint solicitați rar să clnte, unii nu-și 
aduc aminte de textul acestor cintece, iar 
dacă ii cunosc, li se pare și lor monoton și 
neconform gustului actual. Dacă radioul și 
televiziunea ar incepe o popularizare a 
acestor cintece, s-ar ivi cintăreți foarte 
buni, stimulați tocmai de interesul arătat.

Gh. Ămzulescu — La televiziune, organi
zarea unor astfel de emisiuni ar fi și mai 
eficientă. Interpretarea baladelor conține 
deosebite potente scenice, ea cere o mi
mică, o gestică specifică, uneori dramatică. 
La. radio, s-au prezentat citeva balade dar 
numai în interpretarea orchestrei și, bine
înțeles, in maniera simplificatoare și uni
formă amintită de tovarășul Vicol. Cintecul 
are insă nevoie de solist; acesta accentu
ează, prin text, caracterul epic, eroic sau 
dramatic, subliniind prin intonația vocii, 
lungimea strofelor sau repetarea versurilor, 
momentele de intensitate ale desfășurării 
narațiunii.

Interviu realizat de G. BÀDULESCU

fost uimit 
din Calea 
simfonică ! s

cîntăreți 
îragmen- 
Aici mai 
poate fi

l'ragmcnt din baletul „Seherazada" de Rirnski Korsakov In Interpretarea corpului de balet al 
Teatrului de Operă și Balet din București. Acest colectiv artistic va întreprinde un turneu la 

Paris,, unde va participa la festivalul internațional de dans din Capitala Franței
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CRONICA DRAMATICĂ
pectacolul Teatrului 
Național „I. L. Ca- 
ragiale“ vine să se 
adauge seriei de 
piese și filme pre
zentate pe scenele 
și ecranele țării 
noastre în ultimii 
ani despre viața po

poralul american. Exceptîncl su
praproducțiile și comediile mu
zicale tip ele ne-au înfățișat un 
peisaj uman divers, zugrăvind de 
cele mai multe ori cu un realism 
lucid chipul adevăratei Americi, 
al unei lumi frămîntate de con
tradicții și ciocniri sociale, departe 
de imaginea radioasă și senină a 
reclamelor comerciale. Drama
turgia americană contemporană a 
contribuit prin reprezentanții săi 
de frunte, Arthur Miller, John 
Steinbeck, Tenessee WiUiams, 
O’Neill, W. Sarroyan, la demisti- 
ficarea teoriilor burgheze apolo
getice care formaseră prejudeca
ta despre o „lume a tuturor po
sibilităților“, armonioasă și în 
continuă înflorire, punînd în lumi
nă — fără exagerări simplifica
toare — probleme sociale majo
re cu rezonanțe grave, tragice u- 
neori, în existența americanului 
de rînd. Rasismul, macchartys- 
mul, existența mizeră a muncito
rilor agricoli, iluziile spulberate 
ale oamenilor cinstiți și buni dar 
incapabili să se adapteze unei 
lumi în care banul este totul, via
ța de familie ciuntită de prejude
căți sociale, falsa stabilitate a u- 
nei existențe bazate pe lucruri 
dobîndite în rate sînt puse sub 
reflectorul investigației sociologi
ce prin intermediul artei.

Ultima piesă a lui A. Miller 
Vedere de pe: pod, pusă în sce
nă la Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" în regia artistului po-

porului Sică Alexandrescu, își 
plasează acțiunea în lumea emi- 
granților italieni în Statele Unite. 
Prezentînd destinul lui Eddie 
Carbone, care trăiește, un proces 
de dezumanizare rapidă, în 
sufletul său dezvoltîndu-se pasi
unea oarbă pentru nepoata lui, 
Catherine transformîndu-1 în tră
dătorul emigranților Marco și 
Rodolpo, autorul a încercatRodolpo, autorul a încercat să 
transfigureze artistic ceea ce el 
considera un destin individual fa-

nici nu poate fi înțeleasă în afa
ra acestuia, ceea ce depășește in
tenția autorului de a ne înfățișa 
simpla evoluție a unei drame 
personale care și-ar avea rădăci
nile exclusiv în resorturile intime 
ale structurii sufletești.

Meritul regiei constă în înțele
gerea împletirii existente între 
destinul individual al lui Eddie 
Carbone și drama socială a unei 
întregi categorii sociale din viața 
americană. ...............- - -Rămînînd fidel sensu-

recum încetinit diminuează, de- 
asemenea, tensiunea emoțională.

în rolul principal, artistul po
porului Marcel Anghelescu — 
Eddie Carbone ■— redă cu mă
iestrie transformarea omeniei în 
neomenie, a sentimentelor firești 
în reacții denaturate, exprimînd 
gradat conversiunea petrecută în 
conștiința personajului pe care-1 
interpretează. Neputința și slă
biciunea unui om tare, dar domi
nat de o pasiune oarbă este pre
zentată, în general, convingător, 
deși nu lipsesc efectele exte
rioare. O prezență scenică remar
cabilă este a artistei emerite Tanti 
Cocea în rolul lui Beatrice, soția

Dramă socială
sod desta nufipnfinri ?

„Vedere de
talmente determinat. O asemenea 
viziune îngustează orizontul de 
idei și suflul filozofie cu care ne 
obișnuisem în celelalte piese als 
lui Miller, îndreptîndu-ne atenția 
spre un „caz“ particular a cărui 
evoluție este urmărită, nu fără 
unele accente psihanalitice. Mă
iestria și talentul lui Arthur Mil
ler sînt însă prea mari pentru ca 
el să se cantoneze în fotografie
rea unui destin, rapt de contextul 
istoric concret în care evoluția 
acestuia are loc. Desigur, tragedia 
lui Eddie nu este determinată ne
mijlocit de situația lui socială sau 
de mediul in care trăiește, dar ea

pe pod“ de ARTHUR MILLER
rilor principale ale piesei, spec
tacolul putea să sublinieze cu 
mai multă forță valențele ei u- 
mane mai largi, ocolind totodată 
pericolul unei înțelegeri sociologi- 
ste, străine viziunii dramaturgului 
american. O caracteristică princi
pală a concepției regizorale o 
constituie îndrumarea actorilor 
către un joc firesc, dar din care 
lipsește suflul aspru pe care-1 
degajă substanța piesei. Lipsa u- 
nui stil unitar în interpretare, e- 
videntă îndeosebi la cuplul tine
rilor, interpretat de Irina Gărdes- 
cu și Florin Piersic și ritmul oa-

lui Eddie. în jocul actriței există 
o dozare infinitesimală a mijloa
celor de expresie în slujba expri
mării nuanțate a sentimentelor și 
atitudinilor, ea reușind să trans
mită semnificații majore prin in
termediul unor gesturi mărunte și 
aparent lipsite de însemnătate. 
Demnă de relevat prin forța și 
maturitatea ei artistică ni s-a pă
rut și interpretarea lui Emil Lip- 
lac (Marco) care, dispunînd de 
o partitură relativ redusă, a știut 
să-i dea culoare și expresie indi
viduală, subliniind fără ostenta
ție temperamentul și atitudinea 
față de viață a personajului său.

Monografia lui Qeorge Sbâr- 
cea, scoate in evidență puter
nica personalitate a artistului 
Dimitrie Popovici Bayreuth 
manifestată în cele mai variate 
direcții: cîntăreț, profesor și 
animator al vieții muzicale ro
mânești de la sfîrșitul secolu
lui trecut și începutul veacului 
nostru.

Autorul a căutat să re
dea după propriile sale 
cuvinte înserate în prefață : 
„ceva din fiorul străduin
țelor și experiențelor unui 
artist renumit, a cărui energie 
în veșnică frămîntare a exer
citat o influență activă asupra 
culturii noastre muzicale și 
care a formulat printre cei 
dinții, un nivel înalt de exi
gență față de artistul român 
și pregătirea Iui profesionala“.

De-a lungul capitolelor căr
ții se înfățișează convingător

Cartea 
muzicală

etapele principale ale vieții 
marelui cintăreț strîns împle
tite cu atmosfera socială și ar
tistică a timpului său, cu lupta 
artiștilor români pentru pro
movarea unei arte autohtone. 
Faima de care se va bucura 
excelentul interpret wagnerian 
va contribui la întregirea nu
melui său de Dimitrie Popovici 
cu eponimul de Bayreuth, ora
șul grandioaselor manifestări 
muzicale închinate marelui 
compozitor romantic german.

Considerații ample asupra 
artei cîntărețului, rolul muzi
cianului în dezvoltarea și în
treținerea unui climat prielnic 
afirmării și cultivării talente
lor, colaborările sale artistice 
oglindite într-o bogată cores
pondență cu marii artiști oi 
timpului, amplul său reperto
riu interpretativ sint tot atî- 
tea elemente interesante ale 
cărții, ce atrage deopotrivă pe 
cititorul avizat că și pe iubi
torul de muzică în general.

SILVIAN GEORGESCU

în primul ei rol pe prima scenă 
a țării, tînăra actriță Irina Găr- 
descu( Catherine) a dovedit sen
sibilitate dar a fosî depășită de 
dificultățile rolului, (prestigiul 
Teatrului Național nu _. îngăduie, 
după părerea noastră, ca debutanții 
să-și ia abia aici lecțiile de dic
țiune și mișcare în scenă). Dacă 
asemenea scăderi sînt totuși fireșfi 
atunci cînd dispui de o experiență 
artistică încă redusă ne-a sur
prins însă stîngăcia și artificialita
tea care au caracterizat în cea 
mai mare parte interpretarea lui 
Florin Piersic (Rodolphe) al că
rui talent și maturitate artistică 
au prilejuit interpretări remarca
bile. Este vorba, credem, de o 
insuficientă aprofundare a psiho
logiei personajului său, care nu 
reușește să dobîndească farmecul 
și exuberanța ce i se atribuie în 
piesă și lasă impresia unei vese
lii și bune dispoziții obținute cu 
mari eforturi. Un studiu mai a- 
tent al datelor caracterologice ai- 
lui Rodolphe ar face personajul 
mai firesc și spontan, eliminînd 
strădaniile prea vizibile ale ac
torului de a fi „simpatic“. Cît 
privește pe interpretul avocatului 
Alfieri (Chirii Economii), repre
zentant al ideilor autorului în pie
să, el reușește să se integreze în 
acțiune cu reținere și sobrietate 
(uneori, poate chiar cu prea, mul
tă sobrietate). Restul distribuției 
ca și figurația aduc o contribuția 
pozitivă în spectacol. Decorul sim
plu și funcțional, semnat de I. 
Oroveanu și plastica mișcării, rea
lizată sub îndrumarea lui A. Pe
legrini creează un cadra adecvat 
transmiterii viziunii regizorale a- 
supra piesei.

Răspunzînd întrebării puse de 
noi în titlu, spectacolul . demon
strează artistic falsitatea unei a- 
semenea alternative, în spiritul 
unei dialectice unități între in
dividual și social.

ION PASCADI

I



I

n vastul alfabet universitar, care începe cu matura răspundere pentru 
învățătură, cu munca perseverentă de îmbogățire a cunoștințelor ști
ințifice și culturale și continuă cu participarea Ia cele mai diverse 
activități extrauniversitare — se înscriu multiple inițiative născute din 
căutările creatoare ale autorilor lor —- colectivele studențești.

Ne propunem în această pagină să continuăm la rubrica de față care 
s-a bucurat de ecou în rîndul studenților, desprinderea din contextul nu
meroaselor activități și inițiative ce apar în institute și facultăți, a celor 
mai deosebite și să Ie prezentăm cititorilor studenți. Ii invităm totodată

să ne scrie despre alte inițiative interesante, care și-au găsit drept de „cetățenie“ în 
grupa, anul și facultatea lor, despre acele inițiative care abia acum sînt în faza de 
închegare și chiai’ despre acelea care dintr-un motiv sau altul n-au ajuns Ia finali
zare. Supunîndu-le pe toate de opotrivă discuției intenționăm să mijlocim generali
zarea unora, perfecționarea altora, să găsim soluții organizatorice pentru ducerea 
pînă la capăt a inițiativelor rămase Ia început sau Ia mijloc de drum.

iLĂTORIE ÎN TIMPURILE PATRIE

Scurt istoric

Inițiativa datează din vara anului 1964. Comitetul U.T.C. 
și Consiliul U.A.S. ale Centrului universitar București și-au 
propus să asigure o organizare complexă, pe măsura posi
bilităților de receptare și competență ale studenților, mani
festărilor dedicate celei de-a XX-a aniversări a eliberării Ro
mâniei. Studenții au venit cu numeroase sugestii. Studiate 
cu grijă, s-a conturat ideea organizării unor cicluri tematice

de activități care să recunoască acțiuni variate ca gen — 
simpozioane, expuneri, vizionări de filme, audiții muzicale, 
vizite și excursii — în jurul unei teme unice.

Manifestările organizate în cadrul ciclurilor tematice au 
oferit studenților prilejul să cunoască și să aprofundeze mo
mente importante din istoria patriei, trecutul revoluționar 
de luptă al partidului, realizările din anii socialismului.

De mare forță sugestivă s-au dovedit excursiile organizate 
în cadrul temei „Pagini glorioase din trecutul de luptă al 

poporului nostru“, vizitele făcute în București la principalele 
locuri legate de organizarea și desfășurarea insurecției ar
mate sau întîlnirile cu participanți la insurecție, cu prilejul 
simpozioanelor din cadrul temei „Lupta P.C.R. pentru eli-

berarea patriei de sub jugul fascist“, „Organizarea și înfăp
tuirea insurecției armate din August 1944“.

în cadrul celorlalte două teme ale ciclului: „Momente din 
lupta poporului nostru oglindite în literatură și artă“ și „Mă
rețele realizări ale patriei noastre în cei 20 de ani de la 
Eliberare" au avut loc seri literare, vizite la Muzeul de artă, 
și într-o serie de unități industriale bucureștene, 
întîlniri cu oameni de stat și. personalități ale științei și 
culturii românești, vizionări de filme. La toate aceste activi
tăți educative studenții au participat în număr mare. O dată 
mai mult, această participare, largă le-a dovedit organizato
rilor interesul pe care-1 suscită activitățile complexe, per
manente, cu un bogat conținut educativ și prezentate în for-

FLOAREA
ISPAS

secretar al comitetului ; 
organizației U.T.C. 

a Institutului pedagogic 
de 3 ani din Tg. Mureș

— Am considerat bună 
ideea de a reuni pe baza 
unei singure teme un șir 
de acțiuni educative. 
Ne-a atras caracterul 
complex, varietatea con
ținutului și genul ma
nifestărilor organizate 
pentru fiecare temă în 
parte. De aceea i-am și 
solicitat pe colegii din

București să ne relateze 
mai amănunțit expe
riența lor. Aveam in
tenția să o preluăm în
tocmai. Dar nu ne-au 
mai spus prea multe 
lucruri în plus. Am im
presia că s-au oprit și 
ei Ia stadiul de început. 
Au făcut un lucru bun, 
au proiecte bune (le-am 
citit relatate într-un ar
ticol). Și cam atît. Pă
cat că acest început nu 
a fost continuat așa cum 
ne așteptam.

în ce ne privește, tre
buie să spun că la noi 
nu se poate vorbi des
pre un ciclu tematic. 
Comitetul U.T.C. ți 
Consiliul U.A.S. din in
stitut au organizat mai 
multe expuneri și sim
pozioane, vizite, ex

cursii. „Noi orașe pe 
harta patriei“, „Dezvol
tarea industriei chimice 
în anii regimului popu
lar", „Satul ieri și azi“ 
au fost teme care au 
trezit interesul studenți
lor.

Pentru a asigura o 
cuprindere mai largă și 
mai completă a proble
melor și a da varietate 
acțiunilor noastre am 
organizat și vizite la o- 
biective industriale, 
excursii în țară. Dar 
acțiunile acestea nu 
și-au propus să dezvolte 
multilateral o anumită 
temă așa cum și-au 
propus colegii din 
București prin ciclurile 
tematice.

După părerea mea, un 
ciclu tematic complex 
poate fi organizat în

fiecare centru universi
tar, iar în centrele mari, 
chiar la nivelul insti
tutelor. Sîntem la în
ceput de an universitar 
și cred că este momen
tul să perfectăm, con- 
sultîndu-i pe studenți, 
tematica ciclului pen
tru întreg anul univer
sitar, modalitățile de 
realizare, măsurile or
ganizatorice. După cum 
forma de prezentare. 
— simpozionul, coloc
viul, întîlnirile etc. — 
poate cunoaște o conti
nuă îmbunătățire. în 
institutul nostru, de pil
dă, tema „Prietenie, to
vărășie, dragoste“, a fost 
prezentată în cadrul u- 
nui simpozion care a cu
prins și expunerile 
„Prietenii celebre în li
teratură“, „Mari prie-

me variate și atrăgătoare.

tenii în istoria univer
sală“ și un recital de 
poezie susținut de stu
denți ai Institutului de 
teatru.

I

LAURENTIU
HODOROG

lector, director al Ca
sei de cultură a stu
denților „Gheorghe 
Gheorghiu-De j" din 

Citii

„Ideea organizării u- 
nor cicluri tematice de 
activități în cadrul pro
gramelor casei de cul

tură ne este cunoscută. 
O aplicăm de mulți ani. 
Mi se pare de necon- 
ceput activitatea educa
tivă a unei case de cul
tură sau a unui club în 
afara unor manifestări 
înmănunchiate într-un 
ciclu. Numai așa se 
poate realiza continui
tatea activității educa
tive, se poate prezenta 
complet și printr-o va
rietate de acțiuni o a- 
numită temă.

Iată cîteva din ciclu
rile, organizate sub egi
da casei noastre de cul
tură : I. Bogății și fru
museți de pe întinsul 
patriei, II. Oameni 
de seamă ai științei și 
culturii românești, III. 
România — șantier al 
desăvîrșirii construcției 
socialiste, IV. Talen-

Două interviuri, 
aceeași concluzie

In articolul intitulat „Întîlniri de neuitat cu istoria pa
triei", publicat în „Scînteia tineretului" din 4 decembrie 1964, 
se relata pe larg despre inițiativa studenților bucureșteni. 
De la tribuna celei de-a V-a Conferințe a U.A.S.R. a fost 
transmisă experiența organizării ciclurilor tematice și re
comandată tuturor centrelor universitare. în aceeași lună, 
pe adresa redacției au sosit de la Cluj și Tg. Mureș scrisori 
în care erau solicitate explicații mai ample asupra organi
zării ciclurilor tematice la București.

Solicitarea a primit răspuns. A mulțumit răspunsul ? Iată 
în acest sens mărturia a doua interviuri :

ic și măiestrie în slujba 
patriei, V. Mari proza
tori ai secolului XX. 
tn semestrul următor, 
aceste cicluri au fost 
continuate. Pe de altă 
parte, s-a inaugurat 
un ciclu „Pagini de 
seamă din istoria pa
triei“ (acest ciclu a pri
lejuit comunicări și 
simpozioane — la care 
au participat personali
tăți ale vieții universi
tare clujene — în legă
tură cu probleme ca : 
„Formarea poporului și 
națiunii române“, „Lup
ta poporului român 
pentru unitate națio
nală“, „Politica Partidu
lui Comunist Român de 
desăvîrșire a construc
ției socialiste“). Un alt 
ciclu își propunea să re
unească teme ale educa

ției moral-cetățenești. 
(„Despre comportarea 
studentului la cămin, 
facultate, bibliotecă în 
relațiile de prietenie și 
dragoste“, dar și pro
bleme mai generale cum 
ar fi: „Eu și semenii 
mei“, „Ce înseamnă să 
fii modern“, „Patrie și 
patriotism“, „Raportul 
dintre politic, juridic și 
etic“, „Familia în so
cietatea socialistă", 
„Răspunderile tinerei 
generații“, „Tineretul în 
trecut și azi“ și altele). 
Și în prezentarea acestor 
teme de interes major, 
după cum ne-a dovedit 
participarea numeroasă 
a studenților, am aflat 
sprijin din partea unor 
cadre didactice de pres
tigiu din facultățile clu
jene.

nterviurile solicită. o concluzie. Inițiativa bticu- 
reșteană a fost apreciată. Cei din Tg. Mureș au 
organizat acțiuni variate, dar nu sub forma ci
clurilor tematice. (Deși ar fi vrut să le realizeze 
astfel). Nu le-a fost suficient de clar din cele re
latate de bucureșteni, cum se poate realiza un 
asemenea ciclu nu pe o perioadă limitată in va- 
canță mai ales și nu legat, numai de un anumit 
eveniment, ci cu caracter permanent. Observa
ția este justă. •« •

Dacă bucureștenii au adăugat lă experiența lor, deja cu?”*! 
noscută, lucruri noi lc vom da cuvintul.

• O comparație a experienței bucureștene cu cea clujeană 
dovedește că ele întrunesc asemănări și deosebiri, mai ales 
în forma de organizare.

La București, se vorbește despre „cicluri tematice com
plexe" în timp ce la Cluj se folosește pentru același gen de 
activitate expresia „Cicluri de expuneri realizate prin con
ferințe sau simpozioane, urmate de programe artistice, pro
iecții la epidiascop, proiecții cinematografice sau audiții mu
zicale“. Noutatea experienței bucureștene constă în varietatea 
acțiunilor pe o singură temă : expunere, simpozion dar și 
film, excursie, vizită, concurs „Cine știe, cîștigă“. La Cluj, 
expunerile și simpozioanele au fost urmate de filme, pro
grame artistice, audiții, dar de cele mai multe ori fără ca 
acestea să fie legate de tema pusă în discuție. Ele n-au fost 
întregite și prin activități în afara sălii casei de cultură: 
vizite la muzee, expoziții sau excursii. Socotim că organiza 
torii ciclurilor tematice de la Cluj pot privi cu mai multă 
receptivitate experiența și intențiile Bucureștiului.

Dar Clujul are o problematică mai variată și, în plus, 
inițiativa prețioasă a organizării unui ciclu de expuneri și 

simpozioane pe teme de educație moral-cetățenească. Desi
gur, în această privință cel care se cuvine să preia expe
riența este Bucureștiul.

Politehnica 
bucureșteană 

aduce completări
Ii dăm cuvintul, deși este restanțieră la acest capitol. 

Programul alcătuit trebuia realizat începînd cu luna mar
tie 1965, dai- a amînat realizarea lui pentru acest început 
de an universitar.

Programul include modalități de realizare diverse: ex
punerea și simpozionul — cu participarea unor activiști de 
partid și de stat, a reprezentanților de frunte ai culturii și 
științei românești, excursia spectacolul de teatru și 
film, vizite la locuri istorice și la mari obiective economice. 
Varietatea de gen a acțiunilor propuse este proprie atît 
fiecărei teme în parte cit și ciclului în ansamblul său care 
cuprinde cinci teme — I. Formarea limbii și po
porului român; II. Lupta poporului român pentru inde
pendență națională; III. P.C.R. — organizatorul și condu
cătorul insurecției armate din August 1944; IV. Contribu

ția adusă de armatele române la victoria asupra fascismu
lui german în cel de-al doilea război mondial; V. Mărețele 
realizări obținute de poporul român în anii de după Elibe
rare. De pildă, la tema a Il-a, consacrată luptei poporului 
pentru independență, un profesor de la Facultatea de istorie 
și un poet vor fi invitații Politehnicii (acesta din urmă la o 
convorbire despre romanul „Frpții Jderi“ de Mihail Sado- 
veanu) urmînd ca studenții șă participe și la spectacolul cu 
drama istorică „Apus de soare". Cele mai importante mo
mente ale luptelor pețitțu independență și eliberare națio7 
nală ale poporului român vor; putea fi cunoscute de stu
denți în expuneri făcute de profesori de specialitate, lec
turi dramatizate, prin prezentarea unor opere literare, dar 
și în timpul excursiei pe itinerariul București — Brașov — 
Sibiu — Alba lulia — Mirășlău — Rîmnicu Vîlcea.

Pentru ca cititorul să-și facă o părere mai completă des
pre varietatea modului de prezentare a temelor ne oprim 
și asupra felului în care a fost concepută realizarea temei: 
„Mărețele realizări obținute de poporul român în anii de 
după Eliberare“. în mare, vor fi tratate două probleme : 
realizările obținute în sectorul economic și dezvoltarea 
științei și culturii românești; perspectivele dezvoltării aces
tora oglindite în documentele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Vor fi invitați în mijlocul studenților activiști de 
partid și de stat, personalități științifice și culturale, care 
să-i ajute să aprofundeze documentele Congresului, să cu
noască mai bine politica partidului nostru. Se vor organiza, 
de asemenea, vizite în marile întreprinderi industriale și 
edificii culturale din București. Numeroase aspecte ale aces
tei teme vor fi aprofundate cu prilejul unei excursii pe 
ruta București — Craiova — Orșova — Reșița — Timișoara 
— Hunedoara — Hațeg — Petroșeni — Tg. Jiu.

Pe lîngă activitățile amintite, pentru conturarea cit mai 

completă a problematicii celor cinci teme, în planul ciclu
lui „Patria noastră în trecut și azi“ s-a propus și organi
zarea a trei brigăzi complexe de studii și documentare (în 
Deltă, în Munții Apuseni, în Moldova), urmînd ca studen
ții participanți la aceste „expediții“ să organizeze simpo
zioane și expoziții pentru a-i informa pe colegii lor asupra 
materialului documentar cules, să-și comunice, impresiile de 
drumeție.

O asemenea inițiativă poate sugera o modalitate de valo- 
. rifiț^re ș materialului documentar adunat in această vară de 
cele cinci brigăzi complexe din Centrul universitar București. 
Ne gîndim chiar că multe din acțiunile propuse la Politehnică
— expoziții de fotografii, prezentări de trasee, zone și obiec
tive turistice și economice însoțite de proiecții, simpozioane
— se pot realiza folosindu-se bogatul material și impresiile 
adunate în această vară de sutele de studenți care, au par
ticipat la tot felul de excursii (în circuit, individuale, prin 
O.N.T. etc.). Cei de la Politehnică intenționează, pentru a 
permanentiza participarea studenților la ciclurile complexe, 
popularizarea de la început a tuturor acțiunilor, distribuind 
invitații-abonament.

★
Vă invităm să ne scrieți, propunîndu-vă să ne răspundeți 

la următoarele întrebări:
Cum apreciafi inițiativa ?
Ce puteți adăuga Ia experiența rela

tată ?
Ce observații și propuneri aveți ?
Care este, după părerea dumneavoas

tră, soluția cea mai bună : organizarea 
ciclului la nivelul centrului universitar, 
Ia nivelul institutelor sau al caselor de 
cultură ?

Din nou despre:

„Biroul 
studențesc 

de 
proiectări"

„CABINETUL ABSOLVENTULUI"
...1 iuEe 1964. In viața institu

tului are loc un eveniment unic. 
Își încheie studenția prima pro
moție : 137 de profesori, pentru 
specialitățile științele naturale, ro
mână și matematică.

...15 septembrie 1964. Cei 137 
de profesori își ocupă locul la 
catedră. Începe cariera didactică. 
Practica muncii la catedră, par
ticiparea la viața satului le-a pus 
nu o dată tinerilor absolvenți pro
bleme cărora nu le-au găsit în
totdeauna rezolvarea cea mai 
bună. Dascălii mai în virstă — 
colegi de muncă — i-au ajutat 
cu grifă, cu căldură pe noii lor 
tovarăși. Dar foștii studenți n-au 
ezitat să li se adreseze pentru un 
sfat competent și acelora care-i 
formaseră în anii studenției,

...octombrie, noiembrie 1964. 
Pe adresa institutului — pentru 
conducerile facultăților, cadrele di

dactice, comitetul U.T.C. și Con
siliul A.S. — sosesc numeroase 
scrisori trimise de absolvenți. 
Unii solicitau un sfat, o îndru
mare metodică. Voiau să afle 
părerea foștilor lor profesori des
pre felul în care soluționaseră o 
problemă sau alta în activitatea 
instructiv-educativă. Cereau, amă
nunte despre o recentă lucrare 
apărută, despre noutățile biblio
grafice în specialitatea lor. Cu 
toții simțeau nevoia să vorbească 
despre munca lor, să aibă cești 
despre institutul în care învăța
seră timp de trei ani, despre cei 
care le îndrumaseră pașii către 
profesiune. In același timp, în in
stitut se aud frecvent întrebări 
ca : „Ce fac absolvenții, noștri ?“ , 
„Ctlm se comportă în produc
ție?“, „Ce greutăți întîmpipă ?“ 
Se discută mult despre absolvire 

și absolvenți în adunările stu
dențești, propunîndu-se organiza
rea unor întîlniri cu aceștia.

Si, de aci, din toate aceste pre
ocupări se naște ideea. organi
zării unei întîlniri cu absolvenții 
în vacanța de primăvară. Tutu
ror absolvenților li se trimit scri
sori : o invitație la institut. 
Sînt comunicate problemele 
principale care se vor discuta 
la. consfătuire: Ce condiții de 
viață și. de muncă aveți ? Activi
tatea la catedră confirmă sau in
firmă imaginea pe care v-ați fă
cut-o despre actuala profesie în 
timpul studenției ? Care sînt di
ficultățile, întîmpinate în predarea 
lecțiilor ? Ce propuneri aveți pen
tru îmbunătățirea pregătirii pe
dagogice a studenților în insti
tut ?

...aprilie 1965. Clipa reîntîlnirii 
cu profesorii și colegii, cu at

mosfera de neuitat a anilor de 
studenție a sosit.

Consfătuirea propriu-zisă s-a 
desfășurat mai întîi la nivelul in
stitutului. Absolvenții, împreună 
cu cadrele didactice au discutat 
despre cele mai bune forme și 
metode folosite în munca de edu
care comunistă a elevilor, despre 
rolul profesorului în viața cultu
rală a satului etc. Absolvenții au 
avut un hun prilej să-și comunice 
experiența, să o confrunte cu cea 
a colegilor.

După aceste discuții cu carac
ter mai general, au urmat alte 
consfătuiri, de data aceasta pe 
facultăți, cu profesorii de specia
litate. Schimbul de păreri a fost 
destinat problemelor de strictă 
specialitate; fiind puse în discuție, 
aspectele metodice ale predării 
unor lecții și capitole unde absol
venții Întâmpinaseră dificultăți.

Absolvenții au fost apoi oaspe
ții studenților. Le-au vorbit aces
tora despre munca lor, despre în
ceputurile profesoratului, despre 
marile răspunderi ale muncii la 
catedră.

Noua revedere va avea loc pes
te un an, în vacanța de primăvară 
din 1966. S-a statornicit astfel 
cea mai nouă tradiție universitară 
a unuia din cele mai tinere insti
tute de învățămînt superior, sub 
denumirea de „Cabinetul absol
ventului“.

...septembrie 1965. In ziua de 
15. a început, ca .în fiecare an, 
școala. Absolvenții sînt din nou 
la catedre. Celor de anul trecut 
li s-a adăugat un nou detașament 
de tineri profesori — promoția 
1965 a institutului.

Și tot acum, în lumea școlilor 
de la sate cîteva zeci de tineri, 
încă studenți, asistă la lecții, par
ticipă la întreaga activitate des
fășurată în primele săptămîni ale 
noului an școlar. Pentru a fi mai 
deplin competenți la viitoarele 
lor locuri de muncă, mulți stu
denți au liotărît, din proprie ini
țiativă. să facă o practică supli
mentară de două săptămîni în 
școlile rurale. Se vede dar că în
demnul absolvenților a avut 
ecou...

Locul apariției : Bacău — In
stitutul pedagogic de trei ani.

Autor : Colectivul institutului.
Scopul: Statornicirea unor le

gături continue între institut și 
absolvenții săi pentru a-i ajuta 
să-și perfecționeze măiestria lor 
pedagogică.

„Am primit 12 proiecte de dispozi
tive diferite pentru prelucrări meca
nice, întocmite de către studenți în co
laborare cu întreprinderea noastră. 
Proiectele sînt bine documentate și 
realizate. Rămîne ca noi să le con
trolăm, să Ie punem de acord cu noile 
necesități ale procesului de producție, 
in conformitate cu sarcinile de plan 
pe 1965 și apoi să lansăm în execuție 
pe cele care prezintă urgență. Subli
niem că proiectele ne sînt de un real 
folos, întrucît constituie o sursă bună 
de documentare și inspirație în alege
rea soluțiilor constructive pentru pro
iectarea de dispozitive asemănătoare, 
necesare fabricației noastre. Vă trans
mitem mulțumirile noastre pentru aju
torul dat și vă rugăm ca și pe viitor 
să ne sprijiniți în rezolvarea unor 
probleme ale introducerii tehnicii noi 
și tehnologiei avansate în fabricarea 
sculelor și uneltelor de mină“.

Expeditorul acestei scrisori din care 
am reprodus fragmentul de față este 
întreprinderea de unelte și scule din 
Brașov. Destinatar: Institutul politehnic 
din Brașov ; catedra de tehnologia con
strucției de mașini. Data : 20 ianuarie 
1965.

Rîndurile sintetizează, pe scurt, 
roadele unei colaborări din care au de 
profitat în primul rînd studenții, dar 
și întreprinderea.

Să ne întoarcem cu cîțiva ani în 
urmă, la izvoarele acestei inițiative...

Ea lO octombrie 1961, dată cînd, răs- 
punzîndu-se dorinței studenților anului 
V al secției de tehnologia construc
ției de mașini, a luat ființă un 
„Cerc studențesc pe proiectări“. Cu- 
rînd el a devenit „Biroul studențesc 
de proiectări“ — denumire care-i de
finește mai exact profilul, întrucît 
activitatea sa este asemănătoare cu 
cea a serviciilor de proiectări din în
treprinderi — și s-a bucurat de spri
jinul permanent al cadrelor didactice 
și organizației U.T.C. Prin înființarea 
lui s-a urmărit ca o parte din proiec
tele executate de studenții anilor IV 
și V la disciplinele „Stanțe“ și „Dis
pozitive“ în cadrul obligațiilor anuale 
să nu fie numai simple exerciții didac
tice, ci lucrări legate de realitățile 
producției, care să poată fi valorifi
cate în întreprinderi. S-a ajuns astfel 
ca, pe baza unor înțelegeri realizate 
între catedra de tehnologia construc
ției de mașini și serviciile „tehnolog 
șef“, „constructor șef“, „mecanizări și 
automatizări“ ale unor întreprinderi, 

studenții să primească pentru proiect 
chiar teme din planurile de lucru ale 
birourilor de proiectări.

Temele de proiect sînt alese de ca
drele didactice, pe baza consultării con
ducerilor întreprinderilor, a planurilor 
de lucru ale birourilor lor de proiectări. 
Se are în vedere ca volumul de muncă 
necesar să nu depășească pe acela ce
rut de un proiect de an. Elaborarea 
propriu-zisă a proiectului se desfășoară 
de-a lungul unui semestru sub directa 
îndrumare a cadrelor didactice. Perio
dic, lucrările sînt supuse unor verifi
cări parțiale și de către delegați ai în
treprinderii pentru care este lucrat 
proiectul și cu care s-a încheiat o 
„convenție de colaborare“. Aceste con
venții prevăd, pentru întreprinderi, 
obligația de a crea studenților toate 
condițiile de documentare în vederea 
executării proiectelor, iar pentru insti
tut aceea de a preda la timp proiecte 
bine întocmite.

Avantajele care decurg dintr-o ase
menea legătură stabilită între institut 
și întreprinderi brașovene sînt mari. 
Iată-le expuse succint de tovarășul 
lector Iliescu Constantin : „Lucrul cel 
mai important este că studenții, știind 
că proiectul lor va fi destinat produc
ției, muncesc cu multă răspundere, se 

preocupă de găsirea celor mai econo
mice și avantajoase soluții de proiec
tare. Pentru aceasta, merg des prin 
uzine, studiază normele interne și ca
racteristicile tehnice de lucru ale ma
șinilor, se sfătuiesc cu muncitorii, teh 
nicienii și inginerii cu experiență, 
consultă documentația tehnică existen
tă, citesc literatură de specialitate, 
eăutînd să aplice ultimele cuceriri ale 
tehnicii. In acest contact strîns cu u- 
zina, viitorul specialist se familiari
zează cu utilaje si agregate moderne, 
cu principiile organizării producției, 
cu specificul de proiectare și de pro
ducție al întreprinderii. își îmbogă
țește astfel orizontul cunoștințelor de 
specialitate, le verifică practic pe cele 
acumulate la cursuri, cunoaște îndea
proape sarcinile și problemele care 
stau în fața colectivului acelei între
prinderi. Evident, la absolvire, com
petența sa inginerească va fi mult mai 
aproape de cerințele producției. In a- 
celașî timp, pentru întreprinderi co
laborarea cu studenții duce la econo
misirea unui număr important de orc 
de muncă pentru proiectare. Pe de altă 
parte, bine documentate, la curent cu 
tot ce e nou, proiectele studenților 
oferă soluții de îmbunătățire, de mo
dernizare“.

Activitatea „Biroului studențesc de 
proiectări“ s-a bucurat și se bucură de 
aprecierea întreprinderilor beneficiare. 
Cuvinte de mulțumire ca acelea din 
scrisoarea citată au fost în dese rîn- 
duri adresate catedrei de tehnologia 
construcției de mașini și studenților. 
In anul universitar 1964—1965 „biroul“ 
a colaborat cu opt întreprinderi brașo
vene — „Rulmentul“, „Metrom“, „Elec- 
troprecizia“, „Steagul roșu“ și altele. 
Numai prin lucrările executate în pri
mul semestru al anului — circa 100 
proiecte de stanțe și dispozitive — au 
fost economisite 5 000 de -ore de muncă 
pentru proiectare. Multe dintre aceste 
proiecte, cu soluții deosebit, de valo
roase sub aspectul îmbunătățirii cali
tății și al creșterii productivității mun
cii, au fost deja lansate pentru exe
cuție sau vor fi lansate în viitorul a- 
propiat.

In momentul de față, catedra dfe 
tehnologia construcției de mașini stu
diază posibilitățile și perspectivele ac
tivității biroului studențesc de proiec
tări în noul an universitar. Colabora
rea va fi extinsă, stabilindu-se legături 
și cu întreprinderi din Sibiu și Mediaș. 
Pentru disciplinele „Stanțe", „Dispozi
tive“ și „Tehnologia construcției de 
mașini" sistemul de lucru prin „Biroul 

studențesc de proiectări“ va fi gene
ralizat cuprinzînd, practic, toți stu
denții anilor IV și V ai Facultății de 
tehnologia construcției de mașini. Ex
perimental, vor fi date în lucru și cî
teva proiecte la disciplinele „Scule“ și 
„Prese“.

„Considerăm acest mijloc — ne spu
nea recent tov. prof. dr. SILVIU CRI- 
ȘAN, șeful catedrei de tehnologia con
strucției de mașini — o metodă mo
dernă în pregătirea inginerilor, deose
bit de eficace pentru instruirea lor la 
nivelul actual și viitor al producției, 
pe baza cunoașterii celor mai noi suc
cese ale științei și tehnicii — sarcină 
de mare răspundere pusă în fața în- 
vățămîntului tehnic superior de cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român“.

★
Despre experiența brașoveana S-a 

scris în repetate rînduri în presă. S-a 
vorbit despre ea Ia multe consfătuiri. 
In țară, sînt șase secții și facultăți de 
tehnologia construcției de mașini. „Bi
rou studențesc de proiectări“ există 
numai la Brașov. De ce ?,
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ACT DE
CULTURĂ

de Lascar Sebastian

mernoria/ă Hașdeu — sursă a curiozității tinerilor

noua stație meteorologicaO
Recent a început .să funcțio

neze stația meteorologică de 
la Stolnici, regiunea Argeș. 
Este cea de-a treia stație me
teorologică construită anul a- 
cesta, alături de cele de la 
Odorhei și Măicănești. Ele sînt 
dotate cu instalații și aparate 
moderne și încadrate cu per
sonal calificat. De asemenea, 
s-au terminat lucrările de re- 
amenajare și de completare a 
aparaturii la stația meteorolo
gică de mare altitudine de pe
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organizațiilor U.T.C.; A. 
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NIZAȚIILOR U.T.C.
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tru îmbogățirea cunoștințe
lor profesionale ale tineri
lor ; A. VĂCARU — Orga
nizațiile U.T.C. pe schim
buri ; GH. GEALATU — 
Organizația U.T.C. a cadre
lor didactice
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1N ȘCOLI

Prof. O. RAUSCHI — 
Munca diferențiată — con
diție a eficacității

RĂSPUNDEM LA ÎNTRE
BĂRILE CITITORILOR 

DIN SCRISORILE SOSITE 
LA REDACȚIE

(Agerpresl

luat ceasurile.

toma Marius str. Crizanteme- 
lor-Buzău

Dr. ANTON ROMAN
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virful Omul. Nu demult, în a- 
propierea orașului Cluj, a în
ceput construcția unui centru 
de cercetări complexe hidro- 
meteorologice.

Prin toate aceste construcții 
și amenajări se urmărește cu
legerea unor date cît mai re
prezentative în domeniul me
teorologiei, care să fie puse la 
dispoziția diferitelor ramuri 
ale economiei noastre națio
nal?.

Ministerul Invățămintului, Di
recția învățămînt superior, ne-a 
comunicat că după promovarea 
anului I prin învățămîntul fără 
frecvență, conducerea institutului 
poate aproba trecerea la cursurile 
de zi, a celor mai buni studenți, 
în ordinea mediilor obținute și în 
limita locurilor existente.

I
I
I
I
I
I
I
!leași condiții 

riați ai comps

I
| Popesc» Ion — Brăila

Comitetul executiv al Sfatului 
I popular orășenesc Brăila, care a 
| cercetat semnalul dumneavoastră 
1 critic, ne-.a comunicat că într-a

devăr lucrările de reparare a po
dului peste linia C.F.R., în drep- 

■ tul stației C.F.R. Brăila, durează 
I do mai mult timp. în urma mă

surilor luate, atît de secția L 13 
Brăila, beneficiarul lucrării, cît și 
de T.C.T. Șantierul 13 Buzău, 
care mai avea să livreze o parte 
din materiale podul va fi dat în 
folosință la sfîrșitul acestei luni.

Dumitrescu Ion — Bacău. îm
bunătățirea principiilor de pre
miere a personalului tehnico-ad- 
ministrativ din unitățile econo
mice, prevăd că salariații care au 
fost transferați, pensionați, ple
cați în armată, la școli, cărora 
li s-a desfăcut contractul de 
muncă sau au trecut în alte ca
tegorii de personal, primesc la 
sfîrșitul anului calendaristic, dife
rența de primă de 30 la sută re
ținută în cursul anului, în ace- 

' i ca și ceilalți sala- 
compartimentului de unde 

I au plecat.
Menționăm însă că plata ace

stei sume se va face numai dacă 
planul de producție a fost realizat 

I valoric și pe sortimente, dacă s-a 
j realizat planul de desfacere, de 

urtările urîte sau 
numai nepotrivite, 
acelea care ilu
strează cel mai 
bine lipsa politeței 
te izbesc în mod 
deosebit în locu
rile publice. Am 
putea admite, la 

rigoare, că omul, închis în. o- 
daia lui, își poate permite să 
stea cu picioarele pe pereți — 
măcar că omul cu adevărat 
bine-crescut nu-și îngăduie 
nici la el acasă, fiind singur cu 
sine, asemenea detestabile „li
bertăți". Dar e limpede pentru 
toată lumea, afară de cel necu
viincios. că proasta purtare în 
mijlocul semenilor sare în ochi 
și supără grozav.

Bine. Supără, pe cei din jur. 
Necuviinciosului însă nici că-i 
pasă de necuviința lui. Nu-l 
doare.

Așa să fie ?
Dacă actul de nepolitețe este 

ușor trecut cu vederea de că
tre cei „suparăți" — atunci da, 
n-are ce să-i pese. Unii, indi
ferent de felul lor, zic : „îl 
privește personal!“. Alții, fiin- 
du-le lehamite, zic: „Lasă-l în 
plata domnului!“. Și mai sînt 
și părinți duioși pentru care 
junele obraznic e „odorul ma
mei“ căruia i se iartă orice, 
dacă nu chiar i se admiră to
tul.

Insă nu cred nici în ruptul 
capului că necuviinciosul nu a- 
junge să cadă pe gînduri, cînd 
îi ajung la ureche aprecierile 
juste ale celor din jurul lui. 
Cît de tare s-ar simți pe pozi
ție — pe poziția lui necuviin
cioasă — nu se poate să nu 
vină un moment cînd începe să 
se clatine, dacă află ce părere 
au semenii lui despre el. Prin- 
tr-un mijloc sau altul, cînd mai 
dulce cînd mai apăsat, după 
cum e cazul, fă-l pe necuviin
cios să simtă și să înțeleagă că 
e așa, și nu zic că instantaneu 
se va schimba, dar susțin că 
nu va trece mult și va purcede 
la revizuirea proastelor lui 
purtări. Nimeni nu-i într-atît 
de indiferent față de „ce zice 
lumea", chiar dacă pozează a- 
ceastă superbă indiferență, in
cit să rămînă „nemuritor și 
rece“ aflînd că toată lumea îl 
consideră nepoliticos, necivili
zat, incult.

Da, și incult!
Căci politețea este și un act 

de cultură. Și, iată, tocmai 
despre acest aspect al politeței 
ne e în gînd să convorbim 
acum. Să ne închipuim că ne 
aflăm — cum mi s-a și întâm
plat mai zilele trecute —• la 
vernisajul unei expoziții de 
pictură. E lume multă. Recu
noști, printre vizitatori, ba un 
profesor de la Institutul de 
arte plastice, ba un critic de 
artă, ba cîțiva pictori de sea.-.. 
mă, colegi mai mari ai expo
zantului care e un tînăr artist, 
ba o studentă la politehnică 
sau medicină, ba un muncitor 
tipograf pe care-l știi, și așa 
mai departe. în mijlocul lor, 
așa cum se obișnuiește mai a- 
les l'a vernisaj, tînărul expo
zant foarte afabil. Nu mă în
doiesc că el arde de curiozitatea 
de-a cunoaște aprecierile vizi
tatorilor asupra muncii sale 
artistice, dar nu provoacă în 
nici un fel exprimarea acestor 
aprecieri care, în prezența lui,

Boțea Stelu — strada Cozma 
Peiu 13 Brăila

Așa cum prevede 
din Codul Muncii, 
vechimea în muncă
neîntreruptă și pe timpul cît an
gajatul urmează cursurile unei 
școli în scopul pregătirii profesio
nale. Deci, dumneavoastră fiind 
trimis de către întreprinderea 
P.T.T.R. Galați în 1960 să ur
mați cursurile facultății de elec
tronică și telecomunicații, iar în 
acest an, în urma examenului de 
stat v-ați reîncadrat din nou, ve
chimea în muncă se < 
întreruptă. Dacă nu , ___
ciat în acest an de vacanță, aveți 
dreptul la concediu 1 
odihnă pe 1965.

calitate și prețul de cost, sau în ■ 
caz contrar, s-a obținut aproba- I
rea organelor competente. •

I 

articolul 133 - 
aliniatul E, I 

se consideră I

I
I
I

Uliii J1UU, vc- _ 
consideră ne-1 
i ați benefi-1

Hei, avu^l g 
legal de I

I
I

ATNOGEA IOAN — Bărăgan, 
raionul Fetești.

Ministerul Invățămintului — 
Direcția școli medii, ne-a infor
mat că deoarece nu v-ați prezen
tat la examenele de corigentă în- , 
tre 20—25 septembrie, indiferent | 
de motive, școala v-a încheiat • 
situația de repetent. | 

ar putea fi niște banale și false 
complimente. Poate că încear
că numai să surprindă pe chi
purile vizitatorilor reacțiile lor 
interioare. Și iată că, deodată 
dau buzna, tropăind în expo
ziție. trei tineri. Tablourile sînt 
fulgerător trecute în revistă. 
Unul dintre ei ține să-și facă 
cunoscută părerea cu o voce de 
stentor care provoacă vibrarea 
geamurilor și consternarea iu
bitorilor de artă

— Ce-s mă, aiurelile astea 1 
Altul, în fața portretului unei 

fete gingașe, țîțîie de 
ție :

— E prea mișto !
Ce a spus al treilea 

are importanță. Din 
glonț cum au veneit, glonț au 
plecat. Lăsînd insă in urmă-le 
dîra groasă și pestilențială a 
inculturii lor.

Firește, n-o să încerc să sta
bilesc aici care din cei doi a- 
vea dreptate. Că, adică tablou
rile erau fie „mișto“, fie niște 
„aiureli". Deoarece dreptate nu 
putea să' aibă nici unul, nici 
celălalt. Ce dreptate poate a- 
vea, în aprecierea unei lucrări 
artistice, acela care se dove
dește, cu vocea lui de stentor, 
un ignorant și un incult ?

N-aș vrea să fiu rău înțeles. 
Ca să intri într-o expoziție de 
pictură 
să fii 
cunoști 
artelor, 
prealabil' toate 
zee artistice ale 
necesar nici

nu e absolut necesar 
tobă 
istoria

să fi

de carte, 
universală 

vizitat 
marile n 

lumii.
măcar să fi a- 

juns la un gust artistic sigur. 
Poți fi cu desăvîrșire neștiutor 
în ale artei picturale și poți a- 
vea gustul încă neformat, cu 
totul șovăitor. Dar atunci, in
tri în expoziție animat de no
bila curiozitate de-a afla și ști, 
și de fierbintea dorință de a-ți 
cultiva gustul. Și intri mai ales 
cu acea atît de frumoasă sfială 
a unui spirit plăpînd în drum 
spre cunoaștere și maturizare, 
cu acel admirabil respect al o- 
mului bine-crescut față cu lu
crările îndeobște apreciate, dar 
lui încă nefamiliare. Poți ieși 
din expoziție nesatisfăcut, cum 
poți ieși și entuziasmat de cele 
văzute. Dar îți vei spune sin
gur, dacă ai bun simț, că nici 
eventualul tău entuziasm, nici 
eventuala insatisfacție n-au 
încă dreptul la certitudine. $i 
mai ales n-au dreptul să se 
manifeste cu voce de stentor, 
dezvăluindu-ți incultura si ne- 
politețea nu numai față de au
tor ci și de public.

Dar vreau să mai spun și 
altceva. Lăsînd la o parte fap
tul că rău crescutului îi poate 
fi absolut indiferent că s-a a- 
rătat în gura mare incult și 
ignorant, și printr-asta ridicul. 
el trebuie făcut să înțeleagă 
că nu-i este îngăduit să im- '.i' z- v,..v - • i , . - a r' meteze cn tropăiala, zbieratul, 
obrăznicia ' lui asupra specifi
cei stări de spirit a celorlolți 

. veniți să cunoască și să guste 
niște lucrări artistice (chiar 
dacă, ulterior, se constată că 

. lucrările n-au fost artistice, 
(ceea ce se poate întîmpla !). 
Cu alte cuvinte, trebuie să-i 
respecte pe ceilalți. Și a-i res
pecta pe ceilalți — iată esența 
politeței.

Ca să se vadă și mai bine 
unde poate duce ignorarea ce
lor din jurul tău, am să amin
tesc acel obicei care...

Dar, dacă nu, mă înșel, pen
tru azi e de-ajuns.

Centrul de cercetări radio-

logice al Ministerului Sănă-

lății și Prevederilor Sociale

a lost dotat cu noi instalații 

electronice. în fotografie :

tehnicianul metrolog Maria

Ioana Chirhaia lucrind la 

unul din noile aparate
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Iți iubești profesiunea ?

300

n toamna a- 
ceasta, Școala 
profesională de 
pe lîngă Uzina 
de mașini elec- 
trice-București, 
a primit pe 
băncile ei, în 
anul I aproape 

de noi elevi. Sînt adoles
cenți între 15 și 16 ani, au ter
minat în iunie „elementara“ și 
toată vara s-au pregătit înfri
gurați pentru examenul de ad
mitere la profesională.

Ce i-a îndemnat să vină la 
această școală ? Le-a dezvăluit 
cineva frumusețile meseriilor 
de electrician, de matrițer, de 
strungar... și într-o clipă de 
vis s-au hotărît să învețe a- 
ceste meserii ?

Unii, într-adevăr, s-au de
cis pentru o meserie sau alta 
în urma unei întîlniri cu un 
muncitor pe cînd erau pio
nieri, sau în urma unei vizite 
într-o fabrică. Cei mai mulți, 
însă, au venit în școală pentru 
că aici au fost înscriși de pă
rinții lor sau pentru că, pur 
și simplu, au fost frapați de 
îmbinarea celor două cuvinte 
— „mașini electrice" — care

nu mai 
fericire,

admira-

Poto : N. STELORIAN

biologice
Nu e

mare im-

reflexul

Noțiunea timpului nu este ca
racteristică numai omului. Sau, 
mai corect spus — „simțul“ tim
pului. Succesiunea cu regularita
te a unor evenimente este înre
gistrată și de către plante sau 
animalele inferioare. Mai mult 
decît atîta : ele își reglează anu
mite cicluri vitale în raport cu 
scurgerea timpului. Iar această 
măsurare precisă a trecerii tim
pului nu reprezintă o simplă 
curiozitate, cunoașterea ritmici
tății desfășurării proceselor vita
le, ca și a mecanismului succe
siunii lor, avînd și o 
portanță practică.

Să luăm, de pildă, 
fotoperiodic, care are un carac
ter general. Grație acestui reflex, 
„comportarea“ plantelor sau a 
unor animale este reglată de că
tre lungimea zilei. Cînd aceasta 
a atins o anumită mărime, plan
tele „știu“ că a sosit momentul 
să înflorească, iar animalele mi
gratoare să-și ia drumul în re
giuni avînd o climă corespunză
toare posibilităților lor de adap
tare. Pare că viețuitoarele ar fi 
moștenit pe cale ereditară o 
„memorie“ calendaristică.

Oamenii de știință au demon
strat experimental existența aces
tor ritmuri. Astfel, plantele de 
soig au. foșt expuse unui regim 

8 ore de htmiftă și 16 ore 
întuneric. La capătul unui șir 
astfel de experiențe, ele au 

înaripează imaginația tuturor 
băieților de 14 ani.

Dar ce altceva știu ei des
pre viitoarea lor profesie, mai 
bine zis, despre cele opt me
serii care se învață la această 
școală profesională ?

După ce au reușit la exame
nul de admitere .s-au văzut re
partizați în una din cele opt 
clase : de strungari, de matri- 
țeri, de lăcătuși, de frezori- 
raboterii... Unii, în special cei 
din mediul rural, aud acum 
pentru prima dată de meseria 
pe care vor trebui s-o învețe. 
Dar pentru ca să poți învăța 
bine o meserie trebuie ca ea 
să-ți placă, să-ți stîrnească 
interesul, să-i simți frumuse
țea, să-i înțelegi importanța.

Iată de ce cultivarea dra
gostei față de viitoarea mese
rie trebuie să se înscrie prin
tre principalele acțiuni educa
tive ale școlii și organizației 
U.T.C. încă de pe acum s-au 
concretizat unele inițiative 
demne de reținut. Astfel, deși 
repartizarea pe meserii a fost 
făcută din oficiu (după crite
riul notelor obținute la exa
menul de admitere cu scopul 
de a se crea clase cît mai 
omogene), elevilor li s-a spus

Casa de cultură a sindicatelor din orașul Piatra Neamț

înflorit. Atunci însă cînd peri
oada de obscuritate a fost mări
tă la 24 de ore, iar cea de lumi
nă la 12 ore — ciclul complet 
ajungînd la 36 de ore — plan
tele nu au mai înflorit. Ritmul 
lor de viață diurn fusese tulbu
rat.

în 
flori, 
care 
cifrei

schimb, au fost obținute 
cieîndu-se asemenea cicluri 
reprezintă un multiplu al 
de 24 de ore. Plantele au 

înflorit, de pildă, la un regim de

PE TEME

8 ore de lumină și 40 de ore de 
întuneric (o „zi“ de 48 de ore).

La fel, acest ciclu poate fi 
„deplasat“.

Un exemplu și mai interesant 
asupra acestui adevărat simț al 
timpului cu oare sînt înzestrate 
viețuitoarele este oferit de că
tre păsările care se orientează 
în drumul lor după soare și stele. 
O asemenea navigație presupune 
nu numai un simț al orientării, 
dar și unul al timpului, soarele 
și stelele ocupînd poziții diferite 
pe bolta cerească, in raport cu 
anumite mptpșmțe .țjin „zi sau 
noapte. într-o experiență. cîteva 
păsări au fost așezate ’ într-un 
planetariu, al cărui dom era for
mat diiitr-uu tavan acoperit cu 

că pot, cu aprobarea.direcțiu
nii, să facă schimb între ei.

— Ca urmare — ne spune 
tov. director de studii Copa- 
gea —• am fost asaltați cu o 
mulțime de cereri pe care, în 
majoritatea cazurilor, le-am 
rezolvat favorabil. în felul a- 
cesta, în zilele următoare, ele
vii au început să-și însușească 
cu multă dragoste primele no
țiuni din meseria pe care ei 
-înșiși și-au ales-o. Notăm în 
continuare vizitarea, pe clase, 
a uzinei. Elevii au trecut prin 
toate secțiile uzinei, dar s-au 
oprit îndeosebi în secția pen
tru care se pregătesc. Clasa de 
strungari s-a oprit mai mult 
în secția de strungărie, clasa 
de matrițeri în secția de ma- 
trițerie și așa mai departe. 
Elevii au putut astfel să-și 
dea seama de legătura dintre 
secțiile uzinei și de locul pe 
care meseria lor îl ocupă în 
procesul de producție. Totoda
tă, dirigintele sau maistrul 
care i-a condus le-a vorbit 
despre viitoarea lor meserie. 
Această preocupare a maiștri
lor și profesorilor a continuat 
și în orele de clasă sau în a- 
telierele școlii.

Acestea sînt acțiuni lăuda

fotografii ale stelelor. Pe măsu
ră ce acest firmament artificial 
era făcut să se învîrtească, păsă
rile își schimbau direcția de de
plasare.

Acest ritm diurn poate fi ob
servat și la oameni. Specialiștii 
au constatat că în corpul ome
nesc exista o creștere și o des
creștere regulată a conținutului 
în zahăr al sîngelui, a tempera
turii, activității glandelor endo
crine și a altor elemente fizio-

ȘTIINTIFICE

logice. Punctul maxim al acestor 
parametri se produce, în general, 
în cursul dimineții.

Căror fenomene își datoresc 
existența aceste ritmuri ?

Numeroși oameni de știință 
sînt de părere că factorii care 
guvernează mișcarea acestor 
„ceasornice“ biologice sînt de 
natură endogenă — adică se gă
sesc în interiorul organismului 
viețuitoarelor.

Iată și un exemplu concludent 
în acest sens.

Mat mulți oameni au trăit — 
Jli preajma polului nord — 
închiși, cîtva timp, în niște ca
bane. Pentru ca „simțul“ lor 
artificial al timpului să fie de
naturat, li 

organizației 
Dar iată că 
Petre Vrîn- 
comitetului

bile. Ele ar fi fost însă mult 
mai eficace dacă ar fi fost 
completate și cu unele iniția
tive din partea 
U.T.C. din școală, 
stînd de vorbă cu 
ceanu, secretarul 
U.T.C. n-am putut afla nici o 
acțiune inițiată în acest scop 
de către organizația U.T.C. 
Știm, secretarul e foarte ocu
pat acum : mutații, uteciști 
veniți fără taloane, alegeri pe 
clase, alegeri pe școală...

— Mai ales alegerile — sub
liniază tovarășul Vrînceanu — 
ne răpesc mult timp.

E adevărat. Numai că adu
nările de dări de seamă și a- 
legeri nu înseamnă pauză în 
munca educativă, dimpotrivă, 
ele presupun o intensificare a 
acestei activități. Or, problema 
principală care se pune în ac
tivitatea instructivă și educa
tivă pentru cei din anul I este 
dezvoltarea la ei a dragostei, 
a pasiunii pentru meseria că
reia i se dedică. Este limpede 
că numai pe această bază se 
vor putea îndeplini cu succes, 
și celelalte obiective ale mun
cii instructiv-educative. în 
anul școlar trecut comitetul 
U.T.C. a organizat pe clase, cî-

eli

de

Ei au muncit, s-au hrănit și au 
dormit, urmînd un ritm de via
ță foarte neregulat, alcătuit din 
„zile“ cuprinzînd între 22 și 28 
de ore fiecare. în pofida zdrun
cinării orariului lor normal da 
viață, nu s-a constatat nici o 
schimbare în ritmul lor diurn de 
activitate fiziologică.

în care loc din organism este 
situat acest orologiu biologic și 
cum funcționează el ? Este ba
zată oare existența sa pe declan
șarea unor mecanisme fizice sau 
chimice ? Este înzestrată oare 
fiecare celulă cu un asemenea 
„ceasornic“ sau există numai a- 
numite celule, specializate în a- 
cest scop ?

Tuturor acestor probleme nu 
li s-a dat încă un răspuns defi
nitiv, cercetările efectuate în ve
derea clarificării lor avînd doar 
un caracter orientativ.

A fost descoperit, de exemplu, 
un asemenea orologiu biologic 
constituit dintr-un număr de 4 
celule specializate, situate într-un 
ganglion nervos, așezat în regiu
nea subesofagiană a unui tip de 
gîndac. în interiorul ganglionului 
este secretat un hormon care di
rijează programul de 12 ore de 
activitate nocturnă, urmate de 
alte 12 ore de repaos diurn.

Este semnificativă o experi
ență efectuată asupra a două 
grupe de astfel de gîndaci. Ele 
au fost astfel „educate“, îneît 
una era activă doar ziua, iar 
cealaltă noaptea. Celulele specia
lizate au fost apoi transplantate 
astfel, îneît un singur grup de 
gîndaci să primească hormonul 
special în tot cursul zilei. Faptul 
că în cadrul acestui grup o serie 
de insecte s-au îmbolnăvit de 
cer, lasă să se întrevadă o even
tuală legătură dintre ritmul ac
tivității și această boală.

însemnătatea acestor cercetări 
nu se rezumă numai la consta
tările enumerate. Cunoștințe mai 
bogate și mai profunde asupra 
mecanismelor amintite ar putea 
contribui la creșterea substan
țială a producției agricole. Ob
servații de dată recentă au mai 
arătat că procesul de îmbătrînire 
are o anumită legătură cu aceste 
orologii biologice — legătură 
ce urmează a fi și ea clarificată, 
în sfîrșit, cunoștințele legate de 
funcționarea „ceasurilor vitale“ 
ar putea fi de mare însemnăta
te în ceea ce privește zborurile 
cosmice. Căci unii specialiști în 
neuropsihiatrie sînt neliniștiți în 
legătură cu efectele posibile no
cive ale stării de imponderabili
tate asupra ritmului de viață. O 
amenajare artificială a unui ritm 
zi-noapte ar putea — după pă
rerea lor — să preîntîmpine une
le tulburări ale sistemului ner
vos al cosmonauțiior.

teva interesante întîlnlri cu 
foști elevi ai școlii — azi mun
citori în uzină. Aceștia le-au 
vorbit celor din anul I despre 
frumusețea meseriei lor și des
pre perspectivele care li se 
deschid în față. Asemenea în- 
tîlniri la început de drum ar 
fi fost bine venite și anul a- 
cesta chiar din primele zile de 
școală. Dar cîte alte acțiuni 
interesante pot fi organizate 
în acest scop I

Școala profesională se află 
în chiar curtea mare a uzinei. 
Gardul ușor de plasă care în
conjoară la cîțiva metri de
părtare clădirea cu numeroa
sele săli de clasă, cu cancela
ria profesorilor etc. nu are 
aerul de a despărți școala de 
marile ateliere, de halele uzi
nei, dimpotrivă, el pare a sub
linia că aici, în acest colț al 
uzinei se transmite perma
nent pulsul marii uzine. Aici 
se pregătesc viitorii muncitori 
calificați, viitorii constructori 
de mașini electrice. Și pentru 
activitatea organizației U.T.C. 
acest amănunt 
nu numai un 
îndemn.

trebuie să- fie 
simbol ci și un

A. VRÎNCEANU
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LA ARTICOLE PUBLICATE DE „SCÎNTEIA TINERETULUI"

NEMAIPOMENITUL LITIGIU"
m atît di mmmir
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0 nouă fabrică 
de sirmă și produse 

din sirmă
în partea de est a orașului 

Buzău a început să capete con
tur viitoarea fabrică de sîrmă și 
produse din sîrmă — obiectiv 
al cincinalului. A fost termina
tă construcția halei principale 
de fabricație a sîrmei la care 
a și început montajul instala
țiilor și utilajelor. S-au Înche
iat, de asemenea, lucrările și 
la depozitul central pentru sir- 
ma laminată. în ritm intens se 
desfășoară lucrările la pavilio
nul administrativ, la drumurile 
uzinale și linia de cale ferată.

în nr. 5084 al ziarului nostru a apărut articolul „NEMAIPO
MENITUL LITIGIU“ în care erau comentate litigiile de valori 
minime între unele întreprinderi. Ziarul semnala pierderea de timp 
și cheltuielile necesitate de astfel de litigii.

întreprinderile vizate în articol au răspuns ziarului și credem 
că este util să facem cunoscute cîteva din aceste răspunsuri.

Arbitrajul Ministerului
Industriei

Construcțiilor
de Mașini

de suma de mai sus. Am vrut 
să ușurăm rapiditatea hotiirîrii 
prin imediata recunoaștere.

Nu vrem să mărim volumul de 
hîrtii consumate și valoarea co
respondenței născută prin acest 
litigiu atît de „nemaipomenit“ 
(cum bine precizează redactorul).

Articolul ne-a ajutat ca să 
privim și cu mai multă exigență 
asemenea pretenții și să luăm 
măsuri ca în viitor aceste sume 
să nu poată constitui un litigiu".

„Precizăm că în general cere
rile administrative de o valoare 
economică redusă ca cele sem
nalate în articolul „Nemaipome
nitul litigiu“ au fost în marea 
lor majoritate evitate. In cazu
rile izolate care s-au mai ivit. 
Arbitrajul, a atras atenția părți
lor să caute lichidarea lor înainte 
de a le introduce la instanța de 
arbitrare.

Apreciem că articolul publicat 
este instructiv și va folosi mai 
multor întreprinderi și din ca
drul altor ministere și sfaturi 
populare care mai formulează ac
țiuni pentru sume foarte mici".

MEZAROȘ FERDINAND 
director

FARKAS LADIȘLAU 
jurist consult principal

I. C. R. M.-Craiova

Analiza întreprinsă de factorii 
competenti din uzină a eviden
țiat că în adevăr în anul 1964 a 
existat un litigiu pentru suma de 
lei 11,40 între Fabrica de pos
tav Buhuși și Uzina „Laminorul“.

Ca urmare a analizei ce s-a 
făcut s-au propus următoarele 
măsuri :

Debitele pe care le avem și 
care trebuie achitate din pro
prie inițiativă, să fie lichidate 
mai prompt decît am făcut-o 
pînă acum.

In acest sens materialul a fost 
prelucrat cu colectivul de sala
riati angajați în aceste ope
rațiuni.

Concilierilor sau oricăror for
me de sesizare să li se dea re
zolvare imediată, fie plătindu-se 
sumele, fie trimițîndu-se răspun
suri motivate în cazurile cînd 
pretenția nu este temeinică sau 
cînd plata a fost făcută și nu s-a 
identificat ca atare de către cre
ditor“.

cu cineaștii

românești.
Kovacs 
Viorica

creații ale cine- 
românești, des- 
interpretate în 

Spînzuraților", 
.Cartierul vesel.i-

INFORMAȚII
Vineri dimineață a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația de activiști 
ai P.S.U.G., condusă de tova
rășul Karlheinz Schafer, șeful 
secției industrie grea a C. C. 
a P.S.U.G., care la invitația 
C.C. al P.C.R. a făcut o vizită 
în țara noastră.

La aeroportul Băneasa de
legația a fost condusă de to
varășii Simion Bughici, Du
mitru Lazăr, Ion Bucur, de 
activiști ai C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul 
R. D. Germane la București, 
Ewaid Moldt.

★

N. OANÄ 
arbitru șef

Uzina
„Fierarul"-Arad

„Sîntem întrutotul de acord 
că asemenea litigii ca cele sem
nalate să se rezolve fără întir- 
ziere.

în ce privește pretențiile recla
mantei I.C.R.M. Craiova care a 
întocmit o acțiune pentru 8,60 
lei, acestea au ajuns la noi nu
mai prin adresa Arbitrajului 
M.l.C.M. prin care sîntem obli
gați „ca în termen de 10 zile să 
trimitem întîmpinare" și actele 
de care înțelegem să ne servim 
în apărare. Tot cu această 
adresă ne comunică cele 8 anexe 
în care I.C.R.M. Craiova pretin-

„Critica dvs. este justă și pen
tru viitor vom lua toate măsu
rile pentru a preîntîmpina litigii 
de minimă valoare a căror li
chidare comportă pierdere do 
timp și cheltuieli, care pot de
păși chiar valoarea sumei de
bitoare.

Printre măsurile care trebuie 
luate, considerăm că ar fi eficace 
convorbirile telefonice cu condu
cerea întreprinderii debitoare, 
scrisori de somație-conciliere, 
conținînd însă toate elementele 
de fapt, și de drept în legătură 
cu debitul, pentru a-i da posibi
litate întreprinderii, debitoare să

Ing. GHEORGHE EDUARD 
director

Fabrica de postav

I 
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De curind în cadrul 
cursului „Teatrul și filmul 
contemporan", Universitatea 
populară din Tg. Mureș a or
ganizat o întîlnire cu realiza
torii unor filme 
Artistul poporului 
Gyorgy, actrițele

Fa.rk.as și Clara Sebok, regi
zorii Silviu Dimitrovici și 
Dimitriu Ivancenco au vorbit 
despre unele 
matografiei ■. 
pre rolurile 
„Pădurea 
„Runda 6“, „i 
ei“ și în alte filme, împărtă
șind celor prezenți impresiile 
lor cu prilejul 
cestor producții 
grafiei noastre.

realizării a- 
ale cinemato-

litote întreprinderii, debitoare 
dispună efectuarea plății“.

I. B1LDEA
director

Uzina
„Lammorul" - Brăila
„Ca urmare a articolului „Ne

maipomenitul litigiu", publicat în 
ziarul nr. 5084. vi comunicăm 
următoarele :

Cinematografe
CARTIERUL VESELIEI rulează la 

Patria (orele 9 ■, 11,30; 14 ; 16,30; 
19; 21,15). MRYLIN
— rulează
8,45; 10,45; 12,45; 
19; 21,15). 
TINEREȚII 
ză la 
13.45 i 
celsior 
16,30 i 
rele 10,30; 12,45; 15,15;
20). JUDEX rulează la Luceafărul 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Capitol (orele 9,30; 11,45;
14; 16,30; 18,45; 21), Floreasca
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), 
Flamura (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). LA ORA 5 DUPĂ- 
AMIAZĂ rulează la Victoria (orele 
10; 12, 14; 16,15; 18,30; 20.45), 
Buzești (orele 11; 15,15; 17,45; 
20,15). OMUL MAFIEI, completare 
SIMETRIE rulează la Lumina (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),' 
Unirea (orele 11; 16; 18,15; 20,30; 
completare SPORT nr. 4/1965. CI
NEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE 
completare ȘTIAȚI CĂ... rulează 
la Central (orele 9,30, 12,15, 15; 
17,45, 20,30), înfrățirea Intre po
poare (orele 10, 15 30, 18; 20,30), 
Bucegi (9; 11,30, 14, 16,30, 19,
21.30) . AFI, EVA I rulează la Union 
(orele 14; 16; 18,15; 20,30). AME
RICA, AMERICA — ambele serii 
—rulează la Timpuri Noi (orele 
10—20 In continuare). HATARI — 
ambele serii — completare TOTUL 
PENTRU VIAȚĂ rulează la Giu- 
lești (orele 10; 14,30; 17,30; 20,30). 
VIATĂ DIFICILĂ rulează Ia Cul-

cinemascop
Ia Republica (orele 

14,45; 16,45 ;
DULCEA PASĂRE A 
- cinemascop — rulea- 

Festivaî (orele 9 ; 11,30 ; 
16,15 ; 18,45 ;

(orele 9 ;
19 ; 21,30). Grivița

12,45;

21,15), Ex
il,30; 14 ;

lo
ll,45 ;

tural (orele 15,30; 18; 20,30). OCO
LUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 DE ZILE
— cinemascop — (ambele serii) — 
Completare GURA LUMII rulează 
Ia Dacia (orele 9,45—20 în conti
nuare). CEI MAI FRUMOȘI ANI 
rulează Ia Feroviar (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). UNO
RA LE PLACE JAZZUL rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15), 
Crfngași (orele 10,30; 16; 18,15;
20.30) , Doina (orele 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15). Program pentru 
copii orele 10. ONORABILUL STA- 
NISLAS, AGENT SECRET — com
pletare PRIMA ZI 
Tomis (orele 9,15;
16; 18,15;
rele 9,30; 
18,45; 21),
14,15; 16,30; 18,45; 21). CAPORA
LUL ȘI CEILALȚI rulează la Fla
căra (orele 14; 16; 18,15; 20,30), 
Munca (orele 16; 18,15; 20,30). UN 
CARTOF, DOI CARTOFI — com
pletare LECȚIE IN INFINIT rulea
ză la Vitan (orele 15; 17; 19; 21). 
CAMERA IN FORMĂ DE „L" ru
lează Ia Miorița (orele 10, 12,30-, 
16; 18,30; 21). HOȚUL DE PIER
SICI — completare FATA DE PE 
SOMEȘ rulează la Popular (orele 
16; 18,15; 20,30 — duminică ora
11.30) . VESELIE LA ACAPULCO
— completare ARTIȘTI AMATORI 
rulează 
13,30:
LUCRU 
pletare
VEL rulează la Moșilor (orele 11; 
15,30; 18 , 20,30).

20,30),
11,45; 

Modern

rulează la
11,30; 13,45;
Melodia (o- 
14; 16,30;
(9,45; 12;

la Arta (orele 9; 11,15; 
15,45; 18,15; 20,45). UN
FĂCUT LA TIMP — com-
la cel mai Înalt ni-

K3

(Urmare din pag. I)

U'remedieze unele defecțiuni 
șoare.

Folosesc 
pregătire ? 
producția, 
principalul 
ciere este calitatea : mai bine 
de trei sferturi din producția 
de aluminiu realizată de la 
prima șarjă — 30 iunie a.c. —• 
are o puritate de peste 99,9 la 
sută.

Pregătirea celulelor a fost 
atît de bine făcută, încît 
primele șarje de aluminiu au 
putut fi „sifonate“ din cuve 
exaot la ora prescrisă.

Așa stau lucrurile la Slati
na. Iar de la Brazi speram să 
consemnăm fapte asemănătoa
re. Dar aici se pare că de pre
gătirea oamenilor pentru a ve
ghea la funcționarea în bune 
condiții a instalațiilor nu se 
ocupă în suficientă măsură 
conducerile celor două fabrici 
aflate în funcțiune — olefine 
și polietilenă.

La nici una dintre ele pla
nul pe trimestrul III nu a fost 
îndeplinit. Au existat și mo
tive obiective după cum am 
aflat. Dar o analiză mai aten
tă a lucrurilor dovedește că 
nici în condiții normale pla
nul tot nu s-ar fi realizat da
torită opririlor accidentale: 
traseele s-au înfundat cu poli
meri, aparatele de măsurat și 
control n-au mai funcționat 
din lipsă de aer, s-au rupt 
discurile de explozie, s-au de
fectat pompele de catalizatori 
etc. Aici, o defecțiune care 
durează doar 5 minute înseam
nă pierderea a 16—18 ore pînă 
cînd instalația reintră în re
gim normal.

Explicația acestor deficiențe:

aceste forme 
Răspunsul îl 
Pentru început, 

criteriu de apre-

de 
dă

operatorii încă nu cunosc în
deajuns situațiile de avarii 
și manevrele imediate ce pot 
fi executate pentru preîntîm- 
pinarea lor. Defecțiunile — 
nici cele importante — nu fac, 
ca la Slatina, obiectul unor 
discuții între ingineri și mun
citori.

Utecistul Sandu Diaconescu, 
operator la tabloul de coman
dă al fabricii de olefine le-a 
spus lucrurilor pe nume : 
„încă nu ne pricepem înde
ajuns cum să prevenim o si
tuație de avarie. Iată, la pupi
tru am 72 de butoane, cu a- 
jutorul cărora aflu tempera
tura în orice parte a panoului 
de care .răspund. Pe tablou mai 
sînt manometre, debitmetre 
și alte aparate de măsurat și 
control. Cind observ o neregu
lă, sînt nevoit să-1 chem pe 
tovarășul maistru sau pe to
varășul inginer, pentru că nu 
sînt sigur ce manevră trebuie 
făcută de operatorul din insta
lație. Și se poate ca o întîr- 
ziere de cîteva minute să a- 
ducă prejudicii însemnate pro
ducției“.

— Nu există cursuri pentru 
perfecționarea calificării chi- 
miștilor ?, am întrebat.

— Ba da — ni s-a răspuns 
la biroul de învățămînt.

Și ni s-a arătat un grafic cu 
formele de pregătire : peste tot 
cursuri de specializare ou o 
durată destul de lungă (150— 
200 de ore). Nu încape îndoia
lă, aceste cursuri sînt utile 
pentru pregătirea teoretică și 
durează mai mult pentru că și 
procesul tehnologic este 
tul de complicat.

Dar există o seamă de 
rații care cer o însușire 
operativă. Pe lîngă cursurile 
amintite puteau fi organizate

des-

ope- 
mai

li

dimineața a părăsit 
plecînd la Viena, o 

.a Marii Adunări 
condusă de deputa

tul'Ion Pas, care, la invitația 
Consiliului național al Aus
triei, va face o vizită priete
nească în această țară. Din 
delegație fac parte deputății 
Emi! Bobu, prof. Traian lo- 
nașcu, ing. Petre Turcu, prof. 
Ion Creangă, Mircea Rebrea- 
nu și Ion Cristoloveanu.

Vineri 
Capitala, 
delegație 
Naționale

★

Vedere parțială a instalațiilor Combinatului Chimic de la 
Tg. Mureș

Fotoi O. PLECAN

Vineri a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii asociații
lor de combatanți din războ
iul de eliberare națională a 
Iugoslaviei, condusă de Vlada 
Zecevici, membru al Prezi
diului Comitetului federal al 
Uniunii.

La Gara de nord, delegația 
a fost întîmpinată de gene-

„Este adevărat că am chemat 
în arbitrare Uzinele „Laminorul“ 
Brăila cu acțiunea nr. 30714 din 
19 decembrie 1964 pentru a fi I 
obligată să ne achite suma de ■ 
11,40 lei ce reprezintă contra

■ valoarea unei lăzi.
Sesizarea dvs. este justă și ob

servația făcută în finalul arti
colului ar trebui să fie întocmai
respectată de toate întreprinde- 3 
rile și unitățile socialiste, ori de 8 
cîte, ori au asemenea litigii de 
o valoare mai mare sau mai mică 
și nu să se dispună plata de
bitului datorat numai după ce 
întreprinderea debitoare a fost 
acționată la Arbitrajul de

I
I

TIȚ VASILE 
director general

stat“.

N. R. — Subscriem acestor răs
punsuri .și așteptăm ca faptele să 
întărească măsurile luate.

I
I
I
I
I

ral de armată lacob Teclu, 
președintele Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist, general 
colonel Mihai; Burcă, vicepre
ședinte al Comitetului, Alex
andru Buican, vicepreședinte 
al Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști, de ofițeri su
periori.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Ante Ciudina, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
și membri ai ambasadei.

★

Institutul Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străi
nătatea. a organizat vineri in 
Capitală, la Casa de cultură a 
institutului, o seară culturală 
norvegiană.

Poeta Veronica Porumbacu 
a vorbit cu acest prilej des
pre unele aspecte ale poeziei 
norvegiene a secolului XX. 
în continuare a fost vizionat 
un program de filme docu
mentare norvegiene.

★

La Poiana Brașov s-au des
chis vineri dimineață lucrări
le unei consfătuiri organizate 
de Uniunea societăților de 
științe medicale pe terna: 
„Medicamente injectabile“ și 
„Din istoricul farmaciilor din 
regiunea Brașov“. în cele două 
zile cit va dura consfătuirea 
participanții vor dezbate pro
bleme de specialitate și vor 
vizita unități farmaceutice din 
Brașov.

(Agerpres)

S C U RP E 3x40 focuri (campi
onat republican).

Brașov și a jocului 
derbi de rugbi Steaua 
— Griviță Roșie, din 
cadrul campionatului 
republican.

Scinteia 
tineretului

• Astăzi va avea 
loc la Ankara meciul 
retur de fotbal dintre 
selecționatele Româ
niei și Turciei contînd 
pentru preliminariile 
campionatului mondi
al. în primul joc 
chipa română a 
purtat victoria 
scorul de 3—0.

Stațiile noastre
radio vor transmite 
cu începere din jurul 
orei 14,30 desfășura
rea întregului meci. 
Transmisia se va face 
pe programul I.

e- 
re- 
cu

de

• Duminică în ju
rul orei 16, pe pro
gramul I, stațiile noa
stre de radio vor 
transmite alternativ 
aspecte din repriza a 
doua a meciului de 
fotbal România —■ 
Turcia (tineret) de la

Două șantiere

* Campionatul cate
goriei B Ia fotbal 
programează dumini
că in Capitală un in
teresant cuplaj.

Cu începere de la 
ora ,9 pe stadionul 
Republicii se vor îri- 
tilni echipele : Meta
lul București — Oțe
lul Galați și Progresul 
București — Flacăra 
Moreni.

Siness și Bradva-la
revici la Puc. Partide
le Kozomora — Fo- 
dpr, Minev — Tomo- 
vici, Perkovici — 
Djantar au fost între-, 
rupte.

• In campionatul u- 
nional de fotbal la 
Moscova s-a desfășu
rat partida dintre 
Ț.S.K.A. și Cernomo- 
re Odesa. In mod 
surprinzător victoria 
a revenit oaspeților 
cu scorul de 1—0 
prin punctul marcat 
de Lohanovski în 
minutul 80.

• In primul meci 
al turneului interna
țional de box de la 
Leipzig, echipa ro
mână Banatul a în
vins cu scorul de 12— 
8 echipa poloneză 
Wisla Cracovia.

întreprinde în țara 
noastră, duminică di
mineața la. Cimpu- 
lung Muscel selecțio
nata regiunii Lodz va 
întîlni reprezentativa 
orașului.

lutiti® Șal tistul
Szaho (România) con
tinuă să fie lider în 
turneul internațional 
de la
runda a 10-a el a fă
cut remiză cu Balass 
Piri. Varnus a cîștigat

Subotica. in

• Duminică nu vor 
avea loc întilniri pen
tru campionatul repu
blican de box pe e- 
chipe. Competiția se 
reia la 30 octombrie 
cu desfășurarea me
ciurilor retur. Urmă
toarele etape ale re
turului sînt progra
mate la 6 noiembrie 
și 13 noiembrie.

• Astăzi, la poli
gonul Tunari conti
nuă întrecerile din 
cadrul „Cupei de 
toamnă“ la tir.

Programul cuprin
de probele de armă 
standard 60 focuri 
culcat senioare, armă 
liberă calibru mare

• Joi a plecat în- 
tr-un turneu în R. D. 
Germană echipa de 
box Otelul Galați. 
Din rîndul pugiliștilor 
gălățeni se remarcă 
Ijt. Cojan, V. Bogoi, 
O. Cioloca și N. Del
iu.

• In continuarea 
turneului pe care-l

• Boxerii clubului 
Dinamo București 
vor pleca la sfîrșitul 
acestei luni în Italia. 
Ei vor susține trei 
întilniri la Bologna și 
Pesara.

DESCHIDEREA SEZONULUI

DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

In drum spre Tulcea

O dată cu descbidpțeajijpatjț 
noarului artificial „23 AiȚgusf“ 
a fost reluată —
la hochei pe gheață.
cu
tri fruntași pentru turneul de 
baraj din 10—12 decembrie de 
la București, care va desemna 
echipa ce va participa în se
ria B a campionatului mondi
al de hochei pe gheață din Iu
goslavia, federația de specia
litate se preocupă de pregăti
rea tinerilor hocheiști.

Astfel, în acest sezon se vor 
organiza la patinoarul „23 Au
gust“ centre de inițiere pentru 
copii. Aici, în fiecare luni, 
marți, miercuri și vineri. între 
orele 13 și 15, copiii dornici 
să practice acest sport vor fi 
inițiați de antrenori speciali
zați. La sfîrșitul fiecărui ci
clu, care durează două săptă- 
mîni, copiii vor da un exa
men. Cei mai bine pregătiți 
vor fi selecționați în secțiile 
cluburilor bucureștene. Noile 
echipe alcătuite vor participa 
la campionatul orașului Bucu
rești pentru copii, care va în
cepe în a doua jumătate a lu
nii noiembrie.

Campionatul republican de 
juniori își va desfășura între
cerile din cadrul etapei regio-

fost reluată activitatea 
Paralel 

pregătirea hocheiștilor noș-

j șnal&jipitțăwla 25 ianuarie 1966, 
ifrmînd ca între 1 și 10 fe
bruarie să-și dispute turneul 
final la București.

Federația de hochei pe ghea
ță va mai organiza și alte 
competiții pentru tinerii ho
cheiști. Dintre acestea amin
tim „Cupa federației“ (20—25 
martie) și „Cupa pentru co
pii“ la sfîrșitul lunii martie.

Tîrgoviște. orașul de la poalele 
dealurilor subcarpatice, cu un 
remarcabil trecut istoric, cunoaște 
astăzi metamorfoza complexă, ui
mitoare, comună tuturor orașelor 
țârii noastre.

în urmă cu cîteva veacuri cen
trul vieții economice și politice al 
orașului îl constituia cetatea dom
nească. Cetatea contemporană 
Tîrgoviștei, care face să pulseze 
viața vechiului oraș, e construită 
din beton și sticlă, în partea sudi
că a orașului: marea Uzină de uti
laj petrolier.

Odaia cu înălțarea noilor obiec
tive economice, a noilor blocuri 
de locuit, vestigiile istoriei se 
bucură de atenția edililor orașu
lui. Vechea curte domnească cu
noaște astăzi o forfotă demult ui
tată, 
grup 
crări 
gină 
Cu multă muncă și mai ales 
multă pricepere, zidurile vechi de 
secole sînt dezgropate, curățate, 
completate și consolidate în așa 
lei încît să se apropie cît mai mult 
de vechea tor formă. Ue sub ten
cuiala Bisericii domnești ies la 
iveală liniile vechii arhitecturi. In 
curind, mlinile pricepute ale meș
terilor li vor reda Înfățișarea de 
acum cîteva secole.

In altă parte a orașului, un alt 
șantier își Încheie lucrările. Două
zeci de blocuri, un complex comer
cial si o nouă .școal^ alcătuiesc 
cei mâl tlnăr cartier al orașului. 
Linia modernă a clădirii, coloritul 
lor plăcui, aduc prospețime ve
chiului oraș.

Două șantiere, două obiective 
dilerite, care vorbesc de o armo
nioasă împletire a respectului fată 
de trecutul istoric al tării cu gri
ja permanentă a statului nostru 
pentru bunăstarea si confortul oa
menilor muncii.

Aici, sub Îndrumarea unui 
de specialiști, se execută Iu- 
menite să reconstituie o pa- 
din istoria poporului nostru.

ci

(Agerpres)
MICIT MIHAI

corespondent voluntar

AGRAFA DE TINICHEA
(Urmare din pag. I)

■ ■
— ținînd seama de această si
tuație — și alte forme de pre
gătire ca instructaje la fie
care instalație, verificarea pe
riodică a cunoștințelor asimi
late la cursuri, etc. Operatorii materialele demonstrative, ma- 
puteau învăța — chiar în tim
pul schimbului — cum să in
terpreteze fiecare indicație a 
aparatelor și relațiile dintre 
temperaturi, presiuni și de
bite.

Au existat avarii — șl nu 
una, două ! Dar nu s-au ana
lizat cu toți muncitorii din in
stalația respectivă, nu li s-a 
explicat în ce condiții apar și 
cum pot fi preîntimpinate. Tot

polietilenă, unde o parte din 
reactoare sînt închise și prote
jate cu blindaje din oțel și be
ton armat.

— Dar de ce nu se folosesc

chete, de pi'ldă.
— Au fost și machete, ne-a 

spus inspectorul principal Flo- 
rian Ionescu. Fiind copia fi
delă a fiecărei fabrici, cu toa
te instalațiile ei — și fiind 
destul de mari — au folosit și 
la montaj, dar mai ales în pe
rioada de calificare și specia
lizare a muncitorilor și cadre
lor tehnice. Nicăieri în țară, 
oamenii nu au fost pregătiți

plicarea manevrelor pe insta
lații, la legăturile dintre ele, 
la indicarea punctelor unde 
pot apare mai des avarii sin
gulare sau conjugate.

Dar cum au ajuns în starea 
în care se află acum ? Insis
tăm asupra acestui fapt pen
tru că aici este vorba de un ti
pic exemplu de dezinteres față 
de soarta unor bunuri care au 
costat aproape 2 000 000 de lei.

Machetele au fost și Ia Ex
poziția realizărilor economiei 
naționale. Acolo au fost bine 
păstrate, au fost admirate de 
milioane de vizitatori. Dar 
după ce expoziția s-a închis,

CERTIFICATUL CALIFICĂRII
CALITATEA

din insuficienta cunoaștere a 
aparatelor de control și a sis
temelor automate de reglare, 
unii operatori trec comanda 
automată pe comandă manua
lă, socotind că așa-i... mai si
gur. Nu demult un operator, 
după ce a treout instalația pe 
comandă manuală, a plecat 
pentru cîteva minute de lingă 
reaotor, timp în care s-a dere
glat întregul 
logic.

Necesitatea 
tor forme de 
tică, pe lingă cursuri, este evi
dentă.

— Vedeți, ni s-a spus, la bi
roul de învățămînt, la noi nu 
prea sînt accesibile toate ins
talațiile, mai ales la fabrica de

proces tehno-

inițierii și a al- 
pregătire prac-

ca la noi, cu 
telor, care au 
sitoare.

Unde sînt 
despre care se vorbește 
de mult, dar la timpul trecut?

Celei de la polietilenă nu 
i-am aflat urma cît am stat 
în combinat. Pe cea de la ole
fine am găfiit-o după o zi de 
investigații într-o cameră, pe 
la cabinetul tehnic. Există, 
deci... dar e făcută praf : dez- 

' membrată, cu piese lipsă, a- 
runcată în niște lăzi.

— Și macheta cealaltă este 
distrusă — ne-a spus maistrul 
Nicolae Savu, de la polietile
nă. Astfel sîntem lipsiți de un 
important mijloc de demons
trații, care ar fi folosit la ex-

ajutorul mache- 
fost foarte folo-

aceste machete, 
atît

au fost uitate acolo. Două ma
chete care abia ar intra in
tr-un apartament au fost „ui
tate“, de parcă ar fi fost niște 
mănuși ! In fine, peste cîtva 
timp, tovarășii de la Brazi 
și-au adus aminte de ele. Și 
au trimis doi șoferi cu două 
autocamioane — prevăzute, ca 
„strat de protecție“, cu cîte o 
pătură — iar aceștia le-au a- 
runcat în mașini și hai, înapoi 
la Brazi, cu 80 pe oră.

Aici s-a constatat că 
mai era spațiu“ și pentru ele 
și au fost „depozitate" într-o 
magazie lîngă cantină. Și soar
ta machetelor nu s-a oprit 
aici. Indiferența și neatenția 
le-a „asigurat“ și alte peripe
ții a căror consecință a fost

„nu

deteriorarea. Comitetul de 
partid a indicat conducerii să 
le refacă, dar cu toate străda
niile a fost impasibil. Aceasta 
a fost „odiseea“ celor două 
milioane investite.

—• Și cît de necesare ar fi 
fost aceste machete nu-i greu 
de dovedit, spunea operatorul 
Gh. Bănică, de la cîmpul 2 ole
fine. Și pentru noi, muncitorii 
mai vechi. Dar mai ales pen
tru cei ce se califică în conti
nuare ; au nevoie de ele și e- 
levii de la grupul școlar, care 
nu pot umbla cum vor prin 
instalații ca să urmărească 
zeci de kilometri de conducte 
și' rețele.

Iar. mafețrui Ion Stanciu de 
la tabloul de comandă, a com
pletat :

—• Dacă am vrea să verifi
căm cunoștințele muncitorilor 
în instalații ar fi destul de 
greu, aceasta fiind prea vastă 
și-dificil de parours. Machetele 
ne-ar fi folosit mult la aceste 
verificări, la aprofundarea cu
noștințelor.

Acestea sînt cîteva din ex
plicațiile deficiențelor consta
tate la Brazi. Păcat că însăși 
conducerea nu le acordă aten
ția cuvenită în analizele reali
zării planului de producție. 
Ultimul referat — analiza pe 
trimestrul III — este dovada 
cea mai elocventă. Ar fi de do
rit ca în atenția conducerii să 
stea în primul rînd depistarea 
punctelor nevralgice ale pro
cesului de producție și, în le
gătură cu aceasta, perfecționa
rea cunoștințelor profesionale 
ale muncitorilor. Iar comitetul 
U.T.C. nou ales să-și fixeze ca 
prim obiectiv de îndeplinit 
sprijinirea permanentă a acți
unilor de pregătire profesio
nală.

dit false. Căci ieșind 
din local înlănțuiți, în 
întunericul răcoros al 
nopții măștile au că
zut repede, ca o ten
cuială scorojită de 
caria vremii. Și a în
ceput jalnicul epilog 
al adevărului spus pe 
jumătate, al minciunii 
strecurate în tiparele 
dialogului civilizat. 
Fata care cochetase 
cu discreție și se ju
case eu promisiuni pe 
jumătate a refuzat la 
un moment dat pro
punerile destul de 
străvezii. Voia să ple
ce.

A urmat scena pe 
care am relatat-o. Re-

plică tînărului („M-a 
plimbat toată noaptea 
dîndu-mi să înțeleg 
că o să mă culce la 
ea și acuma voia s-o 
șteargă") j-a atras 
dezaprobar ea, nu toc
mai blîndă, a rarilor 
trecători. Băiatul s-a 
ales cu costumul ne
gru, de seară, cam și
fonat iar fata și-a cu
les cu un gest banal 
agrafa de pe asfalt și 
nederanjată sufletește 
de epilogul distracției 
abia consumate s-a 
lăsat înghițită de în
tunericul nopții. Ca și 
cum ar fi fost firesc 
ca lucrurile să se în- 
tîmple așa. Iar copca

culeasă de pe trotuar 
nu era imaginea-me- 
taforă a poemului elo
giu adus prezentei 
permanente a iubitei : 
„In părul tău de aur, 
o copcă de argint a- 
veai, și-n noaptea 
deasă ca smoala, tu, 
frumoasă / cu pletele 
de aur suntnd și de 
mătasă /, erai făclie 
blondă, lucind în la
birint (...) și te privesc 
acuma la fel ca altă
dată; / arunci și as
tăzi flăcări, ești doar 
un pic schimbată : / 
ți-i copca azi de aur, 
iar părul argintiu..."

Copca fetei era 
doar o efemeră agra
fă de tinichea.

DE CE?
(Urmare din pag. I)

bufet în jurul căruia 
se încing petreceri 
veritabile. Destinația 
sălii este astfel modi
ficată. Cu toate că în 
gară există un restau
rant frumos, bine a- 
menajat. De ce mai 
era necesar bufetul ? 
Si tocmai în sala de 
așteptare P

...La trenul de călă
tori, între Cluj și Te- 
iuș, vagonul clasa 1 
ALD nr. 33077 sea
mănă mai mult cu un 
coș de rufe murdare 
decât cu un vagon 
C.F.R. De ce ?

Și totuși faptul nu 
trebuie să mire întra- 
tît, întrucît vecina 
Clujului, Direcția re
gională C.F.R. Timi
șoara permite folosi
rea pe un itinerar des
tul de lung (Arad—■ 
Orșova) a unui vagon 
tot de clasa I (ALD 
nr. 30076), mai mult 
dectt neîngrijit, cu fe-

restre care nu se în
chid de parcă regio
nala C.F.R. ar fi în
cheiat vreo convenție 
cu farmaciile pentru 
desfacerea antigripa- 
lelor. Din nou : De 
ce ?

...Dacă privești blo
cul 46 din cartierul 
Ploiești Nord te vei 
giudi fără îndoială la 
Anul Nou sau mai 
exact la sorcovă, pen
tru că asta au făcut 
din acest bloc arhitec
ta vopsindu-l în ver
de, roșu închis, roz, 
alb, negru, glazurîn- 
du-i intrările cu ce
ramică gri.

De ce acest deza
cord cu armonia și 
echilibrul culorilor ?

...Pe fațada Liceului 
nr. 32 de pe bulevar
dul 1 Mai din Capita
lă se află un imens și 
frumos mozaic. Dar 
trebuie să faci mari 
eforturi ca să-l desco
peri, fiindcă trei sal-

cîtni ii acoperă com
plet. O consolare tot 
există : va veni iarna, 
salcîmii își vor pierde 
covorul verde al verii 
sau galben al toamnei 
și cîteva zile se va ve
dea mai bine mozai
cul. Pînă cînd salcîmii 
se vor îmbrăca in ți
nută glacială. Dar de 
ce, să ne mulțumim 
cu asemenea consola
re P Cine-i de prisos, 
mozaicul, salcîmii ?

Sînt doar cîteva în
trebări rostite lapidar. 
Dar cîți din cititorii 
noștri nu observă 
practica zilnică 
muncii, asemenea 
consecvențe față
care, le propunem să 
adreseze și prin ziarul 
nostru întrebarea : 
„De ce ?“. Bineînțeles 
în scopul obținerii ți
nui răspuns care să 
nu îndreptățească re
petarea întrebării.

în 
a 

in
de.
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Vizita delegației C.C. al P.C.R. Delegația

în parlamentara
La Asuncion s-au încheiat pregătirile 

în vederea „alegerilor“ municipale de la 
24 octombrie. Scenariul elaborat cu gri
jă de autorități a fost respectat, in liniile 
sale generale.

ROMA 22. — Coresponden
tul Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite :

în cadrul vizitei pe care o 
face în Italia, delegația C.C. 
al P.C.R. a participat la o a- 
dunare organizată la Comite
tul Central al P.C.I. cu prile
jul evidențierii activiștilor de 
partid care au desfășurat o 
vastă acțiune in campania de 
preschimbare a carnetelor de 
partid. La adunare au luat 
cuvîntul Luigi Longo, secre
tar general al P.C.I., M. Scoc- 
cimarro, membru al Direc
țiunii P.C.I., E. Macaluso, 
membru al Direcțiunii și al 
Secretariatului C.C. al P.C.I. 
Conducătorul delegației C.C. 
al P.C.R., tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, a rostit un cu- 
vînt de salut.

Continuîndu-și vizita prin 
țară, membrii delegației s-au 
întîlnit la Torino și Livorno 
cu conducători ai federațiilor 
și organizațiilor locale, cu ac
tiviști și membri ai Partidu
lui Comunist Italian. în ora
șele Torino, Livorno și 
Grugliasco, delegația a avut 
convorbiri cu primarii locali
tăților respective și cu alți 
reprezentanți ai municipali
tăților. Au fost vizitate, de a- 
semenea, Fabrica „Olivetti“ 
de la Ivrea, din provincia To
rino și Compania muncitori- 
loi- portuari din Livorno.

La reîntoarcerea la Roma, 
delegația C.C. al P.C.R. a a- 
vut întîlniri la secții ale Co
mitetului Central al P.C.I., și 
a făcut o vizită la redacția 
ziarului „L’Unita“.

română în Austria
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Manifestări cu prilejul Zilei
forțelor armate

ale Republicii Socialiste România
R. ?. Chineză

PEKIN 22 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei forțelor armate 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia la Pekin a avut loc o 
adunare la care au participat 
membri ai forțelor terestre, na
vale și aeriene ale Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
A luat cuvîntul Liu Ciji-țzian, 
locțiitor al șefului Direcției 
Superioare Politice a Armatei 
Populare Chineze ele Eliberare, 
care a. transmis felicitări mili
tarilor forțelor armate ale țării 
noastre. A luat de asemenea 
cuvîntul colonel Marin Sorescu,, 
atașat militar al Ambasadei 
române din Pekin. La adunare 
a participat, de asemenea, A- 
gop Be zer ian. prim-secretar al 
Ambasadei române din Pekin.,

și reprezentanți ai forțelor 
armate din garnizoana Gyor.

De asemenea, au fost depu
se coroane de flori la monu
mentele ostașilor români că- 
zuți în lupta împotriva fascis
mului din orașele Debrecen 
și Nyiregyhaza.

R. S. Cehoslovacă

R. ?. Ungară
BUDAPESTA 22. — Cores

pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite: Cu prilejul Zilei 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, în orașul 
Gyor a avut loc solemnitatea 
depunerii unor coroane de 
flori la Monumentul eroilor 
români căzuți în lupta împo
triva fascismului. Au depus 
coroane de flori Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Budapesta, dr. Csernitzki 
Gyula, președintele Sfatului 
orășenesc Gyor, Jankovits 
Perene, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc P.M.S.U.,

PRAGA 22. — Corespon
dentul Agerpres, A. Liță, 
transmite : Cu prilejul zilei 
Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, atașa
tul militar al Republicii So
cialiste România la. Praga, lt. 
col Petre Constantin, ă depus 
coroane' de flori la cimitirele 
din Zvolen și Brno și. la! mo
numentele din Piestany și 
Kremeriz ale militarilor ro
mâni, căzuți pe teritoriul 
Cehoslovaciei în lupta împo
triva fascismului în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial.
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Imagine din Caraci, capitala Pakistanului

I"» o
fff/in relativ Evenimentele

Ia Santo Domingo

rrrmași ai celui ce scotea pis- 
toiul cind auzea vorbindu- 
se de cultură au început 

să ridice capul.
O seacă telegramă de presă, 

transmisă din Düsseldorf, ne ves
tea înălțareâ unui rug pe malurile 
Rhinului. Ca pe vremea inchizi
ției, ca pe vremea fascismului, în 
flăcări au fost aruncate idei. Ja
rul a mistuit cărți semnate de 
Camus, Günther Grass, Françoise 
Sagan, Erich Kästner și alții.

Autorii : un grup dc studenți 
între 16 și .30 de ani.

Autoritățile n-au intervenitf1 Ba 
au intervenit. „Oficiul pentru su
pravegherea ordinei publice“ a 
primăriei din amintitul oraș a 
dat o autorizație în toată regula. 
Crima nu s-a produs deci spontan 
ci, cum se spune, cu voie de la. 
poliție.

Autoritățile n-au lăsat nimic la 
voia întimplării. Ele au vegheat 
la păstrarea „ordinei publice“. 
(De altfel, biroul care a dat auto
rizația și-a inclus în titulatură 
cele două cuvinte). Huliganii au 
cerut ca „operația de salubrita
te“ a arderii în public a lucrări
lor de „literatură scandaloasă, pri
mejdioasă pentru tineret“ să se 
desfășoare în Karlplaz. Adică toc
mai in piața unde s-a desfășurat 
cu cîteva săptămîni în urmă un 
miting electoral. Vorbitorul parti
dului social-democrat fusese scri
itorul Günther Grass...

Autoritățile au refuzat însă ca 
autodafeul să aibă loc în numita 
piață. Din motive de „ordine pu
blică“. Urmașii celor ce au aprins 
rugurile anului ’33 și apoi ale ce
lui de-al doilea război mondial 
s-au văzut nevoiți —- da, așa scria' 
un ziar occidental : „s-au văzut 
nevoiți“ — să se ducă pe malul 
Rhinului.

Autoritățile s-au scuzat mai 
apoi : „Credeam că acești tineri 
bravi vor arde fotografii porno
grafice și lucrări scandaloase“.

Acolo, pe malurile fluviului s-a 
strîns un grup de tineri huligani 
— caic nu reprezintă desigur 
masele de tineret din Germania 
occidentală ci aspirațiile unor 
cercuri de extremă dreaptă a 
acelora care n-au învățat nimic 
din experiența trecutului. Unii ar 
putea spune că nu există nici un 
motiv de îngrijorare. Nu s-au 
cîntat imnuri naziste și nici stea
guri cu zvastici n-au fost arbo
rate și nici salutul fascist n-a 
fost văzut.

Este însă un semnal care nu 
trebuie ignorat. Reprezentanți di 
bisericii protestante, desolidari- 
zîndu-se de cei ce au reclamat 
apartenența la această biserică în 
momentul cind au aprins rugul, 
au declarat : „Acolo unde sînt 
arse cărțile, pînă la sfîrșit vor fi 
arși oameni...“.

Este cit se poate de semnifica
tiv că și multe ziare vest-germane 
au luat atitudine amintind că a- 
semenea manifestări sint primej
dioase.

EUGEN PHOEBUS

SANTO DOMINGO 22.(Ager
pres). —, Guvernul provizoriu 
al Republicii Dominicane a a- 
mînaț pentru o dată nedetermi
nată acțiunea de preluare a 
armelor deținute de civili, care 
fusese prevăzută pentru ziua de 
joi. în vederea acestei opera
ții, agențiile de presă relatează 
că fuseseră deja alcătuite apro
ximativ 200 de echipe din re
prezentanți ai Ministerului Jus
tiției, oolfției și forțelor arma
te. Această măsură a fost amî- 
nată de guvernul lui Godoy de 
teama unor noi incidente care 
ar putea interveni cu acest pri
lej. Este cunoscută, de pildă, o. 
poziția funcționărilor civili ca
re cer ca înainte de a .se con
fisca armele deținute de civili 
să se retragă trupele concentra
te în fortăreața Ozama.

între timp, în capitala domi
nicană domnește un calm rela-

tiv. Există însă temeri că 
putea reizbucni incidentele, 
urmare a faptului că forțele 
teramericane continuă 
nă în bună parte pe pozițiile 
lor în jurul sectorului constitu
tionalist. ..............

Tratativele dintre reprezen
tanții O.S.A. și guvernul provi
zoriu privind retragerea trupe
lor americane staționate la San
to Domingo continuă.

De altfel, se relatează că 
proximativ 700 de soldati 
mericani, făcînd parte din 
de-a 82-a divizie aeropurtată și 
care au acționat în cadrul for
țelor interamericane, au fost 
concentrati joi la baza din San 
Isidro in vederea îmbarcării 
lor' cu destinația Statele Unite. 
Se așteaptă însă ca operația 
să se' pfelungeascS mai multe 
zile.
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DJAKARTA 22 (Agerpres). 
In Indonezia continuă, după 
cum relatează agențiile de 
presă străine, campania grupă
rilor de extremă dreaptă, mi
litare și civile, împotriva for
țelor democratice. Postul de 
radio Palembang informează 
că în regiunea de sud a insulei 
Sumatra au fost interzise 34 de 
organizații ale Partidului Co
munist din Indonezia și ale al
tor organizații democratice.

Ministerul Informațiilor 
anunțat că interdicția de 
circula pe străzi. între anumi
te ore din noapte este menți
nută la Djakarta. Autoritățile 
militare continuă să exercite 
cenzura asupra publicațiilor 
străine intrate în Indonezia.

Postul de radio Djakarta a 
anunțat că după o ședință a 
Comandamentului operațional 
suprem, președintele Sukarno 
a lansat un apel țării cerînd să 
se pună capăt oricăror demon
strații neautorizate și sublini
ind că actele de incendiere și 
devastare ale sediilor unor 
partide politice constituie acți
uni distructive și trebuie înce
tate. Președintele Sukarno a

Africa

Vineri 22 octombrie au 
sfîrșit lucrările celui 
Vl-lea Congres Sindical Mon
dial.

Ședința din 22 octombrie, 
a fost consacrată adoptării Re
zoluțiilor și celorlalte docu
mente ale Congresului. Dele
gații au subliniat cu puterni
ce aplauze adoptarea cu una
nimitate de voturi a marii 
majorități a rezoluțiilor, prin
tre care: rezoluția cu ptivire 
la Vietnam, cea cu privire la 
problemele femeilor munci
toare, rezoluțiile privind secu
ritatea socială, tineretul mun
citor, drepturile sindicale, 
numeroase rezoluții de soli
daritate cu lupta clasei mun
citoare și a popoarelor din 

de Sud. Argentina,
Coreea de. sud. Spania, Por
tugalia. Republica Dominica
nă și din alte țări, telegrame 
de protest, precum și alte do
cumente;

Punîiidu-șe în discuție re
zoluția cu privire la punctul 
1 de pe ordinea de zi, printre 
cei ce au luat cuvîntul a fost 
și tovarășa Larisa Munteanu, 
secretara Consiliului Central 
al Sindicatelor care a reafir
mat poziția delegației sindi
catelor din Republica So
cialistă România în proble
mele dezbătute la acest punct. 
Supusă aprobării Congresu
lui, rezoluția a fost adoptată 
cu majoritate de voturi, une
le delegații votînd împotrivă. 
Delegația sindicatelor din Ro
mânia s-a abținut de la vot.
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,,Un nou imperiu economic, care trans
formă structurile geografice și politice, 
este pe cale de a se constitui in regiunea 
Oceanului Pacific“ (COMBAT).

După aprecierile comentatorului Geor- 
qes Andersen, Japonia ar ii deosebit de 
interesată in înfăptuirea acestui proiect. 
Datorită evoluției postbelice, fiind lipsi
tă de fostele posesiuni, Japonia își pro
cură greu materiile prime necesare in
dustriei și nu dispune de suficiente piețe 
care să asigure desfacerea produselor 
sale.

lor firmele care se angajează să 
asigure Japoniei fier, crom, cu
po», nichel sint controlate ele 
marile monopoluri nord-ameri
cane. Astfel „Marcoma Mining“

comunicatul publicat după șe
dința comitetului mixt japono- 
australian se arată că .
la un acord privind înființarea 
unei organizații de 
economică a țărilor din bazinul 
Pacificului“. S-a liotărît ca la ur
mătoarea sesiune care va avea 
loc la Canberra în anul 1966, să 
fie invitați și reprezentanți ai 
Statelor Unite, Canadei, Noii 
Zeelande precum și ai altor țări 
clin această zonă, pentru a dis
cuta proiectul de înființare al 
unei noi piețe comune.

Cotidianul francez „COMBAT“ 
arăta că din punctul de vedere 
japonez, noua organizație ar per
mite economiei să se „desprindă

„s-a ajuns

colaborare

acă se are în ve
dere numărul cres
când de falimente 
înregistrat în ulti
mul timp în econo
mia japoneză (sem
ne ale „unei obo
seli“) apare mai 
elocvent de ce ide-

ea unui organism economic în 
zona Pacificului, a găsit rezo
nanță la Tokio. Trimișii marilor 
monopoluri japoneze s-au în
dreptat spre numeroase țări de 
pe continentul american. Astfel 
importante acorduri au fost 
semnate cu Canada. Acestea 
prevăd livrări masive de mate
rii prime canadiene către Japo
nia. Cu Peru au fost încheiate 
acorduri pentru livrări de mine
reu de fier. Contracte asemănă
toare au fost parafate cu mari 
companii austrialiene și neo
zeelandeze. Ceea ce e demn de 
remarcat în aceste tranzacții este 
faptul că- în majoritatea cazuri-

„Piața Pacificului
din Peru cit și trustul australian 
„Mount Goldsworthy Mining 
Association“ sint finanțate ele 
mari monopoluri americane. în 
următorii șapte ani două trusturi 
australiene vor pune la dispozi
ția Japoniei minereuri în valoa
re de 950 milioane dolari. Dar, 
evident, mare parte din profitu
ri va lua drumul companiilor 
nord-americane, asociate la 
aceste afaceri. Colaborarea eco
nomică inter-pacifică nu aparține 
doar domeniului proiectelor. în
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Aplicații ale forțelor armate
ale unor țări participante
la Tratatul de la Varșovia

naționale al R. P. 
general 5de- armată

Sălăjan, ministrul

apărării
Polone,
Leontin 
forțelor - armate- a!'României, 
general-colonel- La jos Czine- 
ge, .ministrul apărării al Un-

ERFURT 22 (Agerpres).- — 
Agenția TAȘS transmite că, 
potrivit planului Comanda
mentului unificat al .forțelor 
armate ale țărilor participan
te la Tratatul de la Varșovia, _ ,. 
în perioada dintre 16 și 22 oc- gariei,-Mareșal al Uniunii- So- 

' " ’ ' — ’ " vietice A. A. Greciko, 'coman
dant suprem al forțelor ar
mate- unificate ale . țărilor 
participante la Tratatul de ' la 
Varșovia, . -

La aplicații -a asistat,, de a- 
semenea, maior Râul Castro 
Ruz, ministrul : Forțelor ar
mate revoluționare ■ ale Repu
blicii Cuba.

Aplicațiile au- fost urmărite 
de Walter Ulbricht, - prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., Willy Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. ■ al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., și alți membri și 
membri supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului R.D.G.

tombrie, pe teritoriul Republi
cii Democrate Germane au >a- 
vut loc aplicații ale - trupelor 
Armatei populare naționale- a 
R.D.G., Armatei populare ce: 
hoslovace, Armatei poloneze și. 
Armatei sovietice. Aceste a- 
plicații au fost condușe , de: 
generalul de armată P. K. Ko- 
șevoi, comandantul suprem al 
grupului de trupe sovietice 
din Germania. r , •

La aplicații au asistat ge
neral de armată Dobri Dju- 
rov, ministrul apărării popu
lare al Bulgariei, general de 
armată Bohumir ■ Lomsky, 
ministrul apărării naționale 
al Cehoslovaciei, general- de 
armată Heinz Hoffmann, mi
nistrul
R.D.G., mareșal al Poloniei, 
Marian Spychalski,.. ministrul

apărării nationale al

i PE SCURT

Vineri a sosit la Viena dele
gația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste Româ
nia condusă de deputatul Ion 
Pas, care la invitația Consiliu
lui Național al Austriei, face 
o vizită în această țară. Dele
gația a fost întîmpinată la so
sire de președintele Consiliului 
Național al Austriei, dr. A. Ma- 
leta, de deputata Rosa Joch
mann, conducătoarea delega
ției Parlamentului austriac, 
care ne-a vizitat țara anul tre
cut, și de alți deputați ai Con
siliului Național și ai Consi
liului Federal al Austriei.

Delegația română a vizitat 
apoi clădirea Parlamentului 
austriac, unde a fost primită 
de președintele Consiliului Na
țional al Austriei, de un nu
meros grup de deputați ai Con
siliului Național și ai Consiliu
lui Federal.

din Indonezia
cerut populației „să facă față 
într-un spirit de unitate urmă
rilor încercării de lovitură de 
stat de la 30 septembrie“ și a 
lansat Un apel la luptă împo
triva colonialismului, neocolo- 
nialismului, imperialismului și 
pentru apărarea revoluției in- 
doneziene.

egimul dictatorial instaurat în această tară de pre
ședintele Stroessner, a lansat o cortină de fum 
asupra corpului electoral cu: ajutorul unei propa
gande susținute privind „succesul campaniei de 
pacificare“. Dar fumul a fost risipit de fapte. Și 
acestea arată că, în ultimele luni, numărul persoa
nelor arestate, asasinate sau supuse represiunilor 
de tot felul a înregistrat o creștere simțitoare. în 
închisori, în beciurile comisariatelor de politie și

în carcerele din garnizoanele militare cei întemnițați se nu
mără cu miile. închisoarea pentru femei „Buen Pastro" și la
gărele de concentrare, în special cel de o tristă celebritate 
„Canteras de Tacumou“, situat la numai 6 kilometri de capi
tală, sint pline de deținuți politici. Anihilarea forțelor ce se 
opun actualului regim a constituit unul din punctele principale 
ale scenariului apropiatelor alegeri. Stroessner consideră că el 
a fost dus, cum nu se

Dar, din afara 
gratiilor închisori
lor, cercurile pro
gresiste, partidul 
febrerist revoluțio
nar, partidul comu
nist, diferițe orga
nizații ale muncito
rilor și țăranilor au 
denunțat manevra 
electorală și au de
mascat așa-zisa po
litică de „conci
liere" a regimu
lui cu conducătorii 
tabloul întîlnit și în 
In cercurile politice din Asuncion s-a aflat că ambasada State
lor Unite a exercitat presiuni puternice asupra liderilor unor 
partide de dreapta pentru a participa la aceste „alegeri" în 
scopul de a fi frînată dezvoltarea luptei democratice a poporu
lui. Răspunzînd acestor presiuni, partidul liberal, Mișcarea de- 
mocrat-creștină și fracțiunea de dreapta a partidului febrerist 
au încheiat un pact prin care urmează să se prezinte la alegeri, 
formînd o opoziție aparentă partidului Colorado de guvernS- 
mînt. Și în această privință, după cum se vede, scenariul ale
gerilor a fost respectat.

Ceea ce nu s-a prevăzut însă a fost izbucnirea unor con
flicte chiar în sinul guvernului, între Stroessner și ministrul 
său de interne, Edgar Insfran. S-a aflat. astfel că, în cadrul 
partidului Colorado există o fracțiune, condusă de Insfran care 
și-ar fi exprimat nemulțumirea față de „excesele guvernului“. 
Observatorii consideră însă că acesta nu este decît un pretext 
pentru ca Insfran, sprijinit de unele cercuri ale armatei, ale 
latifundiarilor și marii burghezii să poată pune mina pe pu
tere, chiar și cu ajutorul unei lovituri de stat.

în ciuda măsurilor represive ale autorităților masele popu
lare paraguayene au întîmpinat „alegerile" de duibinică cu 
greve, acțiuni de sabotaj, demonstrații și alte acțiuni menite 
să pană în lumină caracterul real al scrutinului. Pe străzile 
capitalei ca și în alte orașe au apărut lozinci pe care scria : 
„Jos farsa electorală“. Numeroși lideri politici paraguayeni, 
aflați în exil, cum este fruntașul liberal Carlos Pastore, au afir
mat că „poporul nu va participa la așa-zisele alegeri munici
pale, deoarece ele se desfășoară într-un climat de teroare,~rfe 
negare a drepturilor cetățenești și a libertăților politice".

poate mai bine, la îndeplinire.

„Alegeri
între gratii

unei false opoziții. De fapt se repetă 
cursul ultimelor „alegeri“ prezidențiale.

I. RETEGAN

ADEN : aspect din timpul recentelor ciocniri ce au avut loc pe strâ/ile..orașului.

Intre doi vulcani

puțin cite puțin de sub tutela 
americană“ ■— curent de opinie 
tot mai frecvent în cercurile po
litice și de afaceri de la Tokio.

Washingtonul favorizează pro
iectul deoarece speră să intensi
fice, prin intermediul noului 
organism, penetrația economică 
în această zonă. în ceea ce pri
vește țările membre ale Comrnon- 
wealthului ele văd în această 
organizație, posibilitatea „procu
rării de noi debușee, indepen
dent de Londra“.

IOAN TIMOFTE

n urmă cu cîteya săptămîni, într-o 
zi de septembrie, un vas s-a apro
piat de insula Tristan da Cunha, si
tuată la 3 000 de kilometri spre sucl- 
vest de Republica Sud-Africană. Pe 
țărmul pustiu, sub umbra unui uriaș 
vulcan au debarcat 12 oameni...

La 10 000 de kilometri distanță de 
această insulă sub administrația bri

tanică, la Londra, evenimentul amintit a provocat 
o oarecare tulburare. Ce s-a întîmplat ? în octom
brie 1963 pe insulă a erupt un vulcan. Toți lo
cuitorii — 260 la număr — au fost evacuați. Gu
vernul englez le-a propus oficial să se stabilească 
în Anglia și le-a pus ia dispoziție, în acest scop, 
un lot de pămînt.

N-au trecut însă nici doi ani și locuitorii insulei 
Tristan da Cunha au ajuns, după cum ne infor
mează OBSERVER, la concluzia că „insulele bri
tanice nu sînt potrivite pentru a trăi“ și au trimis 
12 oameni pe insula lor natală spre a vedea dacă 
nu s-ar putea reîntoarce acolo. Relatînd „cazul“ 
OBSERVER își exprimă nedumerirea : cum pot 
unii oameni să prefere Angliei o îndepărtată insu
lă pe care nu de mult a erupt un vulcan și care 
„oferă prea puține șanse de salvare în cazul unei 
noi erupții puternice ?“ Și cum pot ei „să renunțe 
la cele mai înalte realizări ale civilizației“ ?

Desigur, în hoțărîrea lor, locuitorii insulei Tris
tan da Cunha s-au lăsat conduși de un sentiment

firesc și omenesc : dorul de locurile natale. Dar, 
din moment ce ziarul britanic citat mai sus s-a 
apucat să vorbească despre civilizație, ne simțim 
îndemnați să presupunem că cei 260 coloniști fără 
voie, sosiți din depărtările africane, au putut ve
dea în Anglia nu numai automobilele și televizoa
rele ultramoderne la care, probabil, se referă OB
SERVER. în viata Angliei, în gîndurile și în gri
jile zilnice ale englezilor, joacă un rol important și 
„înalte realizări ale civilizației“ de cu totul altă 
natură, și care de altfel, nici nu sint de producție 
proprie. E vorba de bazele americane pentru 
bombardiere nucleare, bazele de rachete, bazele 
pentru submarinele americane înarmate cu rache
te „Polaris“. „Realizări“ despre care colegii de la 
THE GUARDIAN ai ziarului mai sus citat scriu 
că au transformat Anglia într-un „vulcan care 
poate erupe catastrofal în orice moment printr-n 
simplă apăsare de buton la Washington“.

Astfel stînd lucrurile, dacă ne gîndim bine, lo
cuitorii îndepărtatei insule africane n-au făcut, 
în fond, decît să aleagă între doi vulcani.

E. R.

• La 22 octombrie la Sofia a 
fost inaugurat ciclul „Serile 
relațiilor reciproce dintre po
poarele " balcanice“, manifes
tare organizată pentru prima 
oară în Bulgaria de Institutul 
de cercetări științifice pentru 
problemele balcanice și Uniu
nea lucrătorilor științifici din 
Bulgaria.

Ciclul a fost deschis de 
„Seara relațiilor bulgaro-ro- 

cele doua părți să-și transmi-.. mâne“. Cu .acest.prilej ' au' fost 
tă documentații și să înles
nească vizite de studiu ale 
specialiștilor pentru cunoaște
rea realizărilor tehnice și ști
ințifice în special în sectoare- 

: le industriei chimice, indus
triei energetice, industriei 
constructoare,, de, mașini,. in
dustriei ușoare.

Lucrările sesiunii s-au .des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere deplină.

• La Praga au avut loc în
tre 18 și 21 octombrie lucră
rile sesiunii a XVI-a a Comi
siei româno-cehoslovace de 
colaborare tehnico-științifică. 
Protocolul semnat prevede ca

• Joi a sosit la Haga dele
gația economică guvernamen
tală română. condusă de 
Bucur Schiopu, ministrul in
dustriei alimentare, care la 
invitația guvernului olandez 
face o vizită în Olanda.

în seara aceleiași zile, 
nistrul olandez pentru 
blemele economice, J.
Uyl, a oferit o recepție în cin
stea delegației române.

prezentate referatele „Tradi
țiile renașterii la bulgari și 

. români“, și „România , și po
porul bulgar în ultimul se
col“. Au foșt prezentate fil
mele documentare românești 
„Letopisețele, de piatră ale 
Dobrogei“ și „Prin galeriile 
muzeelor de . artă din Româ
nia“.

Au participat academicieni, 
oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești.

mi-
pro-
Den

• Ansamblul de cîntece și1 dan
suri ale Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România își' con
tinuă turneul în R.S.F. Iugoslavia, 
prezentînd spectacole la Belgrad, 
Vîrșeț, Novisad, Rijeka și Zagreb. 
Intr-o cronică despre spectacolele 
ansamblului, ziarul „Borba" scrie: 

„Ansamblul armatei române a con
firmat prestigiul unui colectiv ar
tistic fdairte serios. El s-a dovedit 
a fi extraordinar de bine pus la 
punct și plin:de elan".

Ziarul „Politika“ se referă la 
calitățile corului : „în cîntecele so
liștilor și în ariile din operete, co
rul, ca, instrument de . .acompania
ment, a adăugat o sonoritate to
nică, coloristică".

Cunoscutul compozitor și dirijor 
Adamici Bojan, de la postul de ra
dio Liubliana, a declarat următoa
rele : „Este, după părerea mea, 
cel mai bun program de acest gen 
pe care' l-am văzut".

• Purtătorul de cuvint al 
delegației pakistaneze la 

O.N.U. a. anunțat că ministrul 
de externe al- Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a cerut 
convocarea urgentă a Consi
liului 
blema

care se pronunță împotriva războ
iului din Vietnam. Philipp Scher- 
burn, președintele Asociației na
ționale studențești din S.U.A., or
ganizație studențească care s-a 
alăturat mișcării de protest împo
triva politicii S.U.A. în Vietnam, a 
adresat ministrului de justiție o 
scrisoare în care declară . „Va fi 
foarte trist dacă investigațiile pe 
care le-ați început au ca scop să 
intimideze și să reducă la tăcere 
pe cei ce nu sînt de acord cu ac
țiunile militare ale S.U.A. în. Viet
nam".

chiul guvern, iar partidul li- 
ber-democrat patru.

de Securitate în pro- 
Cașmirului.

Havana a avut loc- deschi- 
îocuri 

pri-

• La 
derea festivă a primelor 
sportive naționale. Cu acest 
le], Fidel Castro, primul ministru 
al. guvernului revoluționar al Cu
bei, a rostit o cuvîntare radio-te- 
levizată. Cuvîntarea a fost consa
crată aniversării a cinci ani de la 
unirea organizațiilor revoluționare 
ale tineretului într-o organizație 
unică a tinerilor insurgenți, care, 
ulterior, a primit numele de. Uniu
nea, Tinerilor Comuniști din Cuba. 
Vorbitorul s-a ocupat amănunțit 
de problemele învățămîntului si 
educației tinerei generații.

• Ministrul Justiției al S.U.A., 
Nicholas Katzenbach, a dat indica
ția să fie „investigată" activitatea 
tuturor organizațiilor americane
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• Deși în mo.d oficial nu a 
fost dată publicității lista 
guvernului,- în cercurile apro
piate Palatului Schomburg 
s-a anunțat că ■ lista ■ noului 
guvern al R, F. Germane, care 
va fi prezentată de către can
celarul Erhard. președintelui 
R.. F. Germane, Lubke, are 
următoarea componență : can
celar al R. F. Germane —
Ludwig Erhard ; vicecancelar , . 
și ministru federal pentru 
problemele intergermane — 
Erich Mende; ministru al 
afacerilor„-externe — Gerhard 
Schrdder ; ministru de inter
ne — Paul Lucke.

în total în noul cabinet 
vest-german Partidul Uniu
nea creștin-democrată deține 
13 portofolii ministeriale față 
de 14 în precedentul guvern, 
Uniunea creștin-socială cinci 
portofolii față de patru în ve-

• La 22 octombrie, primul 
ministru al Turciei S. H. Ur- 
griplii a fost primit de pre
ședintele Republicii Turcia, 
Cemal Gursel, căruia i-a remis 
demisia cabinetului său. Man
datul actualului guvern, con
dus de Urgriplu a luat sfîrșit 
odată cu alegerea noii Adu
nări Naționale.

Președintele Republicii, Ce
mal Gursel, va avea, începînd 

. de astăzi; primele întrevederi 
cu liderii principalelor parti
de politice în' legătură cu 
formarea noului guvern, Ob
servatorii politici din capita
la Turciei menționează că, 
după . toate probabilitățile, 
Cemal Gursel îl va însărcina 
pe liderul Partidului Dreptă
ții, Suleyman Demirel, cu 
formarea noului guvern.

• Membrii delegației române de 
ziariști care se află într-o vizită 

Q oficială în. Finlanda, au fost pri
miți la 20 octombrie de către Aliti 

. Karjalainen, ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, cu ca.re au 
avut, o convorbire.

I'IÄÜ


