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Haminorul de tablă groasă de 
la Combinatul siderurgic Ghe
orghe Gheorghiu-Dej Galați. Se 
lucrează la căile cu role, pe 
unde va ii transportată auto

mat în laminoare tablă.
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ETALONUL CALITĂȚII

FĂRĂ UN... ETALON
A REACTORILOR

oia de laborator, st ude nț 1 ■ din anul III ol Facultății de fizică din Cluj.
Foto: EMIL COJOCARU

Sîmbătă 30 octombrie 1965

DE AUTOMATIZARE

I n ziarul „Scîntela tineretului“ 
din 30 iulie a apărut articolul 
„Preluați această inițiativă“. 
In acest articol era înfățișată 
pe larg inițiativa tinerilor de 
la Uzina mecanică Cîmpina in
titulată : „Fiecare produs su
perior etalonului“.

Au trecut de atunci aproape
3 luni. Un corespondent ne-a adus Ia 
cunoștință zilele trecute că inițiativa de 
la Uzina mecanică Cîmpina a fost pre
luată și de colectivul Întreprinderii „Fe- 
ro-email“ din Ploiești. Pentru a consem
na acest eveniment un reporter al zia
rului s-a deplasat Ia Ploiești.

— Cum a fost preluată ini
țiativa ? întrebarea o adre
săm mai întîi tovarășului 
Constantin Moisescu, inginer 
șef-

—.Am citit în presă despre 
această inițiativă. Modul con
cret în care ea militează pen
tru îmbunătățirea calității 
ne-a atras atenția. Inițiativa 
asigură up caracter dinamic 
calității. Dacă fiecare produs 
devine treptat superior eta
lonului apare în mod normal 
necesitatea îmbunătățirii mos-

trei-etalon pentru a reflecta, 
la rîndul ei, calitatea produ
selor realizate. Inițiativa in
vită, în acest fel, la un efort 
spre exigentă, spre autodepă- 
șire.

Demonstrația tovarășului 
inginer șef nu mai are nevoie 
de alte argumente. Cerem 
amănunte asupra modului 
pnactic în care s-a aplicat ini
țiativa.

„Am experimentat-o mai 
întîi — explică tovarășul in
giner șef — în secția emailaj.

Aici, in locuri vizibile, am 
afișat' mostrele cele mai reu
șite ale produselor pe c.are le 
confecționăm. Muncitorii au 
posibilitatea să confrunte per
manent produsul pe care-1 
execută cu etalonul. Fiecare 
este astfel stimulat să reali
zeze produse superioare eta
lonului“.

Primul exiamen, ăl inițiati
vei la emailaj ă fost trecut 
cu. foarte bine. Ponderea, pro
duselor emailate de calitatea 
I a crescut în. trimestrul III, 
față de .aceeași perioadă a 
anului. trecut, cu 3,5 la sută. 
Unii muncitori realizează a- 
cum în fiecare lună produse 
de calitatea I între 85—95 Ja 
sută. Exemple? Alexandru 
Oprea și Iiie Stanică — la 
produsul suport spălător ; 
Jean Gurău la sortimentul 
baterii; echipa, condusă de 
V. DrăghiCi — la produse băi.

Experimentarea făcută în 
secția emailaj, prin rezulta
tele obți^ulg. a eliberat ini
țiativei „permis de intrare“ in 
toate secțiile uzinei.

Inițiativa a ; ecouri
imediate. Ecouri s-au
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concretizat nu numai în- 
tr-o adeziune unanimă, ci și 
în numeroase propuneri și 
sugestii pentru îmbunătățirea 
calității. „Nu putem vorbi de 
o eficiență a inițiativei — a 
arătat inginera Maria Crican 
— fără o continuă perfecțio
nare a cunoștințelor profesio
nale ale muncitorilor“. Ideea 
nu a avut nevoie de prea 
multe argumente. Produsele 
etalon au fost realizate de cei 
mai buni muncitori. Atinge
rea și depășirea nivelului ca
litativ al acestora nu se pot 
realiza fără ridicarea întregu
lui colectiv la nivelul profe
sional al celor care le-au 
executat. S-a propus — și pe 
bună dreptate — ca în toate 
secțiile să se organizeze 
cursuri de ridicarea califică
rii. De la 1 octombrie acestea 
s-au deschis. Nu se pot realiza 
produse cu performanțe mai 
bune decît ale etalonului, dacă 
fiecare, reper, care intră în 
componența produsului, nu 
este el însuși de o calitate su
perioară. Inițiativei i s-a adus 
astfel pe loc un corectiv. O- 
biectivul ei este acum: Fie
care reper — superior etalo
nului“.

Inițiativa a fost preluată de 
colectivul acestei 
deri de aproape 3 
vrut să cunoaștem 
fost în acest timp 
rile comitetului U.T.C. pentru 
popularizarea acesteia, pen
tru însușirea ei de către toti 
tinerii. Inginerul Constantin 
Cicea, membru al comitetu
lui U.T.C., ne-a vorbit în ter
meni elogioși 
preocupări.

Un colectiv de specialiști 
Institutului de fizică atomică a 
conceput și realizat o instalație 
de automatizare a reactorilor. 
Cu ajutorul ei au fost automati
zate o serie de operațiuni ne
cesare punerii in funcțiune și 
controlului modului de lucru al 
reactorului de la institut.

Instalația are la.bază o con
cepție constructivă originală, 
care necesită aparatură 
simplă și un număr redus 
elemente de automatizare.

După cum ne-a informat Ionel 
Purica, inginerul șef al reacto
rului nostru atomic, instalația 
de automatizare funcționează 
de aproape un an in condiții 
foarte bune, ceea ce confirmă 
calitatea și eficacitatea soluții
lor utilizate. El a precizat, de 
asemenea, că această instalație 
poate fi folosită la orice tip de 
reactor.

-----

(Gontinuare

întreprin- 
luni. Am 
care au 

preocupă-

despre aceste

C. FRIESCU
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In două schimburi
la arat

In Banat, unde culesul porum
bului aproape s-a terminat, bri
găzile de cîmp din unitățile a- 
gricole socialiste lucrează la că
ratul cocenilor pentru a se pu
tea continua intens arăturile. 
Mecanizatorii au putut astfel 
ara mai bine de jumătate din 
terenurile rezervate Snsămînță- 
rilor de primăvară. Pentru gră
birea lucrării, aproape 500 de 
tractoare sînt utilizate in două 
schimburi, iar numeroase altele 
In schimburi prelungite.

O dată cu arăturile, ogoarele 
sînt fertilizate cu îngrășăminte 
naturale și chimice.

(Agerpre»)

Sărbătoarea majoratului

18 ANI
(Ager preș) s

PLANUL
ÎNDEPLINIT

Prima mare unitate industria
lă a Olteniei care anunță rea- 
Jizarea-p/anu/ui șesenal este ex
ploatarea miniera Rovinari. Din 
ultimele calcule efectuate de e- 
conomiștii de aici, reiese că mi
nerii au extras, in acești șase 
ani, peste prevederile planuri
lor, 131 000 tone lignit, 2 000 to
ne antracit și 800 tone grafit 
concentrat.

Dotarea minelor. cu instalații 
de mare productivitate, măsuri
le tehnico-organizatorice apli
cate în ultima vreme cit și ex
periența acumulată de minerii 
acestei exploatări, au creat 
condițiile necesare ca in primul 
an. al cincinalului să se extra
gă .de la Rovinari cu 130 000 
tone lignit mai mult decit

!

ărbătoarea majo
ratului are prile
jul fericit să veri
fice și să consfin
țească intrarea în 
plin pe porțile 
vieții și în rostu
rile ei mari a ti
nerilor care îm

plinesc 18 ani. Vîrsta de 18 ani 
îi găsește intrați deja cu răs
pundere în drepturile și dato
riile cetățenești, preocupați 
și conștienți de necesitatea 
realizării 
nilor, 
toare. 
acum 
urcat 
mine, 
cuțitul strungului : alții con
tinuă să se pregătească în ve
derea : 
sențiale 
munca.

E o 
tînăr să 
turității 
sentimentul datoriei 
te, muncind mai bine, învă- 
țind mai temeinic, cu seriozi
tate și răspundere.

Intrat în tradiția sărbători
lor tinereții, majoratul prile
juiește puternice momente e- 
ducative. Și în acest an. or
ganizațiile U.T.C. vor face to
tul pentru a asigura cadrul. 
condițiile necesare ca această 
sărbătoare să fie cît mai fru
moasă, cit mai educativă, să

cetățenești, 
de 

țelurilor, aptitudi- 
capacităților lor crea- 
Unii s-au dăruit de pe 
creației nemijlocite, au 
pe schele, au coborît în 
au modelat metalul sub

acestei confruntări e- 
■ în societatea noastră:

cinste pentru fiecare 
pătrundă în anii ma- 
cu fruntea sus, cu 

împlini-

fie așa cum o visează aceste 
fete și băieți de 18 ani, so
lemnă și tinerească, animată 
de sentimente de afecțiune 
și prietenie pentru noile de
tașamente ale maturității. E 
bine ca sărbătoriții să fie an
trenați direct în manifestările 
organizate, să fie consultați, 
să li se ceară părerea, să li 
se stimuleze inițiativa.

Ce poate să fie mai înălță
tor la această vîrstă decît 
exemplul minunat de viață și 
muncă al comuniștilor care 
au înălțat patria noastră pe 
înaltele culmi ale prosperității 
Și 1 
care 
cut, 
nia 
de 
meliile desăvîrșirii construc
ției socialismului, ofe
rind tineretului condiții ideale 
de dezvoltare și împlinire. 
Cunoașterea și studierea do
cumentelor celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, eveni
ment de uriașă însemnătate 
și cu profunde rezonanțe în 
viața și munca poporului, 
cunoașterea politicii interne 
și externe a statului nostru 
este o sarcină 
fiecărui tînăr < 
gătește să intre 
dere în 
datoriile cetățenești 
țite 
României Socialiste, legea su-

dezvoltării multilaterale, 
prin jertfele din tre- 
prin abnegația, dîrze- 

clarviziunea muncii 
au pus și pun te-azi

de onoare a 
care se pre- 

cu răspun- 
drept urile și 

consf în
de noua Constituție a

Priviți fotografia de mai 
sus. Ea este, desigur, sim
bolică : pașii cei mici sînt, 
întotdeauna, conduși și în
drumați de mîinile griju
lii ale oamenilor maturi. 
Dealtfel, Ia noi, creșterea 
și educația copiilor stă azi 
în atenția întregii societăți. 
In școală, in organizația 
de pionieri sau U.T.C., co
piii se bucură de o in
struire și educare perma
nentă, pentru copii nimic 
nu este precupețit: școlile 
le stau la dispoziție — cu 
cărți gratuite, cu labora
toare bine utilate ; lor

li se deschid, în fiecare 
vacanță, drumurile spre 
înălțimile munților sau 
solariile mării. Mii de pro
fesori, învățători, pedagogi 
se ocupă în mod special de 
instruirea și pregătirea 
pentru viață a generației 
tinere.

Prima mină, cea mai 
caldă, cea mai apropiată, 
care conduce primii pași 
în viață ai copilului rămî- 
ne, totuși, mina tatălui, a 
mamei. Este știut că fără 
aportul părinților, fără 
contribuția lor directă,

procesul de educare a co
piilor este mult îngreunat, 
iar rezultatele — parțiale. 
Dar contribuția familiei 
cere din partea părinților 
nu numai bunăvoință și 
dragoste, ea presupune și 
multe cunoștințe, o pregă
tire teoretică și practică a- 
decvată. Mina cea mare 
conduce, intr-adevăr, pașii 
cei mici, dar știe ea întot
deauna s-o facă cum tre
buie ?

Unele exemple arată că 
nu întotdeauna există pri
ceperea necesară, unii pă

Griterial principal in aprecierea activității unui 
om 11 soaslituie. după cum se știe, munca sa, 
modal in care el însuși participă, alături de cei
lalți oameni, alătari de Întreaga societate la crea-

premă ce garantează largi po
sibilități de afirmare perso
nalității tineretului. Expune
rile „Republica Socialistă Ro
mânia, stat al oamenilor mun
cii de la orașe și sate, suve
ran, independent și unitar“ și 
„Constituția, legea de bază a 
Republicii Socialiste Româ
nia. Drepturile și îndatoririle 
cetățenilor patriei noastre“, 
întîlnirile cu activiști de par
tid, cu conducători de între
prinderi și instituții, simpo
zioanele care se vor orga
niza pentru cei ce pășesc pra
gul maturității Ivor constitui 
minunate prilejuri de educare 
în spiritul dragostei pentru 
patria noastră socialistă, al 
devotamentului față de partid«’

Evident, programul destinat 
celor de 18 ani va înmănun- 
chea o multitudine de mani
festări, de la colocviul asupra 
succeselor obținute de indus
tria sau 
socialistă 
gramului 
sportive, 
pentru sărbătoriți, de la seara 
de experiență științifică și 
pină la disputatul concurs li
terar, de la acțiunile de învă
țarea cîntecelor patriotice și 
pînă la festivitatea dedicată 
fruntașului care la 18 ani este 
mîndria colectivului.

Cu ajutorul instituțiilor de 
artă profesioniste, al direcții
lor regionale de difuzare a 
filmelor se pot organiza spec
tacole, îndeosebi cu o temati
că legată de problemele 
tei majore.

Jinereței îi stă bine 
ziasmul. Folosindu-1 cu 
cepere, putem face din adu
nările festive cc se vor des
fășura în luna decembrie a- 
mintiri de neuitat. Iar în „cli
pa festivă“ totul de la oferirea 
locurilor de frunte în sălile 
frumos 
urările 
cardele 
pieptul 
contribui la crearea unei at
mosfere tinerești, pline de 
optimism. Cuvintul invitaților 
părinților, conducătorilor de 
întreprinderi, al școlilor san 
facultăților prin care se va 
înfățișa frumusețea zilelor pe 
care le trăiesc tinerii, însem
nătatea momentului solemn 
al trecerii la maturitate, va 

ecouri adinei în inima

agricultura noastră 
pînă la bogăția pro- 
duminicii cultural- 
special organizată

(Agerpres)

3RAIOVA. iPe calea Sever inului

vîrs-

entu- 
pri-

impodobite, de la 
„La mulți ani“ și co- 

simbolice prinse pe 
celor sărbătoriți, va

Scìntela 
tineretului**

(Continuare în pag. a IV-a)

S-O FACĂ CUM TREBUIE ?
rinți procedează în educa
ția copiilor lor la întîm- 
plare, îi îndrumă — din 
neștiință sau datorită unor 
concepții greșite — altfel 
decît ar trebui. Iată de ce, 
la rubrica „Să discutăm 
despre tinerețe, educație, 
răspunderi“, ne propunem 
să publicăm o suită de ar
ticole, anchete reportaje, 
destinate acestui aspect 
deosebit de important în 
educarea tînărului.

începutul îl facem cu 
numărul dc față.

rea ^întregului univers de bunuri — materiale sau 
spirituale — de care ne folosim cu toții. Primul 
nostru dialog cu părinții pornește, firesc, tocmai 
din acest pupat.

Ancheta pe care am intreprins-o, 
Începută cu Întrebarea alăturată, i-a 
găsit pe unii părinți nepregătiți. 
Mulți, foarte malți, au răspuns direct, 
fără echivoc: „Da, copilului meu îi 
este dragă munca, în întreaga sa ac
tivitate dovedește dragoste pentru 
muncă. $i nu mă mir fiindcă eu în
sumi i-am cultivat-o“. (Steliana ■ P, 
raionul „30 Decembrie“, București). 

Au fost însă și destui părinți care ne-au mărturisit că nu și-au 
pus niciodată o astfel de întrebare. „Copilul meu se duce la 
școală..., deocamdată ește în clasa a IX-a..., nu m-am gindit 
că trebuie să-l urmăresc dacă ar vrea să muncească sau nu..." 
(Eleonora P. raionul „16 Februarie“). Am întîlnit, tot printre 
acești părinți, și unii care ne-au mărturisit sincer că nu doresc 
ca fiii sau fiicele lor să-și „bată capul“ și încă „de pe acum" 
cu problemele muncii. „Lasă, ne spunea Cezar I., tată a trei 
copii, o să crească ei și o să tot aibă de muncit 1“ Iată, așadar, 
trei moduri diferite de a concepe relația copil-muncă și tot
odată trei categorii de metode folosite în familii: a) una, po
trivit căreia părinții trebuie să se preocupe din timp de for
marea la copii a sentimentului de prețuire a muncii, a dra
gostei de muncă, b) o categorie „pasivă", care Iasă lucrurile 
să urmeze de la sine și, c) o categorie de părinți care, în-mod 
premeditat, feresc copiii de „contaminarea" cu... munca.

Iubește fiul 

dumneavoastră 

munca ?

0 întrebare care 

a trezit zimbete.

Si totuși...!

— Vă cunoașteți copilul ? Vrem să 
spunem: cunoașteți personalitatea co
pilului dumneavoastră ?

Întrebarea a trezit zimbete. Adică : 
Se poate, tovarășe, să nu-mi cunosc 
eu copilul? Doar sînt tatăl lui! (sau 
mama lui...) Dar parcă era vorba să 
discutăm cum ii formez dragostea de 
muncă...

Să continuăm. totuși, discuția noas-
tră (despre cultivarea dragostei de muncă, intr-adevăr I) -cu
această nedumerire. Se întimplă, și nu numai in acest caz, că 
foarte mulți părinți își fac despre copiii lor niște imagini care 
sînt departe de a fi reale. De cîte ori-nu auzim, chiar înainte
de a se naște un copil, că tatăl și . mama îi și predestinează 
un- viitor:‘„Dacă e băiat îl facem arhitect, dtfcă e fată o facem 
doctoriță.:.“. Evident, în aceste cazuri, dorind să-l facă arhi
tect sau doctor. pe copilul său, părintele se gindește că băiatul 
sau fata, construind:orașe-sau-vindecînd oameni, vor îndeplini
activități utile, ‘vor munci.

EUGEN FLORESCU

(Continuare- în pag. a III-a)



nK
-H

on
ro

cÄ
un

ro
interviul nostru cu

Acad. prof. dr. Amilcar Vasiliu

Undeva — pierdute în negurile unei istorii trăite cu 
intensitate, însă nescrise de nici un contemporan — se 
situează începuturile unei străvechi ocupații omenești : 
agricultura. Momentul acesta reprezintă o răscruce în 
îndelungata civilizație a lui homo sapiens.

în zilele noastre, agricultura și-a păstrat intactă în
semnătatea pentru societatea omenească. Intre agricul
tura primitivă și cea actuală există însă aceeași dis
tantă uriașă ce desparte o ocupație empirică de o în
deletnicire călăuzită de norme științifice care — 
treptat — eliberează pe orn de dependenta de forțele 
oarbe ale naturii. Despre caracterul științific al agri
culturii moderne, despre interpătrunderea ei cu celelal
te știinje, am avut o convorbire cu acad. prof. dr. 
Amilcar Vasiliu.

— 2n ce chip obligă însuși obiectul de cercetare a 
la menținerea și dezvoltarea unei strînse 
celelalte științe ?
în cazul celorlalte științe, în ceea ce privește 
cunoștințele empirice — cu un caracter esen- 

și s-au perfecționat

agronomiei 
legături cu

— Ca și 
agronomia, 
țialmente practic — au evoluat 
de-a lungul timpurilor. Datorită contactului și relațiilor 
permanente cu celelalte științe — biologia, chimia, fi
zica și geologia — agronomia a ajuns să se închege ea 
însăși ca un sistem de științe armonios constituit, cu o 
individualitate bine conturată.

Să precizăm doar cîteva elemente ale acestei inter
dependențe, a cărei logică internă izvorăște din însuși 
obiectul de studiu al agronomiei. De la biologie, de 
pildă, agronomia și-a însușit cunoașterea legilor gene
rale ale proceselor vieții. De la chimie — cercetarea 
elementelor și compușilor minerali și organici din sol, 
plantă și animal, ca și complexele procese chimice ce 
au loc în aceste organisme. De la fizică — mecanismul, 
cauza și felul în care se desfășoară nenumăratele pro
cese fizice ce se petrec — mai ales — în sol. în sfîrșit, 
geologia a sprijinit agronomia în înțelegerea transfor
mării rocilor.

— Cum s-a lărgit această îndelungată 
zilele noastre ?

— Principiile și metodele de lucru 
amintite, experimentarea științifică din ce 
guroasă și mai aprofundată au dus - 
conturarea unor metode de investigare, 
proprii agronomiei.

Nu de multă vreme, agronomia și-a 
cunoștințe și din domeniul matematicii, 
matologiei, ciberneticii și chiar al medicinei, pe care le 
aplică cu succes în practică. Ea utilizează, de aseme
nea, concluziile științelor sociale sau economice. Așa
dar, agronomia nu se poate lipsi de un strîns contact, 
cu toate științele contemporane. Ea nu poate fi con
cepută izolat de aceste științe.

— „Punctați“-ne cîteva jaloane ale stabilirii și lăr
girii contactului agronomiei cu celelalte științe în țara 
noastră.

— M-aș referi aici la experiența unui secol de cola
borare a agronomiei cu celelalte științe. Astfel, de 
pildă, marele învățat agronom și patriot Ion Ionescu de 
la Brad a fost sprijinit de prof. Petru Poni de la Uni
versitatea din Iași in ceea ce privește analiza chimică 
a unor substanțe cuprinse în plante. Geologul Gr. Co- 
bălcescu — de la aceeași universitate— i-a venit într- 
ajutor în determinarea unor roci și clarificarea 
procese mineralogice.

Mai tîrziu, acest contact s-a lărgit. în domeniul 
logiei și pedologiei, el este legat de numele 
Gh. Munteanu-Murgoci, sau de cel ai lui P. Enculescu. 
în chimie, de Corneliu Roman și T. Saidel. în prima 
treime a acestui veac, agronomul M. Chirițescu-Arva a 
luat contact cu reprezentanții fizicii pentru a putea lă
muri unele procese proprii solului.

— Care este stadiul actual al acestui contact ?
— Deși avem în cadrul institutelor de cercetare și în- 

vățămînt agronomic specialiști din toate științele fun
damentale sau auxiliare, care lucrează împreună cu 
agronomii la rezolvarea problemelor științifice (formă 
de colaborare „internă" foarte eficientă și, deci, in
dispensabilă), lucrările de colaborare s-au extins și 
între in.stitute. în afara celor amintite, mai colaborăm 
îndeaproape cu institutele de mecanică, meteorologie, 
inframicrobiologie, endocrinologie. Și, pe măsura îna
intării în abordarea unor teme de cercetare mai com
plexe, necesitatea adîncirii acestei colaborări se simte 
mai mult.

Pentru ca activitatea cercetătorilor să aibe o eficien
ță maximă, specializarea trebuie însă adîncită. 
măsură a Ministerului învățămîntului care 
cercetătorilor să poate urma și cea de-a doua 
te, reprezintă o posibilitate de preț în acest

Este evident că viitorul apropiat va adînci 
legătură. Ca rezultat al acestei colaborări, se 
ză adîncirea cunoașterii substanțelor nutritive totale 
din sol sau a celor accesibile plantelor, fabricarea unor 
îngrășăminte sau insectofungicide din ce în ce mai 
eficiente, a unor vitamine, hormoni sau stimulatori noi, 
extinderea folosirii acrilaților pentru structurarea ni
sipurilor, folosirea pe scară largă a radioizotopilor sau 
a energiei nucleare în agricultură etc.

Și, nu încape nici o îndoială că astfel de realizări, ca 
și altele asemănătoare — vor duce la sporirea simțitoa
re a recoltelor, însemnînd tot atîtea contribuții la tra
ducerea în fapt a sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, celor ce lucrează în domeniul 
agriculturii.
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■— Necesitatea intervenției chimiei în a* 
gricultură reprezintă pentru mine, un ade
văr axiomatic. Și iată de ce.

Plantele reprezintă un mic, dar extrem 
de complex laborator de chimie. Din for
ma de sămînță și pînă la deplina maturi
tate, planta se dezvoltă în mod continuu 
absorbind din sol și aer „hrana" ei zilnică, 
pe care o transformă și o încorporează. Din 
astfel de elemente ca hidrogenul, oxigenul, 
carbonul, azotul, fosforul, potasiul etc. — 
reunite în combinațiuni minerale — plan
tele sintetizează în interiorul lor diferite 
substanțe organice. Pentru ca să înțelegem 
mai bine însemnătatea acestor procese chi
mice, rezultatul lor final, să ne gîndim — 
de pildă — că numai în ceea ce privește 
griul se recoltează o cantitate de grăunțe 
și de paie de aproximativ 40 de ori mai 
mare decît cea semănată.

Cunoașterea transformărilor chimice din 
plante prezintă o importanță practică con
siderabilă pentru agronomie. Căci studiul 
proceselor de metabolism ce se desfășoară 
în organismul plantelor ■— schimbul de 
substanțe dintre plante și mediul înconju
rător, ca și ansamblul transformărilor fizico- 
chimice ce se petrec la nivelul celulelor 
— ne ajută să înțelegem care sînt nevoile 
nutritive ale acestora. Cunoscând. deci chi
mia „vegetală" ajungem să înțelegem cau
zele și condițiile care determină producția 
agricolă, mărimea și calitatea recoltelor.

Așadar, chimia aplicată la agricultură 
este știința care ne permite —■ pe de o 
parte —■ să cunoaștem natura fenomenelor 
ce se petrec atît în solul arabil, cît și în 
plante și — pe de altă parte — să dirijăm 
aceste fenomene, astfel încît să dohîndim 
recolte din ce în ce mai bogate, de o ca
litate mereu mai bună.

Dirijarea fenomenelor din sol cu ajutorul 
chimiei se poate realiza în primul rind prin 
ridicarea fertilității solului. Căci capacitatea 
de producție a unui sol depinde yi de can
titatea și forma în care se găsesc — sati se 
pot mobiliza — diferitele substanțe cuprinse

tn el și care servesc la nutriția și dezvolta* 
rea plantelor.

Chimia ne ajută însă nu numai în ceea 
ce privește cunoașterea acestor substanțe. 
Ea ne sprijină și în completarea lor sub 
formă de îngrășăminte.

De asemenea, chimia vine în sprijinul a- 
griculturii, prin intervențiile sale în lupta 
împotriva dăunătorilor animali yi vegetali. 
Față de unele specii de buruieni, măsurile 
agrotehnice obișnuite sînt insuficiente. Ele 
nu pot fi lichidate decît pe cale chimică.

Vn alt domeniu al intervenției chimiei

deși incomplet —■ al zonelor de contact 
dintre chimie și agricultură.

Fără îndoială că dată fiind aria vastă de 
întrebuințare în agricultură a cercetărilor 
chimice, sînt numeroase problemele care 
stau în fața chimiei. Mă voi opri doar asu
pra a două aspecte semnificative.

Circa 50 la sută din sporul de produc
ție agricolă se datorește folosirii substanțe
lor chimice. Insă îngrășămintele determină 
nu numai sporirea producției, ci și modifi
carea calității plantelor. De pildă, folosirea 
îngrășămintelor fosfatice duce la creșterea
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în agricultură îl reprezintă cel al stimulării 
creșterii plantelor. Chimia de sinteză fa
brică astăzi substanțe organice care nu 
numai că pot activiza creșterea plantelor, 
dar o și pot — în unele cazuri >— întîrzia. 
Acțiunea exercitată de aceste substanțe a- 
supra plantelor este variată. De aceea, ele 
pot fi folosite în scopuri diferite : pentru 
sporirea recoltelor, obținerea de fructe fără 
semințe, grăbirea coacerii acestora etc.

Dacă mai adăugăm la acestea metodele 
de control analitic al recoltelor, al solului, 
apei și al diferitelor produse și preparate 
folosite în chimizarea agriculturii, atunci 
avem in fața ochilor un tablou succint —

conținutului în ulei al plantelor oleaginoa
se și la creșterea procentului de zahăr din 
sfeclă, Se desprinde de aici necesitatea in
tensificării cercetărilor îndreptate spre cre
area unor îngrășăminte selective, adaptate 
scopului de a provoca modificări optime în 
metabolismul plantelor.

Intre factorii agrotehnici ce pot provoca 
modificări metabolice și — deci — chimice 
sînt și substanțele chimice folosite pentru 
tratamentul cuharilor agricole. Cercetări 
recente au arătat că unele insecticide și ier- 
bicide — pe lingă acțiunea lor pozitivă — 
reduc și nitrificarea și scad fertilitatea solu
lui. Substanțele remanente în sol sau în 
organismul vegetal pot — în anumite ca

zuri — să prezinte «n pericol pentru cel 
ce le consumă. Iată, deci, tot atîtea pro
bleme pe care chimia agricolă urmează să 
le rezolve.

Cercetările din ultima vreme — care se 
vor intensifica neîndoios în viitor — urmă
resc rezolvarea unor probleme legate de 
cunoașterea compoziției chimice a materiei 
vegetale agricole, de acumularea și trans
formarea diferitelor componente chimice în 
organismul plantelor de cultură și de fac
torii care permit influențarea și dirijarea 
acestor procese, de biochimismul hibridării, 
al rezistenței la ger, secetă, boli și dăună
tori.

S-au și obținut — de pe acum — rezul
tate interesante în legătură cu dirijarea 
proceselor metabolice, prin folosirea radia
țiilor invizibile. De pildă, s-a favorizat for
marea protidelor și glucidelor prin acțiunea 
asupra plantelor a radiațiilor ultraviolete și 
infraroșii.

In ceea ce privește rezistența plantelor 
la ger și secetă, se urmărește găsirea unor 
substanțe biochimice active, care s-o influ
ențeze în mod favorabil. Rezultate promi
țătoare s-au dobîndit prin folosirea unei 
serii de substanțe din clasa îngrășămintelor 
și a microelementelor.

Cît privește rezistența față de boli și 
dăunători, se pune problema studierii — în 
continuare —a imunității plantelor. Se ur
mărește — în special — să se clarifice 
biochimismul reacției plantelor la acțiunea 
paraziților, prin stabilirea modificărilor ce 
survin în principalele lanțuri metabolice în 
urma intervenției dăunătorilor. Se studiază, 
de asemenea, problema existenței la plante 
a unor mecanisme de apărare specifică, ca
pabile să „lichideze" agresiunea dăunători
lor.

In același scop — al măririi rezistenței la 
boli — se cercetează și caracteristicele bio
chimice și fiziologice ale soiurilor rezisten
te, pentru a se elucida bazele naturale ale 
acestei „căliri" și a se putea astfel trece la 
accelerarea procesului de ameliorare a plan
telor.
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Cuante 
nutritive

Lumina este un excitant 
care creează substanțe com
plexe din cele simple, prin 
fotosinteză. însă „materia
lul de construcție" al plan
telor este aerul. Oamenii de 
știință și-au pus întrebarea 
dacă prin reglarea luminii 
nu ar putea fi dirijat pro
cesul de dezvoltare a plan
telor. Și s-a dovedit că a- 
cest lucru este posibil.

Fiziologii au observat că 
dacă ceapa crește sub acți
unea luminii albe sau roșii, 
ea își formează rădăcini 
bune. Sub acțiunea luminii 
albastre cresc repede foile, 
însă nu se formează rădă
cina. Cuantele de lumină 
albastră conțin de două ori 
mai multă energie decît cele 
ale luminii roșii.

Petrolul păstrează 
umezeala

Specialiștii din Uzbekistan 
folosesc rezidurile petrolie
re pe plantațiile de bumbac. 
Terenurile pe care se culti
vă bumbac se acoperă cu 
o peliculă subțire de emul
sie de țiței. Această emul
sie împiedică apariția poj
ghiței de pămînt care dău
nează plantelor. în același 
timp, emulsia păstrează u- 
mezeala și căldura în sol.

Astfel tratat, bumbacul 
răsare cu cîteva zile mai 
înainte și se coace mai de
vreme. Recolta crește cu 
3—4 chintale la hectar. E- 
mulsia s-a dovedit deosebit 
de eficientă pe terenurile 
«ărăturoase și expuse la co
roziunea produsă de vînt.

Lumina distruge 
dăunătorii

Savanții britanici experi
mentează un nou sistem de 
distrugere a insectelor dău
nătoare. Noul sistem are a- 
vantajul că — spre deose
bire de insecticidele moder
ne ■— nu are nici o conse
cință asupra dușmanilor 
naturali ai insectelor (păsă
rile sau alte vietăți) și nici 
asupra vegetației.

Noul procedeu constă din 
iluminarea porțiunii atacate 
de dăunători — timp de 
zece ore — cu o sursă fluo
rescentă. Urmează Întrebu
ințarea —• pe același teren 

a unor surse de lumină 
sclipitoare', timp de alte 
cîteva ore.

Regulator 
al creșterii>

Chimiștil din S.U.A. au 
descoperit o substanță care 
reglementează creșterea 
plantelor.

Cercetările asupra proce
selor de creștere a plan
telor au dus la izolarea și 
identificarea unei substanțe 
care poate stimula și — tot
odată — opri numeroase 
procese ale creșterii plan
telor. Această substanță 
este o moleculă proteică — 
denumită cromoproteină de 
creștere. Ea este inactivată 
de un pigment cromofor. 
Activitatea sau inactivitatea 
sa depind >de lumina pe 
care o recepționează crrnno- 
torul.
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V alentele 
algelor...

Rezervele Interne pe 
care le posedă agri
cultura sînt imense. 
Bazîndu-se pe cele mai 
noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contem
porane, agronomia va 
valorifica — într-un 
viitor apropiat —
imense suprafețe de 
teren ale globului te
restru, pe care condf-

ca pe unul dintre suc
cesele ei de seamă — 
nu este departe.

Natura își dezvăluie 
însă treptat și alte re
surse de hrană, deose
bite de cele clasice. 
In ultima vreme, lu
mea algelor se bucură 
— în acest sens — de 
o atenție deosebită. 
Avînd însușirea de a

tă și cultivată. Recent 
s-a reușit cultivarea 
ei la întuneric, în lip
sa posibilității de foto
sinteză. în acest caz, 
drept sursă de carbon 
servește zaharul, in
trodus în mediul ei de 
cultură. în numai cî
teva zile s-au recoltat 
din asemenea culturi o 
cantitate de Chlorelă

Factorii fizici domină viața 
plantei în toate etapele ei de 
dezvoltare. în rîndul lor se nu
mără lumina, căldura, umidita
tea, aerul, radiațiile etc. Primele 
studii științifice au fost efectuate 
asupra rolului și posibilității de 
a influența regimul de căldură, 
lumină și umiditate al plantelor, 
în vederea obținerii unor recolte 
sporite. Din păcate însă, nu 
avem — deocamdată — sufici
ente mijloace pentru a putea di
rija pe scară largă expunerea 
optimă la lumină și căldură a 
plantelor. Astfel de posibilități 
sînt limitate însă la condițiile de 
seră. Din acest punct de vedere, 
deci, am rămas — într-o mare 
măsură —- tributari naturii.

în schimb putem reglementa 
cu succes factorul apă, fie prin 
irigarea cîmpurilor, fie prin pu
nerea în practică a unor măsuri 
agrotehnice care să micșoreze 
evaporarea și să creeze condiți
ile cele mai bune pentru folosi
rea de către plante a rezervelor 
de apă cuprinse în sol.

Un rol însemnat în viața plan
telor îl joacă și aerul cuprins în 
sol. El „populează“ golurile mi
nuscule existente între particu
lele ce alcătuiesc solul și cantita
tea sa variază invers proporțional 
cu apa pare se acumulează ■’ici, 
Se desprinde, astfel, o concluzie 
practică extrem de importantă 
pentru fizicienii „solului“ : exce
sul de umiditate strică. Cu alte 
cuvinte, atunci cînd solul este 
„înecat" în apă, sînt necesare 
măsuri de drenare a acestuia.

O astfel de problemă aparent

simplă ca irigarea este — în rea
litate — extrem de complexă. 
Căci o irigare științifică nu se 
rezumă la dirijarea mecanică a 
apei, prin șanțuri anume con
struite, spre rădăcinile plantelor. 
Ea presupune și studii temeinice 
de fizica solului care — mai 
ales în ultima vreme — se ba
zează pe termodinamică. Ele se 
referă la stabilirea însușirilor 
termodinamice ale apei din sol,

lui : cîtă apă poate acesta să re
țină, ce cantitate de umezeală 
pot folosi plantele etc.

în laboratorul de fizica solului 
al Institutului central de cerce
tări agricole s-au efectuat cerce
tări în acest sens — mai ales în 
legătură cu solurile din sudul 
țării. Un prim rezultat al acestor 
studii îl reprezintă stabilirea, 
pentru solurile amintite, a coefi
cientului de ofilire, limită care

de sol — trasîndu-se — în func
ție de acestea, hărți care stau la 
baza lucrărilor de irigare.

Tot în legătură cu irigarea 
s-au delimitat valorile medii ale 
permeabilității solului. S-au în
tocmit — astfel — pe baza aces
tor calcule, alte hărți ale so
lului. însemnătatea studiului 
acestui factor fizic pentru preci
zarea tehnicii de udare este 
foarte mare. Cînd solul este foar-

nuri de cultură neirigate. în plus, 
în condițiile noastre, irigarea per
mite obținerea a două recolte 
anual.

Am lăsat intenționat la sfîrșit 
problemele legate de influența 
curenților electrici sau a radiații
lor electromagnetice asupra plan
telor. Căci aplicare radiațiilor în 
agronomie reprezintă — mai 
mult decît o preocupare actuală 
— o perspectivă extrem de pro-
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tive. Totuși s-au obținut rezul
tate de-a dreptul spectaculare, 
Astfel, varietatea de orz cu tul
pini scurte — denumită Pallas 
— s-a născut prin iradierea or
zului obișnuit. Noua varietate — 
de mare randament — a și în
ceput să cunoască o largă răs- 
pîndire. Pe aceeași cale au fost 
create varietăți noi de fasole, 
arahide sau alte plante care de
pășesc cu mult productivitatea 
celor vechi.

în ceea ce privește viitorul 
fizicii „agrare“ se întrevăd po
sibilități de a influența direct 
condițiile de căldură și lumină 
ale plantei, de a aplica pe scară 
largă radiațiile. Asemenea inter
venții energetice vor mări cu 
mult productivitatea plantelor, 
vor face ca maturizarea acesto
ra să fie mai precoce. Un sin
gur exemplu concludent, antici- 
pînd asupra perspectivei : de pe 
acum, cu ajutorul luminii artifi
ciale, productivitatea unor plante 
a putut fi dublată experimental.

la analiza diferitelor fenomene 
legate de reținerea și mișcarea 
apei.

Extinderea continuă a iriga
țiilor presupune cunoașterea 
prealabilă a felului de „compor
tare“ a apei în diferitele soluri, 
a cantității optime de apă ce 
trebuie asigurată — în chip dife
rențiat — ca și a modalităților 
practice de aplicare a irigațiilor. 
După cunoașterea factorilor de 
climă și a nevoilor plantei, iri
garea presupune stabilirea pro
prietăților hidrofizice ale solu-

Ing. A. Canarache
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precizează cantitatea minimă de 
apă sub care planta începe să se 
veștejească. S-a precizat, de ase
menea, limita maximă de apă, 
numită capacitate de apă în 
cîmp, legată de posibilitatea so
lului de a o reține. S-au deter
minat, astfel, valorile medii ale 
acestor indici pentru fiecare tip

te permeabil, de pildă, este indi
cată folosirea ploii artificiale.

Despre importanța acestor cer
cetări grăiesc — singure —- ci
frele statistice. în urma irigării 
în regiunile secetoase ale țării 
noastre, recoltele obținue pot fi 
de 2-3 ori mai mari decît cele 
culese de pe cele mai bune tere-

mițătoare. De pe acum încă, 
iradierea înseamnă posibilitatea 
de a crea varietăți noi de plante, 
superioare celor naturale, de a 
stimula în mod dirijat dezvolta
rea acestora, de a combate cu 
succes dăunătorii din agricultură 
sau de a conserva — în condiți
ile cele mai bune — produsele 
agricole.

Trebuie subliniat însă că 
pînă la ora actuală — conclu
ziile cu privire la folosirea știin
țifică, precisă, a radiațiilor în 
agricultură nu sînt încă defini-

țiile de sol sau climă 
le fac improprii cultu
rilor agricole. Perspec
tivele măririi conside
rabile a recoltelor, ale 
obținerii mal multor 
recolte anual, fac ca 
problema hranei să nu 
reprezinte o grijă pen
tru omenire.

De pe acum însă, 
oamenii de știință își 
îndreaptă cercetările 
în direcția imitării pe 
cale de laborator a 
proceselor cu ajutorul 
cărora plantele — în 
mod natural — sinte
tizează substanțele or
ganice. Ei au reușit 
să obțină pe cale sin
tetică clorofila, care 
joacă un rol esențial 
în fotosinteză, repre- 
zentînd veritabilul la
borator cu ajutorul 
căruia planta „prepa
ră" din bioxid de car
bon și apă — în pre
zența luminii solare — 
prețiosul amidon. Folo
sind unele elemente 
celulare, savanții au 
izbutit să „fabrice" a- 
midon din aceleași 
componente pe care le 
utilizează și planta în 
procesul de fotosinte
ză. Și deși pînă la sin
tetizarea pe scară in
dustrială a substanțelor 
organice de tip vegetal
— în lipsa plantelor
— mai sînt. încă nume
roase probleme de re
zolvat, această reali, 
zare — pe care ome
nirea o va consemna

„absorbi" razele soa
relui cu mult mai in
tens decît celelalte 
plante, ca și pe cea de 
a putea fi cultivate în 
condiții avantajoase 
în regiuni vitregite de 
către natură, algele 
prezintă un mare inte
res nu numai ca surse 
bogate de hrană pen
tru animale, ci și chiar 
ca un mijloc ieftin și 
potrivit de completare 
a alimentației omului.

Pentru a ne da mai 
bine seama de surpri
zele pe care ni le oferă 
aceste plante, con
siderate pînă mai ieri 
ca neavînd nici o le
gătură cu hrana, să a- 
mintim că pînă și une
le specii de alge ce 
cresc în rezervoarele 
pentru apele reziduale 
au început a fi între
buințate cu succes în 
alimentarea păsărilor. 
Aceste alge sînt mai 
bogate în proteine și 
mai ieftine decît cele 
cultivate în mod arti
ficial în aceleași sco
puri.

Chlorella, algă ce 
și-a legat numele de 
cosmonautică, ca sur
să bogată de substanțe 
hrănitoare și de pxi- 
gen, conține — atunci 
cînd este ușcată —■ 
pînă la 50 la sută pro
teine, 20 la sută gră
simi și, în rest, glucide. 
Bogată în vitaminele 
A și C, ea este studia-

de circa 2 000 de ori 
mai mare decît cea in
trodusă inițial.

Mai mult decît atît. 
Algele s-au dovedit a. 
fi extrem de utile și 
în ceea ce privește a- 
naliza solului. Astfel 
de metode de analiză, 
bazate pe folosirea al
gelor, permit stabilirea 
conținutului solului în 
trei elemente indispen. 
sabile creșterii plante
lor : azot, fosfor și po
tasiu. Ele sînt mai ief
tine și mai simplu de 
efectuat decît analize
le obișnuite.

Și algele nu sînt 
nici singura și nici cea 
mai însemnată direcție 
spre care specialiștii 
și-au orientat cercetă
rile. Se studiază și se 
experimentează cu suc
ces obținerea substan
țelor proteice din pe
trol pe cale biologică. 
In unele țări s-a și tre
cut pe scară industria-, 
lă la. această „opera
ție" de: pe urma căre
ia rezultă nu numai o 
hrană extrem, de utilă 
pentru furajarea . ani
malelor, ci și petrol 
deparafinat. Această 
sinteză chimică este 
realizată cu ajutorul 
bacteriilor. Și exem
plul citat nu ilustrea
ză decît marea varie
tate de modalități prin 
care savanții încearcă 
să completeze resur
sele naturale de hrană' 
ale omului.



(Urmare din pag, I)

Toiul ar părea firesc. Cu o singură lacună... esențială, tn 
aceste cazuri părinții nu știu nimic despre copilul lor, nu știu 
ce aptitudini va avea și totuși ii hotărăsc dinainte un drum 
în viață. Iar dacă visul ar rămîne o simplă glumă bună, n-ar 
fi nimic, tn multe cazuri insă „predestinarea" hotărîtă de pă
rinți este luată chiar de către ei în serios, permanentizată, 
decizia lor tronează ca o sabie deasupra capului copilului chiar 
și cînd calitățile, aptitudinile sau dorințele lui nu corespund 
cu „marea dorință“ a părinților. Asiști, in asemenea cazuri, 
la o situație tot așa de ciudată ca și atunci cind ai vedea că 
se Încearcă trimiterea pe șine late de cale ferată a unui vagon 
proiectat pentru o linie de alte dimensiuni I

Urmarea ? Copilului începe să i se facă teamă de muncă, 
pentru el munca devine de nesuportat, ceva care il chinuie, 
care nu-i dă nici o satisfacție.

Janeta B. (cartierul Drumul Taberei): Eu n-am făcut această 
greșeală. Am trei copii, două fete și un băiat, toți trei elevi 
la Liceul nr. 33. Anca, cea mai mare, este in clasa a Xl-a — 
invată bine, dar asta nu mă împiedică să-mi dau seama că 
este, uneori, prea comodă. Stă bine cu matematica, am îndru
mat-o spre matematici, intr-o vreme avea visuri de artistă. 
Dacă avea talent o îndrumam, desigur, spre artă. Mi-am dat 
seama, privind lucid lucrurile, că unele calități n-o îndreptă
țesc, totuși, să meargă spre teatru ; faptele s-au și confirmat: 
fata are o colegă care cintă la radio, o încîntase succesul ei. 
Am îndemnat-o să privească cu luciditate propriile-i calități, 
să nu-și irosească vremea degeaba, să muncească in direcția 
în care poate da rezultate reale.

— Ceea ce spuneți este foarte interesant. A devenit 
chiar, printre părinți, o modă să-și vadă copiii repurtînd 
„succese“ pe unele scene sau la televiziune, deși, evident, 
mulți dintre cei care apar acolo n-au nici un fel de talent...

J. B.: Tocmai de aceea am căutat să-mi cunosc bine copiii, 
ca să-i pot feri de asemenea exagerări, posibile la vîrsta lor, ca 
să-i pot ajuta să-și găsească un drum de împliniri reale în 
viață. Pe băiat, Eugen, clasa a IX-a, îl îndrumăm spre Poli
tehnică, are posibilități deosebite, iar pentru fata cea mică, 
Laurenția, clasa a VlII-a, cred că îndrumarea cea mai bună 
care i se poate da este să lucreze într-o întreprindere de 
industrie ușoară, poate la artizanat. Firește, deschizîndu-le 
ochii asupra propriilor posibilități, îndemnîndu-i să-și formeze 
un ideal din a munci și a obține rezultate cit mai bune în 
domeniul care li se potrivește cel mai bine, nu încetez să-i 
îndrum a obține in școală o pregătire de cultură generală cit 
mai bună. De altfel, deocamdată, acesta este și obiectul ime
diat al muncii lor — învățătura.

medie tehnică de telecomunicații. SI asta fără ca părinții să 
știe. „Sîntem distruși, plingea mama. Să se facă tehnician, au
ziți ce-am ajuns noi 1 Dacă era profesor era altceva. Taică-său 
l-a jucat cu picioarele aparatele de radio pe care le făcea, 
dar uite că n-am reușit nimic. Cit i-am vorbit noi și tot n-a 
ascultat. Băiatul ăsta trebuie să fie anormal 1"

— Nu vă supărați, i-am spus mamei înlăcrimate, nu cumva 
anomalia se află chiar în modul dumneavoastră de a gîndi ? 
Băiatul are pasiune pentru tehnică, îi place munca tn fabrică, 
de ce-1 speriați cu., petele de pe mîini, cu halatul albastru ?

— Noi am vrut să ducă o viață tihnită, îi vrem binele...
Binele? De ce ne surprinde o asemenea afirmație nu e greu 

de ghicit: dacă ar fi să așezăm una lingă alta bucuriile ace
stor părinți, fie el muncitorul sau învățătoarea, nu e greu să 
observi că ei și-au creiat fericirea găsindu-și un rost în viață, 
muncind în domeniul de care s-au simțit atrași, de care s-au 
legat prin pasiuni trainice. De ce încearcă ei să dea copiilor

Marioara F. este o femeie care arată 
destul de bine. In casa ei este cald, 
este multă liniște. A rămas, de cu- 
rind, singură. Întrebarea pe care i-o 
punem o uimește.

— Ce v-a determinat să vă educați 
atît de prost fiica ?

— De unde știți c-am educat-o 
prost.? O cunoașteți personal ?

— Nu. Noi vă întrebăm de ce ați 
trebuie să muncească...

— Mă uimiți 1 De unde știți așa ceva ?
— Nu știm, bănuim. După ce ? După faptul că fata s-a căsă-

Copilul știe că 

dumneavoastră 
munciți ?

e. că de la o

Munca fizică? 
Munca 

intelectuală ?

Vicentiu B., tehnician, are doi 
băieți.

— Ce credeți că vor fi băieții dum
neavoastră. ce profesie își vor alege ?

— Nu sînt de principiul să dictez 
copiilor alegerea profesiei, ne răs
punde tatăl. Ei vor hotărî în ultimă 
instanță. Dar nu le voi admite să nu 
facă o facultate, nici în ruptul capu
lui nu voi admite.

Intenția unui tată este, în aceste cazuri, lăudabilă. Celor 
doi băieți, unui în clasa a XI-a, deci in pragul absolvirii, celă
lalt în clasa a IX-a, — le și urăm succes de pe acum la exa
menele de admitere in facultățile pe care și le vor alege. Dar 
ăsta nu ne împiedică să-l invităm pe tatăl lor la o... deconec
tare din ideea categorică pe care și-a stabilit-o.

— Știți ciți elevi termină anual liceul ? il întrebăm.
— Nu știu...
— Vă spunem noi: citeva zeci de mii. Iar în viitor numă

rul lor va crește continuu întrucît învățămintul nostru tinde 
cu pași repezi spre generalizarea școlii medii, se va ajunge ca 
toți copiii țării să absolve o școală medie. Și e firesc, în 
viziunea societății socialiste muncitorul trebuie să fie un 
om cu o înaltă cultură generală. Dar, revenind la concret: știți 
ciți tineri intră anual în facultăți ?

— Nu...
— Circa 25 000—30 000, adică mai puțin decît numărul total 

al absolvenților liceelor. Acesta este necesarul actual al eco
nomiei noastre. Practic, deci, admițînd că toți absolvenții n-ar 
avea decît nota „10" la toate materiile, tot vor fi o parte în 
situația de a nu intra în facultate. Repetăm deși numărul 
studenților a crescut enorm față de trecut, acesta este nece
sarul actual de cadre cu pregătire superioară. Nu toți tinerii 
țării vor putea fi ingineri sau profesori. Sînt însă alte numeroa
se domenii de activitate care își oferă profesiile.

— Sint de acord...
— V-ați gindit, totuși, vreodată la eventualitatea că fiii 

dumneavoastră s-ar putea — la seriile lor — să intre în cate
goria celor neadmiși în facultate ? Vă punem întrebarea re- 
flectînd la ceea ce se va întîmpla cu ei dacă ani de zile li 
s-a inoculat doar ideea că trebuie să facă o muncă intelec
tuală ? Ce vor face în momentul în care, să zicem, se vor 
citi pe lista neadmișilor, adică atunci cînd își vor vedea pla
nurile răsturnate ? întrebarea vă trezește idei pesimiste ?

— De loc. Mă gîndesc că aveți dreptate — nu mi-am: pus 
niciodată problema în acest fel. In fapt eu i-am pregătit exact 
cum spuneați: unilateral, doar pentru munca intelectuală. Ne
reușind s-ar putea să fie chiar nefericiți, fiindcă nu vor munci 
din plăcere. Am auzit, chiar, de tineri care au fost complet 
zdruncinați de o asemenea nereușită. Voi repara greșeala. 
Neapărat...

Contradicția

Sîntem într-o uzină. Omul din fața 
noastră, bărbat la 50 de ani, calm, 
serios, se arată foarte mirat, totuși, 
de propunerea pe care i-o facem: îi 
spunem că sîntem de la o instituție

• • i „Și că am venit să recrutăm niște ca-£03 mai ciudatădre' cițiva tovarăși care să îndepli
nească o muncă la un birou. Ne-am 
gindit și la dinsul...

— La mine ? se miră omul. Eu să 
lucrez Ia birou? Poate e o greșeală, zice, poate nu știți că eu 
lucrez aici de 30 de ani, sînt legat de uzină și de meserie, ca 
de propria-mi familie... nu plec să mă plătiți cu aur I

Ne vine să ridem. Tovarășul este, intr-adevăr, sincer : este 
un .muncitor bun, unul dintre fruntași.

— De ce rîdeți ? se miră el.
— De contradicțiile modului dumitale de a gîndi. Ne-a po

vestit o tovarășă profesoară, diriginta fiului, un fapt. Ne-a 
spus că, foarte adesea, dorind să vă îndemnați copilul să 
învețe vă duceți și-i vorbiți cam așa: „Nu învăța, băiatule, 
nu învăța 1 Fără carte fabrica te paște, ascultă-mă pe mine, 
mașina, halatul de muncitori Uită-te la mine: îți place? tn 
loc să trăiești și tu ca alții, să muncești într-un birou...“

Tatăl n-a rîs.
— E drept, îi spun copilului asemenea vorbe. Vă rog să mă 

credeți, încerc și eu să-l mai sperii să pună mai serios mina 
pe carte. Bate cam mult mingea...

Muncitor bun, tată cu intenții bune, dar iată ce greșeală 
gravă comite față de propriul copil: speriindu-1 cu munca 
(idee în care nici dinsul nu crede 1) reușește să obțină exact 
ceea ce nu dorește — îndepărtarea fiului de muncă. Asupra 
acestei stări de lucruri merită să stăruim cu atenție, ea fiind 
foarte, importantă, tn cadrul anchetei am întîlnit și cazuri cînd 
sperierea copilului cu munca se face nu numai în glumă, se 
face cu convingere. Teodora P., filatoare fruntașă la „Dacia“, 
ne. povestea cu mihnire în glas, că fetele ei n-o ascultă, că 
tind să muncească într-o fabrică... „N-aș fi vrut, zicea mama, 
să lucreze și fetele la mașină -, voiam să se ridice și ele... Dar 
ce să Ie fac ?...“.

Era dezolată.

Se lntimpli și altfel de situații. O 
învățătoare de Iîngă Craiova, mama 
unui băiat pasionat pentru tehnică, 
ne povestea cu și mai adîncă durere, 
cu lacrimi chiar, că fiul ei, pe care 
l-a bătut taică-său (tot învățător!)

cit-a putut", n-a ascultat, totuși, de ei: nu s-a prezentat, in
tenționat, la un examen Ia filologia din Timișoara — unde îl 
duseseră — a fugit la București și acum este elev la o școală

Unde e

anomalia ?

sfaturi de-a-ndoaselea ?

0 mireasă 
a propriei 
neputințe

crescut-o în ideea că 1

ELENA V. este foarte supărată. So
țul ei a murit de cîțiva ani, a rămas 
cu fata, Sabina, elevă în clasa a X-a 
la Liceul nr. 39. Anul trecut, Sabina 
era tot in clasa a X-a, într-o școală 
din raionul Grivița Roșie, a rămas 
repetentă.

— Nu știu ce să mă fac cu ea, ne 
povestește mama. Nu mai învață...

—- Ce-i place să iacă ?
vreme nu-i place să facă nimic... Cu

distracția și atît. Am observat că mă disprețuiește pentru că 
n-am o funcție mai importantă, deși am și eu tot 9 clase de 
liceu ca și ea. N-am putut învăța mai mult, altădată știți cum 
era. Am vrut să învețe ea, am făcut totul pentru ea. Cînd am 
văzut că a rămas repetentă, m-am făcut foc. Aveau o reuniune 
de sfirșit de an, a venit la mine, senină, că vrea alți pantofi, 
că ea vrea să se ducă la reuniune. Pentru prima dată i-am 
spus că nu-i iau. „De ce ?“ a întrebat. „N-am bani 1", i-am răs
puns. „Dar ce dracu, tu muncești pe gratis ? Ăia de la servici 
ar putea să te plătească mai bine, spune- le că ai o fată care 
e domnișoară !". Am ascultat-o atentă ; nu era vorba doar de 
supărarea că nu i-am luat pantofi, din glasul ei am înțeles că 
ea se uita la mine cam de peste umăr, tovarășii mei de servici 
sînt „ăia" care trebuie să dea bani fiindcă există ea, fiindcă 
trebuie să fie ea bine îmbrăcată. Înțelegeam pentru prima 
dată că Sabina are convingerea că i se cuvine totul, că ea are 
„dreptul" să ceară, fără ca măcar să-și bată capul să Înțeleagă 
de unde vin banii, lucrurile. Pentru ea, eu am devenit omul 
prin mijlocirea căruia își procură bani, pantofi, rochii — un 
simplu mijlocitor și atît..

despre automatizări, se și mîndrește că noi facem o muncă 
așa de utilă, complicată.

LAURENȚIU G. (tehnician) — Noi obișnuim să punem bantl 
într-un sertar al șifonierului, atunci cind luăm salariul. Cînd 
s-a făcut mai mare, băiatul nostru a luat fără să ceară voie 
25 de Iei, i-a cheltuit. L-am chemat și l-arh întrebat dacă n-ar 
mai avea nevoie de niște bani, să-și ia bomboane, jucării (noi 
îi cumpăram destule). „Ba da, dacă-mi dați..." a zis el zimbind 
la gîndul unei asemenea perspective. „Poți să iei, i-am spus, 
doar nu sint încuiați. Dacă iei 50 de lei, de pildă, nu-i mult: 
sînt banii pentru care mama ta muncește o zi și jumătate...“. 
De atunci, n-a mai luat nici un leu, dimpotrivă, a devenit 
foarte econom. Participă și la calculele financiare ale familiei 
— știe că banii aceștia se obțin prin muncă, știe că noi mun- 

fie respectată.

Revenim la una din întrebările pu
se la începutul anchetei de față. 
Unul dintre părinți spunea că prețui
rea muncii poate să apară Ia copil 
mai tîrziu, cînd devine matur, că nu 
trebuie să-i „tulburi copilăria" vor- 
bindu-i despre muncă sau încredin- 
țîndu-i anumite sarcini. „Filozofia“ 
unor astfel de părinți este formulată 
cam așa : „N-am muncit eu destul în

copilărie ? N-am păscut eu vacile pe moșia unui stăpin ? Lasă 
să se bucure copilul de copilărie, să se bucure de condițiile pe 
care i le pot oferi eu azi I". Și, din dorința asta, nu-i pun pe 
copii la nimic, aduc copiilor „pe tavă" totul, iar copiii se de
prind să ia totul de-a gata. Or, asta este o mare greșeală.

cim, că munca merită să

Cînd începe 

copilul să învețe 

a prețui munca ?

MINA CEA MARE CONDUCE PAȘII CEI MICI

torit-cu un om care vă putea fi și dumneavoastră soț tot așa 
de bine...

— De, știți, astăzi fetele sînt tare curioase... S-a îndrăgostit, 
ce să-i fac dacă s-a nimerit să fie omul acesta dragostea ei 
cea mare ?

— In asemenea cazuri, de cele mai multe ori, logica fapte
lor este simplă : omul are mașină, are o situație materială mai 
bună decît un tînăr, decît un coleg de vîrsta fiicei dumnea
voastră, Este firesc, are 49 de anii Fiți sinceră : fata, la cei 
18 ani, a vrut să sară peste niște etape, etape de muncă, firești 
în evoluția fiecărui om, a vrut totul de-a gata. A Încheiat tlr- 
gul acesta care se cheamă căsătorie. Nu se poate să nu vă 
fi dat seama...

Maria F. bate în retragere. Ne oferă un-scaun; își recunoaște 
chiar unele greșeli.

— M-am gindit că e cam slăbuță, ziceam să-i fie mai ușor. 
Și, de ce să fiu nedreaptă ? Are de toate, n-o pune la nimic...

De fapt noi nu punem în discuție dragostea tinerei (admitem, 
chiar, că ea se putea îndrăgosti de bărbatul In vîrstă cate-i 
este soț). Regretabil ni se pare însă acea mentalitate după 
care o mamă se poate socoti fericită dacă i-a găsit fiicei sale 
o... scăpare de muncă I

Foto: I. eu eu

S-O FACÀ CUM
—Și? Ge s-a mai întimplat ?
— Am cerut părerea unei rude. Mi-a spus că eu sint vino

vată ; de mică n-am pus-o la nimic, am muncit numai pentru 
ea, a trăit ca o prințesă. „Fata dumitale, îmi zicea, n-a știut că 
dumneata muncești, n-a apucat să te respecte pentru munca 
pe care o faci. Asta este explicația". Și cred că are dreptate, 
Sabina n-a știut că eu muncesc...

JANETA B. — La noi In casă nu s-a întimplat așa ceva. 
N-am citit eu multe cărți de pedagogie, am învățat insă de la 
părinții mei că a-1 educa pe copil in spiritul dragostei de mun
că înseamnă în primul rind a-1 convinge că tot ce are el este 
obținut prin munca tatălui și mamei, a celorlalți oameni mun
citori. Să nu credeți că pentru asta trebuie făcut mare lucru : 
este de ajuns ca ambii părinți să aibă o atitudine serioasă, de 
prețuire a muncii celuilalt. Am să vă dau un exemplu. Soțul 
meu venea de la servici. Eu îi auzeam pe copii făcînd uneori 
gălăgie. „Liniște I le spuneam. Tata a venit de la lucru...“. Soțul, 
la rîndul său, arată aceeași prețuire față de munca mea.

Ing. ALEXANDRU C. — La noi în casă se discută foarte 
mult despre problemele profesionale. Și eu, și soția sîntem in
gineri, uneori lucrăm și acasă, fetița este la curent cu multe 
din preocupările noastre, știe cînd caut o soluție tehnică, știe 
dacă am reușit sau nu, participă la frămîntărlle noastre. Poate 
și din această cauză, încă de mică m-a rugat s-o iau cu mine 
In vizită la Institutul de cercetări unde lucrez, m-a chestionat

Fiindcă una este să-l faci pe copilul tău să se bucure de copi
lărie, și alia este să crești un leneș, un tînăr care se simte 
atras să nu facă nimic I Cind se fac mai mari, acești copii sea
mănă Sabinei, mal înainte amintită, iar părinții lor nu mai în
cetează să se mire : „De unde o ii ieșit așa ? Doar noi nu i-am 
învățat să nu muncească /“.

Deși, e limpede de unde au învățat 1
Cind începe, deci, educația pentru muncă a copiilor ? Răs

punsul unanim al părinților care se preocupă îndeaproape de 
pedagogia familială este că această educație începe încă din 
vîrsta cea mai fragedă. Cu ce începe această educație ? Cu 
exemplul de viață, de muncă al părinților. „Propria noastră 
purtare, spunea un mare pedagog, este lucrul cel mai hotări- 
tor.. Să nu credeți că educați copilul numai cind vorbiți cu el, 
cind îl povățuiți sau ii porunciți. 11 educați in fiecare moment 
al vieții și chiar cind nu sinteți acasă. Felul cum vă îmbră- 
cați, cum vorbiți cu alți■oamenUși deispre alți oamdni, cum vă I 
.bucurați sau vă întristați, cum vă purțaji cp ^iețenii și cu ; 
dușmanii, cum rîdeți, cutii citiți ziarui toate acestea au ’ 
pentru copii o mare însemnătate" (A. S. Macarenco). „Ceea ce 
se petrece în fabrica voastră, spunea aceiași pedagog, adresîn- 
du-se părinților — ceea ce vă bucură sau vă interesează, tre
buie să-i intereseze și pe copiii voștri. Ei trebuie să știe că sin
teți militant activ al societății și să se mîndrească cu voi, cu 
succesele și meritele voastre în fala societății,.

Manie pasiuni 

se cultivă 

în copilărie

„Stăteam într-o seară împreună cu 
soția în fața televizorului, povestea 
unul dintre părinții cu care am discu
tat. Se transmitea un program în care 
apăreau și trei copii, frați, cu toțit 
muzicieni. Nu erau prea mari, se do
vedea însă că lucraseră foarte serios, 
că depuseseră o muncă disciplinată, 
făcută cu pasiune, cu convingere. 
Văzîndu-i, soția mi-a spus: „Prive

ște-!, asemenea copii, astfel aresauțijeu un asemenea spirit de 
disciplină a muncii ny. cred că gr putea ajunge vreodată să 
fugă de muncă, să vîndă, de pildă, bilete în fața cinematografe
lor. Nu toți copiii au talent, i-am replicat soției. N-are impor
tanță, nu este nevoie ca pe toți copiii să-i pregătești să 
devină muzicieni. Sînt sute de pasiuni care pot fi cultivate la 
copii, iau de exemplu chiar învățarea limbilor străine. Existența 
unui program îl disciplinează pe copil, îl obișnuiește cu munca, 
chiar dacă el face, să zicem, un curs de balet sau participă la 
un cerc al mîinilor îndemînatice. Esențială este cultivarea unei 
atitudini morale față de muncă. Astăzi, dacă mă gîndesc bine, 
fi dau dreptate soției: rareori întîlnești copii care, încă de mici, 
să fi fost obișnuiți cu un program în care să-și cultive pasiunile 
și să dea greș în atitudinea față de muncă".

De acord ne declarăm și noi cu afirmațiile de mai sus. Cu o 
singură explicație în plus, pe care o socotim necesară: cultiva
rea pasiunilor să nu devină un prilej de a-i educa pe copil în 
spiritul superficialității. Iată ce ne povestea un student (Facul
tatea de tehnologia construcțiilor de mașini — Institutul poli
tehnic București): „Tata a greșit mult față de mine. De mic am 
părut că am multe talente. M-a dat să învăț pianul, n-am lu
crat decît un an, am întrerupt, m-a trimis să fac franceza, pe 
urmă Înotul, pe urmă aeromodelismul, pe urmă rugbi. La toate 
eram genial, dar n-am terminat nimic. Vă rog să mă credeți, azi 
Îmi vine greu să stau trei ore zilnic la masă și să-mi pregătesc 
lecțiile". (Mențiunea noastră : în anul I a rămas repetent).

Se spune că in lume s-au numărat 
oină
Pe care dintre0 anumită
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văr universal valabil: esențial este, 
nainte de toate, să cultivăm la copil 
o atitudine morală față de muncă, o 

atitudine de prețuire, de respect, care să-i îndemne pe ei tn-

TREBUIE ?
șiși să muncească. Pe diferite trepte de vlrstă — inceplnd ca 
primele jocuri și terminînd cu certificatul de calificare obți
nut în una din școli — educația dragostei de muncă se poate 
și trebuie să se facă în mod variat, de la copil la copil, de la 
caz la caz, diferit pentru băieți, pentru fete, potrivit aptitudi
nilor fiecăruia.

Majoritatea părinților cu care am discutat au susținut că în 
cultivarea dragostei de muncă, pe lingă exemplul oferit de 
familie, pe lingă explicațiile părinților în legătură cu tot ceea 
ce-i înconjoară, vizitele în fabrică etc., o importanță foarte 
mare o are modul în care familia cultivă și îndrumă pasiunile 
copiilor.

Tinerii societății noastre trebuie să fie asemenea oameni 
cu deprinderea de a munci perseverent, clădind profund și du
rabil prin propriile activități acele monumente care să-i repre
zinte —• în fabrică, pe ogoare, în institute de cercetări etc., etc. 
Pentru aceasta este nevoie ca încă din familie, avînd ca în
demn exemplul părinților, grija și supravegherea lor, să-și 
formeze și să-și cultive acele trăsături morale înaintate, speci
fice omului societății socialiste.

Limitele spațiului ne obligă să oprim aici dialo
gurile noastre. Discuția — Ia tema de față, ca și la 
cele ce-i vor urma -- este deschisă tuturor celor 
interesați în creșterea și educarea copiilor — pă
rinți, profesori, pedagogi — șt pe care-i invităm 
să ne scrie.



i-a învins finite [it: bastami

• Pilda dată de Scorilo 

căpeteniilor dace
Daco-geții erau un popor cinstit („cei 

mai drepți dintre traci“, cum știm că 
ii numește Herodot). Tăria lor consta 
și din aceea că își priveau în față, cu
rajos, greșelile, se pricepeau să tragă 
învățămînt din ele și să le și îndrepte 
prin măsuri hotărîtoare.

In privința aceasta, o povestire din 
timpul regelui Orole ni se pare edifi
catoare.

Pe regele Orole istoria îl menționea
ză pe la anul 200 î.e.n. El a domnit, pe 
cit se crede, peste o uniune de triburi 
dacice transilvănene. In timpul lui, 
bastarnii — un neam germanic, război
nic și violent, care sălășluise la mia
zănoapte de lanțul Carpaților — pă
trunde în Moldova și încearcă, trecînd 
peste Carpații Orientali, să ia în stăpî- 
nire pământurile dacilor din Transil
vania.

Dacii, deși luați prin surprindere, au 
ieșit de îndată înaintea dușmanilor, 
conduși de regele Orole.

Descumpăniți, pesemne, de înfățișarea 
înfricoșătoare a bastarnilor sau de vreo 
anumită tactică de luptă pe care aceș
tia or fi folosit-o, unii dintre oștenii lui 
Orole au luptat destul de dezorganizat. 
Prima bătălie cu bastarnii s-a soldat 
astfel printr-un eșec.

Amănunte prea multe nu cunoaștem. 
Bănuim doar că a avut loc o adunare, 
la care cuvîntul cel mai greu îl vor fi 
avut bătrînii.

Ceea ce cunoaștem este numai că a- 
celora care se purtaseră fără obișnuita 
demnitate dacică în bătălie — dat fiind 
faptul că nu se mai pomenise încă așa 
ceva, și că nici să nu se mai întîmple 
vreodată — li s-a hotărît o pedeapsă 
pilduitoare.

Este interesant să observăm că pe
deapsa ce li s-a dat nu era lipsită de 
un anumit umor, ce-i drept de un umor 
cam amar.

Vinovății au fost obligați ca ori de 
cîte ori voiau să se culce de atunci îna
inte, în așternuturile lor, să facă lucrul 
acesta ținîndu-și picioarele în locul 
unde-și puneau în mod obișnuit capul 
și invers (în semn, s-ar putea tîlcui, că 
acei oșteni se purtaseră în 'bătălie, ca 
și cum ar fi judecat lucrurile cu pi
cioarele, nu cu capul).

De asemenea, li s-a mai hotărît, pînă 
ce vor fi dat din nou dovadă de bărbă
ție în luptă, să facă în gospodăriile lor 
toate treburile femeiești, cum ar fi, se 
înțelege, maturatul casei, gătitul buca
telor, țesutul veșmintelor și legănatul 
copiilor. Femeile lor ar fi avut în 
schimb, după o versiune populară a le
gendei, dreptul de a se comporta în 
lume ca bărbații.

Ne putem închipui hohotele batjoco

ritoare de rîs care trebuie să fi răsu
nat la auzul unei asemenea decizii ros
tite de regele Orole și felul cum își vor 
fi plecat \ capetele vinovății înaintea 
mulțimii.

Sîntem convinși că în locul unei ase
menea osînde, care-i acoperea de ru
șine în ochii mulțimii, a bătrînilor, fe
meilor și copiilor, vinovății ar fi pre
ferat de o sută de ori moartea.

Insă dacii evitau vărsarea de sînge 
cînd ea nu era neapărat necesară, așa 
cum se petrecuse și cu oastea înfrîntă 
a macedonenilor lui Lisimah. Ei prefe
rau, după cum se vede, pedepsele — 
ca să folosim un termen curent în zi
lele noastre — cu caracter educativ, și

legendele
și tradițiile 
poporului 

nostru
Âiaxondru Mitro

care permiteau îndreptarea celor căzuți 
întîia și, se presupunea, singura dată, 
într-o vină. Și, într-adevăr, după aceas
tă zguduitoare și exemplară pedeapsă, 
mai cu seamă dacă o raportăm la men
talitatea bărbaților din vechime, oastea 
lui Orole a ieșit întărită și rediscipli- 
nată. Dovadă că legenda ne relatează 
mai departe cum, foarte curînd după 
această întîmplare, Orole și-a chemat 
din nou triburile la luptă împotriva 
cotropitorilor. Dacii — în primele rîn- 
duri avînd tocmai pe cei ce fuseseră 
pedepsiți — s-au ridicat ca un singur 
om, nimicind pe mulți bastarni, iar pe 
cei rămași în viață azvîrlindu-i înapoi 
peste munți.

Lecția aceasta, ca și aceea dată de 
Dromihete lui Lisimah n-a fost nici ea 
uitată în veacurile ce s-au scurs, căci 
în toată istoria daco-geților nu se mai 
înregistrează vreo altă întîmplare ase
mănătoare.

O altă povestire plină de tîlc — pusă 
cîteodată tot pe seama lui Orole — 
se referă, de fapt, la regele Scorilo, 
probabil tatăl lui Decebal, a cărui po
litică de unire a triburilor daco-getice 
bănuim că a fost remarcabilă.

Se povestește anume că la Roma iz
bucnise în acel timp o ceartă aprigă 
pentru putere, ceartă care a ajuns re
pede la urechile celor din Dacia. Și, 
gîndindu-se să tragă un folos de pe ur
ma acestei dezbinări, cu prilejul unei 
adunări ostășești mai multe căpetenii 
i-au cerut lui Scorilo să dezlănțuie un 
atac preventiv împotriva Romei.

Puterea dacică, își închipuiau aceștia, 
ar fi fost suficientă ca să învingă, un 
dușman sfîșiat de frământări lăuntrice. 
Și astfel romanii ar fi fost împiedicați 
de la o mare acțiune militară, ulteri
oară împotriva Daciei.

Scorilo însă bizuindu-se pe străve
chea înțelepciune populară, așa cum 
vom afla numaidecît, a încercat să-i 
convingă că un asemenea atac nu nu
mai că nu i-ar fi împiedicat pe romani 
de la o invazie asupra Daciei, ci abia 
i-ar fi stîrnit, făcînd totodată să se 
stingă orice dezbinare dintre ei.

Deoarece însă căpeteniile stăruiau în 
părerea lor, Scorilo a vrut să le înfăți
șeze practic adevărata situație, așa ca 
să fie lesne înțeleasă de oricine.

A. poruncit deci să fie aduși în fața 
adunării, într-un loc îngrădit, doi cîini 
flămînzi. Acestora le-a azvîrlit un os. 
Clinii s-au repezit la os, mîrîind și 
mușeîndu-se între ei, amîndoi silin- 
du-se din răsputeri să-l apuce.

— Aduceți acum și un lup, și dați-i 
drumul în îngrăditură, înaintea Clini
lor, a ordonat iarăși Scorilo.

Lupul a fost adus. I s-a dat drumul 
în îngrăditură. Dar cum l-au văzut cîi- 
nii, și-au uitat vrajba dintre ei pentru 
os, s-au repezit laolaltă asupra lupului 
cu care s-au luptat pînă ce l-au dobo- 
rît.

— Vedeți, deci, a conchis Scorilo, așa 
s-ar întîmpla și cu triburile noastre 
dacă și-ar încerca în momentul acesta 
forțele cu romanii. Aceștia și-ar lăsa 
imediat la o parte cearta dintre ei. U- 
nindu-se, s-ar năpusti asupra Daciei. 
Și, fiindcă uniți sînt foarte puternici, 
așa cum știți cu toții, ne-ar birui. 
De-aici încă o învățătură, să ne unim șt 
noi mai strîns, încă înainte de a începe 
primejdia, și mai ușor vom fi în stare 
să-i înfruntăm pe dușmani.

Auzind aceste cuvinte și văzînd cu 
ochii lor cum cei doi cîini împreună 
uciseseră lupul, căpeteniile dace și-au 
recunoscut greșeala. Și atacul preven
tiv asupra Romei — care s-ar fi putut 
să-i coste scump încă din zilele acelea 
pe daco-geți — n-a mai avut loc.

O ullinia verificare inainte ca centralele telefonice automate sa plece spre ma
rile orașe ale țării. Tinerii Uban Mihai și Krich Constantin de la Uzinele 

„Electromagnetica" urmăresc cu atenție drumul complicat al firelor.
Foto : I. BODEA

De acord 
cu antrenorul

TELEGRAMĂ

Cu ocazia zilei naționale a Iranului, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a adre
sat Șahinșahului Arya Mehr — Mohammed Reza Pahlevi felici
tări, precum șl cele mai bune urări pentru poporul iranian.

în răspunsul său, Șahinșahul Arya Mehr — Mohammed Reza 
Pahlevi a mulțumit președintelui Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, pentru mesajul adresat, transmițînd totodată poporului 
român călduroase urări de prosperitate.

INFORMAȚII
» La 29 octombrie s-au în

cheiat lucrările simpozionului 
st național pe tema : „Analiza 

metodelor aplicate în docu
mentare", care s-a desfășurat 
timp de 3 zile în aula Biblio
tecii centrale universitare din 
Capitală.

Au participat reprezentanți 
ai instituțiilor centrale de do
cumentare, ai centrelor pe ra
muri, precum și ai marilor 
biblioteci din țară.

S-au prezentat numeroase 
referate în legătură cu colec
tarea și prelucarea materiale
lor documentare, informațiilor 
științifice, cu relațiile dintre 
beneficiari și serviciile de do
cumentare etc.

• Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Turciei — ziua pro
clamării republicii — amba
sadorul acestei țări la Bucu
rești, Semsettin Arif Mardin, 
a oferit, vineri după-amiază, 
o recepție în saloanele amba
sadei.

Au luat parte Dumitru Mo- 
sora, ministrul industriei con
strucțiilor, membri ai condu
cerii unor ministere, conducă
tori ai unor instituții centra
le, oameni de știință și cultu
ră, generali și ofițeri superi
ori, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

• La Sibiu, după primul tur 
de manivelă la coproducția 
româno-sovietică „Tunelul“, a 
avut loc vineri seară o confe
rință de presă, în cadrul că
reia membri ai colectivului 
de creație, format din cineaști 
din cele două țări, au răspuns 
la întrebările ziariștilor.

(Agerpres)

Un nou castel de apă se construiește la Combinatul siderurgic 
Gheorghe Gheorghiu-Def—Galați

Foto: N. STELORIAN

.«----

Șantierul naval Giurgiu. După 
reparație, remorcherul „Lupeni" 
este pregătit pentru lansarea 

la apă.

Etalonul calității 

fără un... etalon
— In ce ne privește pe noi, 

comitetul U.T.C. — spune to
varășul inginer — am dis
cutat detaliat într-o plenară 
despre inițiativa: „Fiecare 
reper — superior etalonului“.

— Ce măsuri ați stabilit 
pentru aplicarea ei ?

— Haideți în secții și veți 
vedea — propune tovarășul 
inginer.

...Secția mecanică-producti- 
vă. Aici lucrează aproape nu
mai tineri. Pe unele mașini se 
aflau cutii de lemn cu piese- 
etalon. Pe altele nu. Nici pe 
cea a tovarășului Gh. Mihal- 
cea, secretarul organizației 
U.T.C. nu se află.

— Nu s-au confecționat 
piese-etalon pentru toate ma
șinile ?

— Ba, da — ne răspunde 
secretarul... Dar eu lucrez de 
8 ani în secție, și știu pe din
afară cotele fiecărei piese.

E limpede, pentru tovarășul 
secretar piesele-etalon nu sînt 
necesare. îl întrebăm atunci 
ce măsuri a luat organizația 
U.T.C. pentru aplicarea ini
țiativei de către ceilalți tineri.

— Vă spun drept, la noi în 
secție, e și nu e cazul să apli
căm inițiativa. Se lucrează

înaintea meciului de 
rugbi Constructorul-Ra- 
pid (juniori), desfășurat 
duminica trecută, antre
norul primei echipe i-a 
anunțat pe elevii săi că 
Gheorghe Măiu nu va 
participa la joc fiind 
suspendat de conducerea 
clubului. Vestea i-a în
tristat pe toți, întrucit 
Meiu este cel inai bun 
jucător al echipei. De 
altfel, absența lui din 
formație s-a resimțit In 
echipa Constructorul, fa
vorita întîlnirii, care de- 
abia a reușit un rezultat 
de egalitate (0—0).

De ce stă pe tușă rug
bistul Meiu? Răspunsul 
ni l-a dat antrenorul 
său, Dumitru Ionescu: 
„Mi-a venit destul de 
greu să lipsesc echipa de 
aportul lui Meiu, dar 
n-am avut încotro. Nu
mele lui este cunoscut 
amatorilor de rugbi. El s-a 
remarcat cu prilejul în- 
tîlnirilor internaționale 
de juniori: Pirinei-Bucu- 
rești (In Franța, la Ton- 
louse) și România-Ceho- 
slovacia. A evoluat cu 
succes și în echipa noas
tră din campionatul di
vizionar, deși mai are 
încă un an de juniorat. 
Pe scurt, este un jucă
tor talentat, o autentică 
speranță. însă acest lu
cru nu este suficient, iar 
noi, antrenorii, trebuie 
să respectăm și obligația 
de padagogi, aceea de n

crește sportivi care să 
ne facă cinste atît' pe 
stadion cit și Ia locul 
lor de muncă sau învă
țătură. Cu atît mai mult, 
cu cît printre rugbiști 
există o frumoasă tradi
ție în acest sens. Exem
ple concludente îi pot o- 
feri o serie de sportivi 
crescuți în echipa de ju
niori a clubului nostru, 
ca de pildă, Sava, An- 
timoianu, Niculescu, și 
multi alții, în prezent in
gineri și jucători frun
tași în cateqoria A, ba 
chiar șl fratele său mai 
mic... Vasile Meiu din 
echipa de copii.

Elev în clasa a Xl-n a 
liceului tir. 30 din Bucu
rești, Gheorghe Meiu nu 
vrea să învețe, lipsește 
de Ia cursuri. Acesta e 
și motivul ? suspendării 
lui ,• îndreptarea situației 
școlare. Și din păcate 
nu-i vorba de un amă
nunt lipsit de semnifica
ție. Anul trecut din cau
za absențelor nemotiva
te a rămas repetent. A- 
nul acesta, după un timp 
a început să lipsească 
din nou. Au discutat cu 
el părinții, diriginta cla
sei și bineînțeles și eu 
ca antrenorul său. Za
darnic însă. La școală 
nu vrea să meargă cu 
regularitate. „Am întîr- 
ziat și n-am îndrăznit să 
mai intru*, „Am stat în 
parc", „M-am plimbat*,

„N-o să se mal repete* 
— acestea sînt răspun
surile lui. Și totuși, ab
sențele de la școală se 
repetă. încercările de 
pînă acum de a-1 readu
ce pe făgașul cel bun 
nu mi-au reușit. Tocmai 
de aceea am cerut sus
pendarea lui pînă se va 
îndrepta. Poate că în 
timp ce colegii lui con
tinuă antrenamentele, 
Meiu va medita asupra 
comportării lui și va a- 
junge să înțeleagă că 
nu aveam nevoie de a- 
semenea sportivi, că fe
lul cum se comportă 
nu-1 poate ajuta să devi
nă nici un sportiv de 
performanță, nici un om 
pregătit temeinic pentru 
viață*.

Discuția cu antrenorul 
D. Ionescu, a durat cite- 
va ore... Ar mai trebui 
adăugat un singur lucru: 
din felul în care ne-a 
vorbit am simțit în per
manență dorința aces
tuia de a face totul ca 
Gheorghe Meiu să devi
nă în cele din urmă un 
elev și un rugbist pe 
măsura posibilităților 
reale de care dispune, 
dar pe care, deocamdată, 
le irosește în zadar. De 
altfel aceeași intenție a 
călăuzit și rîndurile de 
față, exprimîndu-ne pe 
deplin acordul cu antre
norul său.

A. CONSTANTIN

PE SCURT • PE SCURT
• Duminică se reia campionatul categoriei A 

la fotbal, cu jocurile etapei a X-a. In Capitală, 
pe stadionul „23 August". cu Începere de la 
ora 15,00, se va desfășura meciul Rapid — Stea
ua. In deschidere, la ora 13,00 se intilnesc for- 
mafiile de categoria B, Progresul șl Metalul.

In fără se vor disputa focurile : Petrolul Plo
iești — U.T. Arad, Știlnta Craiova — Dinamo 
București, Farul Constanta — Știința Clu/. Cri- 
șul Oradea — Siderurgistul Galați, C.S.M.S. 
Iași — Steagul Roșu Brașov și Știința Timișoara 
•— Dinamo Pitești.

Astăzi, Intre orele 19,15 șl 19,30, pe programul 
I, stațiile noastre de radio vor transmite din 6 
orașe din tară avancronici privind focurile aces
tei etape.

Duminică, in cadrul emisiunii „Sport și muzi
că". se vor transmite pe programul I aspecte de 
la toate Intllnirile din cadrul categoriei A la 
fotbal.

(Agerpres)

Cel de-al 5-lea turneu Interna
țional de șah de ia Belgrad s-a 
încheiat vineri seara cu victoria 
marilor maeștri internaționali Flo
rin Gheorghiu (România) și Matu- 
lovici (Iugoslavia) care au totali
zat clte 7,5 puncte fiecare. Cîte 7 
puncte au realizat Tringov (Bulga
ria), Flesh (Ungaria), Kavalek (Ce
hoslovacia), Karaklajici și Minici 
(ambii Iugoslavia). In ultima run
dă, Gheorghiu a remizat cu Matu- 
lovici în 20 de mutări. La turneu 
au participat 14 șahiști din 7 țări.

9 Campionatul republican de 
lupte pe echipe este în plină des
fășurare, astăzi și mîine disputîn- 
du-se etapa a III-a la ,,greco-ro- 
mane" și „libere". Etapa ă IV-a a 
campionatului se va desfășura la 
21 noiembrie (greco-romane) și 28 
noiembrie (libere).

URMĂRI DIN PAQ. I
bine. Procentul de rebut a 
scăzut. (Nu știu de ce tov. in
giner Cicea, care era de față 
la această discuție, și care 
este adjunct al serviciului 
C.T.C., n-a intervenit pentru 
a-i explica tovarășului secre
tar că în ultimele 2 luni sec
ția a depășit procentul de re
but planificat).

— Inițiativa v-ar mobiliza 
la obținerea unor rezultate 
mai bune.

— Mîine avem adunare ge
nerală în care analizăm re
zultatele obținute de tineri în 
îmbunătățirea calității. Vom 
discuta și despre aplicarea 
inițiativei.

Studiem referatul ce urma 
să fie prezentat în adunare. 
Nu găsim nici măcar un sin
gur cuvînt despre inițiativă, 
în schimb, în referat se vor
bește în mod elogios de re
zultatele obținute în îmbună
tățirea calității, (secretarul 
știa, după cum am văzut, că 
rebutul în secție se afla în 
descreștere !)

Tovarășul inginer Cicea se 
simte dator să intervină :

— Organizația U.T.C. de 
aici va trebui să acorde o a- 
tenție mai mare aplicării ini
țiativei. 10 ajutori de strun
gari și frezori au fost promo
vați ca lucrători principali. 
Alți 6—7 tineri au fost anga

jați recent. Comitetul U.T.C. 
pe uzină va ajuta în mod 
special această organizație.

Cu aceste asigurări ne în
dreptăm spre secția montaj 
radiatoare. Aici, spre surprin
derea noastră, secretarului 
comitetului U.T.C., Petre 
Stan, i-au trebuit cîteva mi
nute să-și aducă aminte des
pre ce inițiativă e vorba.

— Vă spun sincer — măr
turisește tovarășul Stan — la 
emailaj se aplică. Aici cunosc 
că s-au obținut rezultate (to
varășul Stan e secretarul unei 
organizații U.T.C. din care 
face parte și emailajul). Noi, 
cei de la radiatoare, studiem 
la care operații s-o recoman
dăm tinerilor.

Tovarășul inginer Cicea i-a 
rugat să studieze mai repede. 
Rugămintea a repetat-o și la 
turnătorie. E adevărat, aici 
lucrurile se prezintă altfel. 
Etaloane există în secția sa
bla j. Observația tovarășului 
inginer era ca organiaația 
U.T.C. să se intereseze zilnic 
de rezultatele înregistrate la 
C.T.C. din atelierul de sablaj, 
să organizeze împreună cu 
controlorii discuții cu tinerii 
care continuă să prezinte pie
se cu defecte ; să populari
zeze rezultatele ce se obțin ;

să-i ajute pe tinerii care mai 
întîmpină anumite greutăți.

Subscriem în întregime ob
servațiilor tovarășului ingi
ner. Așa ar trebui să se facă. 
Așa ar trebui să îndrume co
mitetul U.T.C. activitatea or
ganizațiilor de bază din sec
ții. Nu prin indicații generale 
de felul acestora : „tovarăși 
aplicați inițiativa“. Ci prin
tr-un ajutor concret. Genera
lizarea experienței obținute 
la secția emailaj, ar putea 
constitui începutul acestui 
ajutor. Altfel etalonul calității 
rămîne fără un... etalon. Cel 
al activității practice pe care 
trebuie s-o desfășoare organi
zația U.T.C. pentru însușirea 
de către tineri a acestei ini
țiative valoroase.

La ÎS ani

Rostite solemn de către 
președintele sfatului popular, 
felicitările prilejuite de festi
vitățile majoratului vor găsi 
drept răspuns Ia tineri dorin
ța lor. a tuturor, de a păși cu 
răspundere, conștienți de în

datoririle sporite în rîndui 
cetățenilor maturi ai patriei 
noastre.

Ca și în anii trecuți tineri
lor li se vor înmîna felicitări 
din partea comitetelor raio
nale sau orășenești U.T.C.

Vor urma felicitările tova
rășilor, urările, darurile pă
rinților, florile oferite de pio
nieri.

Programele artistice, mo
mentele vesele, fotografierea 
în grup sau individual, schim
bul de amintiri sau poate un 
vals închinat vîrstei vor în
cheia sărbătoarea majoratu
lui.

Bucuria noastră, a tuturor 
este că îi putem primi și săr
bători cu brațele deschise, că 
putem avea încredere în rea
lizarea lor umană, garantată 
de cîmpul vast și luminos de 
activitate pe care îl au deschis 
înainte. Bucuria noastră a tu
turor este că acești tineri de 
18 ani intră în viață animați 
de înflăcărată chemare de a 
sluji prin munca lor patriei 
socialiste, de a contribui la 
traducerea în viață a progra
mului mobilizator stabilit de 
partid.

Sărbătoarea majoratului 
este de fapt solemnitatea co
nectării tuturor acestor forțe 
tinere la sistemul energetic 
al marilor energii creatoare 
ale țării întregi.

9,30 ;

Munca, orele 10,30 ;

15,30;

Moldovan. 
Duminica 

Fotbal :

(cinemascop)
orele 10,30;

REMUS
Popular,
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A. Bră- 
Film : 
Teil“, 
20,00

12,30; 
orele 
20,45.

ACAPULCO
Flacăra, orele 10; 14;

20,30,
13,45;

8,50 Gimnastica 
de înviorare la do
miciliu. 9,00 Rețeta

(cinemascop)
Unirea, orele 10,30 ;

CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNU
LE SORGE?

rulează la Patria, orele 10; 12,15; 
15,45; 18,30; 21,15, București, ore
le 9,15; 12; 15,30; 18,15; 21.

MARYLIN (în completare „Cerami
ca din Oboga“)

rulează la Republica, orele 8,45; 
10,45; 12,45; 16,45; 19; 21,15, Fe
roviar, orele 9; 11,15; 14,45; 16;
18,30; 21.

PRIMA ZI DE LIBERTATE
rulează la Festival, orele 10 ; 12; 
15; 17; 19; 21.

UNCHIUL MEU
rulează la Luceafărul, 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
20,30.

PĂCAT DE BENZINA 
rulează la Capitol, orele 
11,45 ; 14 ; 16,30; 18,45; 21.

JUDEX
rulează la Excelsior, orele 9,45; 
12 ; 14; 16; 18,15; 20,30 ,Tomis,
orele 9,30; 11,45 ; 13,45; 16;
18,15; 20,30.

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂM1N- 
TULUI

rulează la Victoria, orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Flamura, 
orele 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.

CLIMATE
rulează la Central, orele 9,30 ; 
12;15; 17,45; 20,30.

RUNDA 6
rulează la Miorița, orele 10 ; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.

CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE 
(completare „Știați că...“)

rulează la Union, orele 11; 15,30; 
18; 20,30, Buzești, orele 10; 12,30; 
15,30 ; 18 ; 20,30. Cosmos, orele 

16 ; 18 ; 20.
CÎNTlND IN PLOAIE

rulează la 
13,45; 16;

CORBII
rulează Ia 
18,15; 20.

GESTAPOVISTUL SCHMIDT (com
pletare „Orașe vechi bulgărești“ — 
Viu către voi“ — „Chibrituri“ — 
Spargere în zori“ — „Au fost sal- 
ați" — „Gura lumii“ — „Pionieria 

nr. 5/1965“)
rulează la Timpuri Noi, orele 
10—21 în continuare.

orele
18,15;

9,30 ;

Doina, orele 11,30;
18,15; 20,30.

Giulești, orele

Cadru din filmul de montaj „Marilyn 
care evocă viata cunoscutei actrițe

SAMBA (completare „A cui e vl- 
“)
rulează la înfrățirea între po
poare, orele 10; 13,15; 15,30;
18; 20,30.

NEVASTA NR. 13
rulează la Cultural, orele 15,30; 
18; 20,30.

CULORILE LUPTEI (completare 
„Zîmbetul“)

rulează la Dacia, orele 9—21 în 
continuare.

HOCHEIȘTII
rulează la Crîngași, orele 16 ; 
18 ; 20.

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Grivița, orele 10 ; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, Melodia
orele 9,30; 12 ; 15,30; 18;
Lumina, orele 9; 11,30;
16,15; 18,45; 21.

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Bucegi, orele 
12,15; 15; 17,45; 20,30.

GHEPARDUL
rulează la
16,30; 20.

VESELIE LA
rulează la
16,15; 18,30; 20,45.

CAIDUL
rulează la Vitan, orele 16; 18,15; 
20,15.

HATARI (ambele serii)
rulează la
16; 19,30.

ROMULUS Șl
rulează la
16; 18,30; 21.

LA ORA 5 DUPA-AMIAZA
rulează la Cotroceni, orele 14,45; 
16,30; 18,45; 21.

DULCEA PASARE A TINEREȚII 
rulează la Arta, orele 10;
15; 17,45; 20,30, Modern, 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

LOCOTENENT CRISTINA
rulează la Moșilor, orele
18 ; 20,30.

SÎMBATA
30 OCTOMBRIE

19,00 Jurnalul te
leviziunii. 19,20 
Pentru copii : 9
„Enigma lui Tăitel" 
adaptare de V. Plă- 
tăreanu și 
deanu. • 
„Wilhelm 
„Ostatecii“.

Teleenciclopedie. 
21,00 Film : „Sfin
tui". 22,00 Cine rî- 
de la urmă... 22,55 
Jurnalul televiziu
nii, sport și buletin 
meteorologic.

gospodinei. 9,30 E- 
misiune pentru co
pii și tineretul șco
lar. 11,00 Emisiune 
pentru sate. Iubi
torilor de muzică 
populară le-am pre
gătit o întîlnire cu 
Angela
14,30 
sportivă.
Rapid-Steaua. 19,00 
Jurnalul televizm- 
nii. 19,15 Film : De 
doi bani violete. 
20,55 Teatru în Stu
dio : Din nou, în
tîlnire cu tinerețea 
de A. Arbuzov. 
22,25 Muzică in
strumentală cu Ri- 
chard Oșanițchi. 
23,00 Jurnalul tele
viziunii. 23,15 Te- 
lesport.

l



Ancheta dezbatere: Invățămînt modern - metodică modernă

/ »f
DE PREGĂEIRE

Prof. univ. Victor Popescu
șeful catedrei de construcții metalice,
Institutul de construcții — București

Despre necesitatea modernizării me
todelor folosite în procesul de învătămînt 
se poate evident vorbi, dar, cu multă aten
ție ; o înțelegere greșită a unei astfel de 
acțiuni și mai ales a noțiunii de moder
nizare ar dăuna procesului instructiv-e- 
ducativ. Trebuie arătat de la început că 
o serie de acțiuni întreprinse continuu 
pentru perfecționarea planurilor, progra
melor de învățămînt și a conținutului 
cursurilor din învățămîntul tehnic supe
rior au dus la ridicarea procesului ins- 
tructiv-educativ la nivelul exigențelor 
complexe ale producției.

îmbunătățirile ce urmează să se aducă, 
conform prevederilor directivelor Congre
sului al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, învățămîntului în liceele de cultu
ră generală și in cele de specialitate, im
pun, fără îndoială, o adaptare a metode
lor folosite în procesul de învățămînt din 
institutele de învățămînt superior la con
dițiile nou create, și ne referim în special 
la faptul că liceele vor da absolvenți cu 
o pregătire pe care să se poată așeza ușor 
cunoștințe cu nivel mai înalt, corespun
zătoare unei pregătiri superioare într-o 
specialitate sau .alta.

O revedere a metodelor folosite în pro
cesul de învățămînt este impusă și de ce
rința ridicării nivelului calitativ, care 
constituie un element de bază în dezvol
tarea învățămîntului în perioada 1966— 
1970.

Desigur, se impune în primul rînd să 
se aducă unele îmbunătățiri planurilor de 
învățămînt și în special în acele compar
timente unde s-au dovedit prea încărcate, 
unde există un accent prea pronunțat pe 
expunerea teoretică, spre a lărgi posibili
tățile pentru aplicații și studiu individual, 
spre a permite introducerea mai multor 
proiecte sau a altor lucrări aplicative la 
disciplinele de specialitate, care consti
tuie baza pregătirii profesionale. Pregăti
rea mai bună în școala medie va îngădui 
o restrîngere a timpului prevăzut astăzi 
pentru pregătirea generală spre a se da 
mai mult timp pregătirii de specialitate. 

Conținutul și volumul cursurilor pre
date ridică unele probleme legate strîns 
de metodele folosite în procesul de învă
țămînt. învățămîntul tehnic superior tre
buie să pregătească specialiști capabili de 
a aplica în producție cele învățate și în 
același timp cu posibilități de a urmări, 
asimila și aplica elementele pe care știin- 
ța și tehnica le dezvoltă în continuare. 
Pentru a asigura o pregătire temeinică, 
conținutul cursurilor trebuie să fie axat 
în primul rînd pe elementele ce constituie 
baza formării profesionale. în același timp 
viitorul specialist trebuie ridicat deasupra 
aspectelor de rutină, caracteristice unui 
simplu profesionist. Conținutul cursurilor

este necesar să țină seama de progresele 
științei și tehnicii. Aceasta nu se obține 
însă prin introducerea unor lecții sau ca
pitole cu probleme deosebit de noi, în
treaga structură a cursurilor trebuie să 
fie axată pe aspectele științei și tehnicii 
actuale. Modul în care se realizează acea
stă perfecționare nu trebuie să creeze un 
gol între nivelul conținutului cursului și 
nivelul cunoștințelor pe care le au stu
denții, gol care să îngreuneze înțelegerea 
și asimilarea de către aceștia a cunoștin
țelor ce li se predau. Este, deci, raționa] 
ca, prin dozarea conținutului și dezvol
tării cursurilor să se asigure studenților 
o pregătire bazată pe însușirea temeinică 
a acelor cunoștințe de care vor avea ne
voie în activitatea lor de mai tîrziu.

însușirea cunoștințelor teoretice și mai 
ales deprinderea de a Ie folosi se desăvîr- 
șesc prin aplicații și proiecte. Proiectele 
în special trebuie să fie altceva decît 
simple aplicații de calcul ; aici studentul 
trebuie să învețe a găsi soluții ținînd sea
ma de ansamblul condițiilor care stau la 
baza proiectării și execuției: alegerea 
materialului, determinarea soluției, rezol
vări de detalii, analizarea posibilităților 
de execuție și montaj și altele. La aplica
țiile de proiectare studentul înțelege sen
sul condițiilor economice, deoarece pro
blemele de economie se pun începînd de 
la alegerea soluției și se rezolvă în pas 
cu proiectarea. Aici își dă studentul sea
ma și de o serie de alte elemente : tehno
logii de execuție, execuție și montaj ușor 
și în timp scurt etc.

Asigurarea unui nivel calitativ ridicat 
în pregătirea studenților cere să se pună 
un accent mai pronunțat pe această for
mă aplicativă, stabilindu-se un raport în
tre numărul de ore de predare și acela de 
aplicații la proiecte oare să permită dez
voltarea necesară a acestora .

Consider că trebuie înțeles că pregăti
rea unui inginer nu se termină la absol
virea facultății, ci continuă în producție .

3
In asigurarea unor rezultate din ce 

în ce mai bune în întreaga desfășurare a 
procesului de invățămînt un rol impor
tant revine studenților. Munca pe care o 
desfășoară cadrele didactice îi ajută pe 
studenți, dar nu poate înlocui munca pe 
care aceștia trebue să o depună pentru 
pregătirea lor.. Studenții trebuie să desfă
șoare o muncă de pregătire continuă, Prin 
studiu individual se descifrează conținu
tul lecțiilor, se însușește fondul și esența 
justificărilor teoretice. Desigur, după cu
noștințele pe care le are din munca de
pusă anterior, studentul reușește să înțe
leagă și să asimileze ușor ceea ce citește 
sau este nevoie să revadă și unele aspec
te neînsușite mai înainte. Lămurirea și 
fixarea aspectelor teoretice nu reprezintă 
însă decît o parte din studiul individual ; 
studentul trebuie să facă în același timp 
exerciții și aplicații care îl ajută să înțe
leagă mai bine partea teoretică.
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Ora de vîrf a liniștii
—— a* oaptea, cerul

| Hunedoarei ar-
■SIl I de. Arde ca
I I deasupra u-
I I t,e* vetre de
| lăratic și pri-

wM veliștea poateJ "8^ fi văzută de la
zeci de kilo

metri. urașui are atîta lumi
nă încît hotarul dintre zi și 
noapte devine aproape im
perceptibil. Dar nu numai 
pentru că lumina absoarbe 
umbrele ci mai ales pentru că 
efervescența activității nu 
contenește nici o clipă.

Sîntem alături de cîțiva 
oțelari, pe platforma oțelă- 
riei nr. 2. Trepidația muncii e 
aceeași ca și in cursul zilei. 
Trenuri încărcate cu fierul 
vechi se încrucișează pe plat
formă, macarale de șarjate 
alunecă zgomotos de la un ca
păt la altul al oțelăriei, dale 
de zeci de tone, cu fontă lichi
dă, suspendate pe poduri ru
lante, solicită loc liber spre 
cuptoare. Jos, în hală, se 
toarnă prima șarjă din noap
tea aceasta. Merită notată, 
după cum spune inginerul Ion 
Sabo, șeful schimbului. Este o 
șarjă rapidă elaborată în nu
mai 9,05 ore și are 406 tone. 
Primul topitor de la cuptorul 
nr. 5, tînărul Alexandru Stoi
ca, a reușit această perfor
manță (timpul obișnuit pentru 
elaborarea unei șarje de 400 
tone este de 11—12 ore). A 
reușit prin folosirea oxige
nului ca stimulent al arderii 
în cuptor. Metoda este nouă 
în oțelărie, Stoica a folosit-o 
acum pentru prima dată și,

după cum se vede, cu succes. 
Secția a devenit în ultima 
vreme o adevărată școală 
pentru însușirea noii metode. 
După extinderea ei la toate 
cuptoarele, oțelarii vor cîștiga 
un plus anual de circa 200 000 
tone de oțel. în timp ce fă
ceam aceste notații, cineva îl 
anunță pe inginerul Sabo să 
vină urgent la cuptorul nr. 7.

In schimbul precedent, cup
torul a fost oprit. Era Ia sfîr- 
șit de campanie și cîteva că
rămizi din bolta sa au căzut 
în baia de oțel. Acum șarja

s-o aplice. încă nu știm Ia ce 
s-au gîndit, dar notăm tot ce 
se întîmplă...

în cuptor se adaugă 35 tone 
de fontă lichidă pentru încăl
zirea șarjei. Unii spun că e 
riscant. Cuptorul are deja o 
încărcătură de 430 tone iar cu 
adausul a ajuns la 465 tone, 
cu mult peste capacitatea sa. 
Șarja tot nu s-a încălzit. Sub 
priviri uimite, maistrul Cîzu 
dispune să se mai încarce cu 
încă 20 de tone de fontă li
chidă. Cu carbonul și celelalte 
fero-aliaje adăugate, șarja a 
ajuns la 500 tone. Niciodată

S-ar evita astfel blocarea 
platformei dar calitatea șarjei 
nu ar fi salvată.

Oțelarii nu au însă de gînd 
să facă concesii. Pragul este 
într-una consolidat cu calcar 
și dolomită. Maistrul lucrează 
pe șarjă, adaugă fero-aliajele 
cînd crede că e momentul po
trivit, cercetează cu privirea 
compoziția băii. Apoi, sub 
influența fontei lichide, oțe
lul începe să fiarbă ca prin- 
tr-o minune, fără foc, numai 
la porunca maistrului. La a- 
ceastă poruncă stă însă o pri
cepere desăvîrșită, o voință

Notații din schimbul de noapte la Hunedoara

trebuia evacuată. Era topită 
însă necorespunzător. Analiza 
de laborator arată un procent 
de numai 0,05 la sută carbon 
și 0,08 la sută mangan. Dacă 
s-ar evacua în starea aceasta 
ar fi un rebut. Oamenii par 
îngrijorați. Vorbesc puțin. 
Pentru a fi salvată, șarja tre
buie să primească un adaus 
de carbon, dar în același timp 
se cere continuată fierberea. 
Dar cum ? Focul a fost stins, 
metalul a intrat în răcire.

Doi tineri, maiștrii Simion 
Cîzu și prim-topitorul Ion 
Bogdan nu pot să se împace 
cu gîndul că șarja va fi rebu- 
tată. Se frămîntă, sînt plini 
de sudoare. Au convingerea 
că există o soluție. Hotărăsc

un cuptor nu a avut asemenea 
încărcătură !

— Nu e un risc ? îl întreb 
pe inginerul Sabo.

— Depinde. Dacă au luat 
măsuri de prevenire, nu.

...Macaragistul D. Nistor 
este pregătit ca în orice mo
ment să plaseze pe pragul 
cuptorului, cînd acesta ar 
ceda, o troacă de cîteva tone, 
încărcată cu calcar. Orificiul 
de evacuare a fost deschis 
pînă la „roșu“ iar jos, în hala 
de turnare, așteaptă două oale 
în măsură să primească în
treaga cantitate de oțel. Dacă 
totuși pragul perforează sti- 
cherul din spatele cuptorului 
deschide orificiul într-o clipă 
și metalul se scurge pe rine.

mai tare ca oțelul. După două 
ore de eforturi se ia o ultimă 
analiză și începe evacuarea. 
Toți respiră ușurați.

Schimbul de noapte este 
spre sfîrșite. în cabină își 
face apariția un om obosit. E 
nebărbierit de cîteva zile, plin 
de praf și sudoare. Iată ce 
am aflat despre el :

Cu două zile în urmă, 
mai precis simbătă pe la 
orele 21, Tîmpău Mihai, mai
stru șef la melanjoare, adică 
cel de față, a fost chemat 
urgent de acasă. S-a produs 
o perforare la melanjorul- 
nord. Liniile oalelor au fost 
blocate, aprovizionarea cup
toarelor cu fontă de la furnale

a devenit dificilă. In melanjor 
au mai răm.as doar 200 de 
tone de fontă care nu mf5 pu
tea fi scoasă. Procedeul cel 
mai nimerit era greu de gă
sit. După unii fonta trebuia 
lăsată să se răcească apoi 
scoasă cu dinamită. Maistrul 
Tîmpău a zîmbit la o aseme
nea propunere. Melanjorul 
trebuia repus în funcțiune în 
cel mai scurt timp. Staționa
rea lui încurca activitatea șl 
în oțelărie și la furnale. Cei 
care sosiseră în jurul melan- 
jorului au dat din umeri și 
în cele din urmă au plecat. A 
rămas maistrul Tîmpău cu 
oamenii lui. A așteptat în za
dar cîteva ore să sosească o 
echipă specializată în astfel 
de reparații de la secția cup
toare industriale, în sarcina 
căreia cădea, de fapt, această 
lucrare. Apoi Tîmpău n-a mai 
așteptat. A chemat în ajutor 
pe maistrul sudor Văduva Lu
cian și pe I. Brătea, șeful unei 
echipe de lăcătuși, și au în
ceput singuri reparația așa 
cum s-au priceput. După 
multe ore au izbutit. Fonta 
care deja începuse să se ră
cească a fost încălzită prin 
conducte cu gaze și apoi eva
cuată. Treaba s-a terminat de- 
abia acum, luni noaptea, dar 
maistrul Tîmpău Mihai a avut 
în final marea satisfacție că a 
repus în funcțiune la timp un 
utilaj important, evitînd pier
deri care s-ar fi cifrat la circa 
240 000 lei. Pentru el acesta 
este esențialul.

LAL ROMULUS

Orașul uzinei (locuințe pentru muncitorii uzinei din Topleț)

Foto : D. BARATOI

Cinemascop la Baia Mare
La Baia Mare au în

ceput lucrări pregăti
toare In vederea con
struirii unul cinema
scop cu 900 de locuri.

Noua clădire, proiecta
tă după cele mai noi 
cerințe ale tehnicii, va 
întregi complexul ar
hitectonic al Pieței

Victoriei cu o con
strucție caracteristică 
marilor orațe ale tării.

(Agerpres)

0 artă milenară
și drepturile ei

POȘTA

REDACȚIEI
iembrie. Ținînd cont 
că în comuna Gura 
Viitoarei, de care a- 
parține și satul Co
păceni, există forma
ții artistice, s-a stabi
lit ca cel puțin o dată 
pe lună acestea să 
prezinte spectacole in 
fiecare sat. De ase
menea, caravana ci
nematografică este 
programată la Copă
ceni de 2—3 ori pe 
lună. Pentru a schim
ba aspectul căminu
lui cultural, de cu- 
rînd, au fost executa
te unele reparații“.

în cadrul orei de chimie, elevii clasei a X-a B, Liceul nr. 10 din ßapitalä, eiectuează experiențe 
interesante

Foto: TRIFU DUMITRESCU

Filme prohibite?

Tudor Ion — Bucu
rești.

Promovarea mun
citorilor într-o cate
gorie superioară de 
salarizare se face de 
către comisiile teh
nice de încadrare 
existente în fieca
re întreprindere, în 
urma unei examinări 
practice și teoretice. 
Comisiile respective 
trebuie să respecte 
următoarele condiții:

1. Să existe o justă 
corelație între cate
goria lucrărilor ce se 
execută și a munci
torilor din secție ;

2. Cei care solicită 
promovarea într-o 
altă categorie să aibă 
vechimea prevăzută 
în indicatorul de ca
lificare pentru me
seria respectivă ;

3. Secția în care 
lucrează să-i poată 
asigura lucrări pen
tru categoria respec
tivă.

Hotărîrea comisiei 
tehnice de încadrare 
intră în vigoare de 
la data de 1 ale lu
nii următoare.

Păduraru Dumitru 
— Copăceni, raionul 
Teleajen.

într-una din seri-- 
sorile trimise redac
ției ne sesizați faptul 
că în satul dumnea
voastră nu se desfă
șoară aproape nici un 
fel de activitate cul
turală. Scrisoarea a 
fost trimisă Comite
tului executiv al Sfa
tului popular raional 
Teleajen, care a cer
cetat situația și de la 
care am primit ur
mătorul răspuns : 
„Cele sesizate sînt 
juste. Televizorul de 
la căminul cultural 
din satul Copăceni 
este de mai mult timp 
defect, formațiile ar
tistice dau destul de 
rar spectacole. Față 
de cele constatate 
s-au luat o serie de 
măsuri printre care 
amintim : organiza
rea unui colectiv mai 
larg care să sprijine 
activitatea culturală, 
televizorul va fi re
parat pînă la 1 no

/

ricare pedagog a- 
devărat, cunoscă
tor al sensibilită
ții capricioase a 
copiilor, e de a- 
cord că frecven
tarea cinemato
grafului de către 
tineretul școlar 

nu este deloc o problemă sim
plă, și în nici un caz rezolva
bilă prin decizii și atitudini 
pripite. La ore dintre cele mai 
nepotrivite în holurile cine
matografelor văd staționînd 
uneori aproape numai elevi. 
Desigur, sînt filme care se 
bucură de mare „succes“ prin
tre adolescenți și chiar prin
tre preadolescenți.

Se pune întrebarea : ce fel 
de „succes“ și, în acest caz 
ne poate fi indiferent ce filme 
vizionează copiii sau elevii 
noștri ?

Filmul este menit la noi a 
face educație, dar asta nu se 
întîmplă automat, în relație 
cantitativă ; așa zicînd un film 
— oricare — văzut înalță cu 
un procent gradul de educa
ție al celui care-1 vizionează. 
Iată o „banalitate“ care ex
primă un adevăr de mare bun 
simt : nivelul, eficacitatea ori
cărei educații prin cultură 
sînt date de gradul de înțele
gere manifestat de tineri, co
pii, elevi, ș.a.m.d. Cînd el e 

scăzut efectul scontat poate 
fi chiar returnat, convertit în 
defect. E limpede însă, cred, 
că nu la orice vîrstă se poate 
cere continua înțelegere adec
vată a oricărui film, a orică
rei cărți etc.

Treptele acestei înțelegeri 
constituie, închipuindu-le și 
enunțîndu-le oarecum meca
nic, din lipsă de spațiu, ceea 
ce numim procesul de educa
ție, de formare a gustului.

Aceste lucruri, altfel ele
mentare, mi-au revenit în 
minte citind nu demult o no
tiță în revista „Contempora
nul“.

Sigur că simpla interzicere 
a accesului la un film, poate 
avea efectul contrar celui 
scontat și aceasta numai 
în lipsa altor măsuri edu
cative ce nu însoțesc pe cele 
de ordin administrativ care 
— nu din falsă pudoare ori 
puritanism infatuat — încear
că să prevină, cel puțin pe 
părinții mai grijulii, să nu-și 
trimită copiii la un anumit 
gen de filme. N-ar fi rău, de 
sigur, ca acestor filme să 
li se facă mai puțină reclamă 
sau să existe o concordantă 
între anunțul din vitrină și 
reclama — care e deseori stri
dentă, provocatoare — afișată 
pe frontispiciul unor cinema
tografe. Deobicei însă filmele 
în care apar cîteva cadre cu 

actori semiîmbrăcați (ca la 
ștrand), cîteva aluzii la naște
rea „copiilor“ nu au, pentru 
elevi, numai nevoie de expli
cații ci și de interdicții. Pen- 
trucă deobicei nu este vorba 
numai de „actori semiîmbră- 
cați“, ci și de scene naturaliste 
care nu pot contribui nici la 
educația morală, nici la cea 
estetică a tinerilor spectatori. 
Nu știu cîți părinți sau bunici 
ar fi dispuși să explice copii
lor sau nepoților unele sec
vențe din aceste filme. Ceea 
ce vreau să subliniez cu 
precădere e nu nepotrivi
rea unui film — a conți
nutului său — cu valorile de 
diverse structuri, etice, este
tice etc de care are nevoie în 
genere, oricare spectator. Fap
tul asupra căruia am temei
nice îndoieli e că aceste va
lori ar putea fi și privite, cum 
e normal, cu ochi critic în 
orice condiții, de oricine și la 
orice vîrstă. Și dacă de edu
cație vorbim în legătură cu 
largi mase de oameni, de ce 
n-am aocepta că aplicată ce
lor mici — copil, elevi — ea 
trebuie ferită de excese, re
clamă anumite norme a căror 
nerespectare — chiar de par 
unora dogmatice în sens di
dactic — găsește ecou nepo
trivit în formarea caracteru
lui. Iată de ce găsesc necesară 
nu „prohibiția“, dar o muncă 

susținută în școli. Am citit, 
de altfel, și în revista „Con
temporanul“ cîteva scrisori de 
la profesori care socoteau po
trivită intensificarea educa
ției cinematografice (aici nu 
discut dacă aceasta să se facă 
printr-un curs special ori alt
fel).

Cred că și Ministerul învă
țămîntului, Comitetul pentru 
cultură și artă, secțiile de în
vățămînt ale sfaturilor popu
lare, profesorii și învățătorii, 
presa pentru tineret și chiar 
cea pentru adulți ar trebui 
să-și îndrepte cu mai multă 
grijă atenția spre asemenea 
chestiuni de educație curentă, 
cu mai multă înțelegere însă 
față de latura pedagogică a 
lor, cu insistență deopotrivă 
asupra criteriilor după care e 
bine să recomandăm sau să 
nu recomandăm anumite fil
me copiilor și elevilor noștri. 
Va fi probabil necesar și util 
să se reînființeze un cinema
tograf pentru elevi, să se ti
părească afișe săptămînale cu 
filme recomandate acestora, 
să se înființeze în școli sau 
pe raioane cercuri ale iubito
rilor de filme, să se examine
ze cu atenție aspectele edu
cative ale produselor acestei 
artC Prof. ION POPESCU
Liceul „Gh. Lazăr', București

S
-a vorbit și se 
vorbește mult des
pre diversitatea, 
bogăția, originali
tatea de forme, 
culori și desene a 
ceramicii româ
nești. Străchinile, 
farfuriile, tigăile, 
strecurătorile etc. — formele 

denumite „întinse“ —, ca și 
„formele de capacitate“ — ul
cioarele, carafele, borcanele, 
oalele, ploștile ; ca și formele 
neregulate, în care este cu
prins vastul repertoriu al fi
gurilor — toate înfățișează, de 
la o regiune la alta a țării, 
valori deosebite, specifice, cu 
un aport de originalitate de la 
centru la centru, vădind înal
tul gust artistic al creatoru
lui de la sate, măiestria, ști
ința de a vedea în spațiu du
pă legea frumosului, știința 
îmbinării culorilor și a stili
zărilor îndrăznețe. Ele dese
nează, de asemenea, prin se
ria de obiecte legate de dife
rite obiceiuri și practici, o în
treagă geografie a universu
lui spiritual popular, cu mo
mentele sale chele — naște
re, dragoste, moarte — repre
zentate în planul ceramicii 
prin jucării de copii, ulcioare 
și ploști de nuntă, vase lega
te de rituri funerare etc. O 
asemenea intimă legătură cu 
viața omului, a insului și a 
comunității, a făcut din ele
mentul ceramic — alături de 
alte creații artistice populare 
— un echivalent spiritual a 
cărui originalitate, pe toate 
categoriile, nu poate să nu re
țină atenția cercetătorului, a 
omului de artă, a tuturor iu
bitorilor de frumos.

Ce se întîmplă, însă, în pre
zent, cu această îndeletnicire 
străveche, care l-a însoțit pe 
omul de pe la noi de-a lun
gul unei arhimilenare istorii ?

Datele problemei sînt lim
pezi. Este vorba de rostul nou 
al ceramicii, în condițiile vie
ții de astăzi a satului, în care 
se dezvoltă alte necesități, se 
ivesc materiale și produse ce 
îngustează, în chip vizibil, fo
losirea lutului ars, pînă la 
marginea dispariției meseriei 
însăși. Firesc, ceramica își re- 
strînge funcția casnică, utili
tară, dezvoltîndu-și în schimb 
— în beneficiul artei — 
vechiul ei rost decorativ. 
(Scoase din uz de către obiec
te moderne, mai practice, ul
ciorul și blidul de lut rămîn 
doar ca podoabe de interior. 
Dar cîte ulcioare și blide de 
lut sînt necesare pentru de
corarea unei case de țară ?...).

Și totuși...
Ocrotirea valorilor, prin de

pistare muzeală și stimularea 
artizanului creator, este as
tăzi un domeniu în care, în 
anii din urmă, s-au aliniat 
nenumărate înfăptuiri de 
prestigiu. Se poate face, însă, 
mai mult. în țara noastră e- 
xistă centre de olărie, odini
oară faimoase, unde memoria 
produsului rafinat, a podoabe

lor cu har și mireasmă, nu 
s-a pierdut, nu se pierde — 
cu condiția, însă, ca această 
memorie creatoare să fie re
deșteptată și stimulată.

Practic, este vorba de cîte
va lucruri. O grijă deosebită 
s-ar impune, în primul rînd, 
în îndrumarea noii creații, 
îndrumare cu atît mai nece
sară cu cît factorul cererii 
populare nu mai funcționea
ză, de la o vreme, ca cenzor 
artistic și ca arbitru de va
lori. Obligat să mențină tipa
rul formelor verificate de 
timp, meșterul olar de odini
oară păstra tezaurul moștenit, 
reproducîndu-1 și predîndu-1 
noilor generații care, la rîn- 
du-le, îl ofereau, în fond, a- 
celorași consumatori. Azi, 
consumatorii nu mai sînt a- 
ceiași; ei s-au îndreptat spre 

noi necesități, gusturile și 
preferințele lor se orientează 
spre altfel de forme și obiec
te utilitare.

Mai poate meșterul, în a- 
ceste împrejurări, să repro
ducă tiparul tradițional ?

După noi, este o obligație 
— singurul mod peren de a 
menține un tezaur, fără alte
rări și modificări care ar 
pulveriza valorile certificate 
prin gust, experiență, timp. în 
acest domeniu, procesul evo
luției formelor e îndelung, 
după canoane estetice verifi
cate minuțios, a căror modi
ficare urmează alt curs, im
pus, prin aportul unor gene
rații, într-o strictă relație de 
la consumator la autor. A- 
ceastă relație modifieîndu-se, 
căile de îndrumare a noilor 
forme trebuie elaborate a- 
tent, cu o grijă și o migală 
pe care nu le pot aduce de
cît autoritatea specialistului, a 
omului de artă.

Deosebit de oportună ar fi, 
în aceste condiții, organizarea 
unor ateliere-muzeu în cen
trele în care arta ceramicii își 
are încă susținători și emuli, 
ateliere în cadrul cărora meș
terii de talent ar putea să 

continue școala tradițională a 
artei lor, predînd-o mai de
parte unor ucenici de talent, 
recrutați dintre tineri. Un 
muzeu-atelier ceramic e, de
opotrivă, o școală și o insti
tuție de artă. Artizanii și-ar 
regăsi aci vechiul cadru, res
taurat după priceperile con
sacrate, iar amatorii de artă 
ceramică ar putea urmări la 
sursă taina elaborării unor 
piese rare. (La Hurez, de e- 
xemplu, în cătunul Olari, de 
pe lîngă Rîmnicu-Vîlcea, meș
terul Ion Ogrezeanu, descen
dent din faimosul neam al o- 
larilor Ogrezeni, a propus în 
repetate rînduri înființarea u- 
nui curs de ceramică pe lîn
gă școala medie din Hurez; 
un curs în cadrul căruia pu
ținii meșteri care mai există 
aici să predea unei noi ge
nerații tainele olăriei artisti
ce O aceeași propunere ve
nise, acum cîțiva ani, din O- 
boga, de la vestitul meșter ce- 
ramist Mitriță Viscol. Moș 
Viscol a murit anul trecut. 
Propunerea sa a rămas fără 
urmări. Mărginindu-ne la Ol
tenia, de unde am extras e- 
xemplele de mai sus, am mai 
putea numi și alte centre ves
tite de olărie: Glogova, Și- 
mian etc., unde s-au făcut 
propuneri asemănătoare. Ast
fel de fapte dovedesc că meș
terii olari au conștiința de
clinului acestei meserii, re
simțind imperioasa nevoie de 
a transmite mai departe me
sajul artei lor. Cum se răs
punde acestei dorințe ?

Prin ateliere-muzeu sau prin 
alte forme (lecții și de
monstrații practice găzduite 
de căminele culturale, cercuri 
de „prieteni ai artei“ etc.), ar 
putea fi atrași sute de tineri 
din aceste centre sau din 
locuri învecinate, beneficiul 
fiind, pe lîngă un folositor 
„timp liber“, cel al artei, prin 
reînvierea și dezvoltarea unei 
îndeletniciri de milenară tra
diție și frumusețe.

Evident, o discuție despre 
arta ceramicii comportă mul
te laturi și teme. O problemă 
importantă ar fi, credem, cea 
a interpretării în creația ce
ramică, a folclorului ca motiv 
de inspirație pentru ceramis- 
tul modern, a ceramicii deco
rative pentru interiorul con
temporan sau a ceramicii 
pentru grădini și marile edi
ficii. Cuvîntul artistului tînăr 
este așteptat, aici, cu un in
teres foarte viu. Este vorba, 
abia în acest cîmp, despre 
noua și marea înflorire pe ca
re urbanistica epocii noastre 
o aduce în arta ceramicii, re- 
dînd-o omului într-un cadru 
cu totul nou, care propune 
artistului căutări îndrăznețe, 
elaborări rafinate, sinteze.

Noile domenii ale ceramicei 
înfloresc, la noi, pe un sol de 
o rară și inepuizabilă bogă
ție, cu comori ale gustului și 
rafinamentului care pretind, 
obligatoriu, echivalențe.

ILIE PURCARU



Vizita tovarășului

Gheorghe Apostol

Lucrările 
O. N. U.
Continuă

in R.P.D. Coreeană dezbaterile

Delegația 
parlamentară română 

in Austria

PHENIAN 29 — Trimisul 
special, I. Cîrje, transmite :

Vineri dimineața, tovarășul 
Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, a fost oaspetele 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la Uzina meta
lurgică din Kansen, cetate a 
metalului coreean. Mitingul 
care a avut loc aici, și la 
care au participat peste 10 000 
de oameni a prilejuit o puter
nică. manifestare a prieteniei 
româno-coreene.

Tovarășul Gheorghe Apos
tol, a fost însoțit de Kim Ir, 
pr-im-vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene. Ei au fost salutați de 
conducători ai unor ministere 
și de alte persoane oficiale.

în cuvîntul rostit la miting 
directorul • general al uzinei 
Kim Don En, a evocat istoria 
întreprinderii, munca eroică 
prin care ea a fost reconstrui
tă și dezvoltată după elibera
re. El a subliniat însemnăta
tea colaborării dintre specia
liștii români și coreeni în con
struirea laminorului de țevi al 
uzinei, a asistenței tehnice a- 
cordate și a utilajelor de înal
tă tehnicitate livrate de Ro
mânia.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Apostol, a salutat 
pe participanți și a mulțumit 
pentru primirea călduroasă. 
EL a subliniat însemnătatea 
succeselor obținute de poporul 
R.P.D. Coreene în construirea 
socialismului sub conducerea 
Partidului Muncii și a înfăți
șat realizările și perspectivele 
construcției socialiste în țara 
noastră sub conducerea Parti
dului Comunist Român.

După ce s-a referit la politi
ca externă a țării noastre, 
vorbitorul a subliniat însem-

nătatea prieteniei și colaboră
rii frățești dintre popoarele 
român și coreean.

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Apostol a fost sub
liniată cu puternice aplauze.

După miting, oaspetele ro
mân a vizitat unele secții ale 
uzinei și a avut o convorbire 
prietenească cu inginerul șef 
al laminorului de țevi, Han 
Ghiu Fal, unul din cei 50 de 
specialiști din uzină care 
și-au făcut studiile în Româ
nia.

în după-amiaza aceleiași 
zile tovarășul Gheorghe Apos
tol a vizitat sistemul de iri
gații de la Ki Yang din apro
pierea Kansenului.

Seara, oaspeții români au 
vizitat palatul pionierilor și 
școlarilor din Phenian. în cin
stea lor, micii artiști ai pala
tului au prezentat un frumos 
spectacol.

in problema 
educării tineretului

Vineri dimineața au 
continuat in Comitetul 
pentru problemele socia
le, umanitare și culturale 
al O.N.U, discuțiile pe 
marginea proiectului de 
declarație cu privire ia 
promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc 
și înțelegere între po
poare. in această ședin
ță, atenția delegaților a 
fost concentrată asupra 
ultimelor două articole 
ale documentului urmînd 
ca Ia următoarea ședință 
să fie adoptat în între
gime textul proiectului 
de declarație.

în cadrul lucrărilor O.N.U. au 
reținut, de asemenea, atenția lu
crările Comitetului pentru te
ritoriile sub tutelă și neautono
me. Au loc dezbateri în legă
tură cu proiectul de rezoluție 
prezentat de grupul țărilor afro- 
asiatice în problema situației din 
Rhodesia de sud.

VIENA 29 (Trimisul special 
Agerpres, C. Varvara, transmite :

Vineri delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de deputatul 
Ion Pas, care, la invitația Con
siliului Național al Austriei face 
o vizită în această țară, a fost 
primită de președintele federal 
Franz Jonas. Cu acest prilej, pre
ședintele Austriei a remarcat 
progresele economice obținute 
de țara noastră și și-a exprimat 
satisfacția pentru dezvoltarea as
cendentă a relațiilor dintre Ro
mânia și Austria. El a evocat de 
asemenea, vizita pe care a fă
cut-o în România pe cînd era 
primar al Vienei, La rîndul său, 
deputatul Ion Pas, ■ a subliniat 
cordialitatea arătată față 
parlamentarii români 
cursul vizitei și faptul că aceste 
vizite contribuie la întărirea în
crederii și înțelegerii între po
poare. In continuare, președin
tele Jonas s-a întreținut cu 
membrii delegației parlamentare 
române.

In aceeași zi, delegația Marii 
Adunări Naționale s-a întîlnit, în 
clădirea parlamentului, cu depu-

în
de 
iot

tați ai Consiliului Național al 
Austriei, cu care a avut un 
schimb de păreri legate de acti
vitatea parlamentară din cele 
două țări, In după-amiaza zilei, 
parlamentarii români au fost 
oaspeții Bibliotecii Naționale din 
Viena. Deputatul Ion Creangă, 
rectorul Universității din Iași, a 
oferit Bibliotecii Naționale din 
Viena un număr de cărți româ
nești.

In seara zilei de 29 octombrie, 
Consiliul Național al Austriei a 
oferit o recepție în cinstea parla
mentarilor români. La recepție 
au participat, A. Maleta, pre
ședintele Consiliului Național al 
Austriei, K. Waldbrunner, al 
doilea președinte al Consiliului 
Național, dr. Bruno Pittermann, 
vicecancelar al Austriei, deputați 
ai Consiliului Național al Aus
triei și personalități ale vieții po
litice auestriece. A fost de față 
Mircea Ocheană, ambasadorul 
României la Viena, și membrii 
ambasadei, Incheindu-și vizita 
delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia părăsește Viena sîmbătă 
dimineață.

ebutul a avut loc la 24 martie 1965 
Ddar termenul a fost consacrat puțin

mai tîrziu. în ziua aceea, peste 3 000 
de studenți și profesori de la Uni
versitatea din Michigan, au început 
o serie de reuniuni, conferințe și dis
cuții consacrate examinării politicii 
de intervenție a guvernului S.U.A. 
în diferite regiuni ale lumii. In 

cursul acestor reuniuni, tineri americani și-au o- 
feriî sîngele pentru victimele bombardamentelor 
americane asupra R. D. Vietnam. A apărut și o 
lozincă: „Johnson le trimite napalm, noi le tri
mitem sînge“.

„Teach-in" — cuvînt intraductibil în limba 
româna -—■ înseamnă discuție, colocviu, confe
rință. Pînă de curînd el era destul de puțin cu
noscut și folosit chiar și în Statele Unite. Dar, 
odată cu înmulțirea manifestărilor studenților 
americani care au adoptat o poziție tot mai cri
tică față de inter
venția militară a 
S.U.A. în Vietnam 
și Republica Domi
nicană, termenul a 
apărut Iot mai des 
în coloanele presei 
de peste ocean și în 
relatările agențiilor 
occidentale de știri, 
în decurs de cîteva 
luni, reuniuni 
„teach-in“ au avut 
loc la Universitățile 
Barkeley, Ohio, Va
le, ba chiar și în 
Canada, la Toronto.

Ultimul „teach-in“ ___ ,______ ______
parea studenților și profesorilor de la Colegiul 
Footliill din California. Potrivit uzanțelor, a avut 
drept Ia _cuvînt oricine și-a manifestat această 

aceasta persoana care a ținut 
administrației Johnson în Viet- 
fostul ambasador american la 
Maxwell Taylor. Exact cu 11 

octombrie 1954, președintele de

/zTeach-in/z
cu surprize

s-a desfășurat cu partici-

p aginile presei occidentale reflectă din plin un dialog 
în curs care are loc în viața diplomatică. Deocam
dată, el este dus în surdină. Totul, însă, lasă să se 
pȘsuptlnă că opAiiile, declarațiile și planurile puse 
în circulație în momentul de față semnifică o nouă 
efă'jjă iii capitolul' imcfeaf ăl' alianței N.A.T.O. Se 
vorbește în general foarte mult despre viitorul alianței 
atlantice, numeroși comentatori căutînd să găsească 
rețetele cele mai bune pentru supraviețuirea în forma 

actuală a blocului nord-atlantic. Alții, dimpotrivă, propun „forme 
noi“ pentru menținerea ca atare a N.A.T.O. Tot dialogul însă este 
axat pe problema : în ce măsură chestiunile nucleare ale blocului 
atlantic, prezente de un an și jumătate pe agenda preocupărilor 
sale, vor putea să-și găsească o soluție oarecare.

COMBAT publică articolul lui Georges Andersen intitulat 
„N.A.T.O. în dificultate“. Comentatorul, binecunoscut în Franța, 
scrie că o serie de fapte trebuie luate în considerare atunci cînd 
se examinează viitorul N.A.T.O. Acestea ar fi după el printre al
tele „semnele de descurajare, dacă nu chiar de defecțiune care 
se multiplică în numeroase țări mediteraniene“ ; reînnoirea proba
bilă.a mandatului generalului de Gaulle care ar putea duce „lă o 
intensificare a forțelor centrifuge" în N.A.T.O. ; consolidarea 
;,aripii intransigente“ a partidului guvernamental vest-german. în 
esență, ziarul francez deplînge faptul că în loc de a accepta „su
gestia generalului de Gaulle privind un directorat tripartit în 
N.A.T.O., cu participare franceză, în ultimă instanță apare eviden
tă influența și reprezentarea Bundeswehrului care devine decisiv 
în grupul conducător al N.A.T.O.“.

Aci COMBAT ajunge la problema cheie, reprezentată de lupta 
care se duce tot mai mult în ultimul timp în cercurile politice în 
jurul problemei accesului Germaniei occidentale la arma nucleară, 
în ultimul timp a apărut, după cum se știe, așa-numitul plan 

McNamara, referi
tor la crearea unui 
comitet! care să exa
mineze progresul 
planificării nuclea
re. Există mai de 
mult cele două pro
iecte de creare a u- 
nor forțe nucleare 
integrate în N.A.T.O. 
— proiectul F.N.M., 
propus de Statele 
Unite, și proiectul 
F.N.A., propus de 
Anglia. Cu toate a- 
oestea, presa este de 
părere că țoale ace

ste proiecte ar rămîne strict de domeniul teoreticului. în Statele 
Unite au apărut o serie de știri potrivit cărora S.U.A. ar fi dis
puse să renunțe la proiectul forței nucleare multilaterale. Aceasta 
este, de pildă, opinia lui NEW YORK TIMES, care a publicat 
recenet știrea. în paginile presei engleze se insistă, de asemenea, 
asupra faptului că interpretarea dată declarațiilor lui S'ewart ca 
un indiciu al hotărârii engleze de a abandona forța nucleară atlan
tică ar fi corectă.

Care este tabloul real ?
- O serie de relatări recente demonstrează că în Statele Unite 
unele cercuri politice și-au manifestat îngrijorarea în legătură cu 
perspectiva accesului Germaniei occidentale la arma nucleară în 
cadrul forței nucleare multilaterale și a efectului pe care aproba
rea unui plan de integrare nucleară ar putea să-l aibă asupra an
samblului blocului. Totodată, este luată tot mai mult în conside
rare eventualitatea unui acord bilateral vest-germano—american în 
problemele nucleare, care ar ocoli N.A.T.O. permițînd Germaniei 
occidentale accesul la armele nucleare. Genevieve Tabouis scrie 
despre concretizarea unei alianțe americano—vest-germane care ia 

. aspectul transformării Bonnului „într-o fortăreață americană în 
Europa continentală“.

. . Citind surse bine informate, agenția „FRANCE PRESSE“ afir
ma ieri că reuniunea de la Paris a miniștrilor apărării ai 
NA.T.O., care vor trebui să discute „colaborarea nucleară“ din 
sinul Alianței atlantice, va avea loc la 26 și 27 noiembrie. La a- 
ceastă reuniune, propusă de. Sîatele Unite, se așteaptă să parti
cipe nouă sau zece din cele 15 țări membre ale N.A.T.O. Franța, 
Islanda, Luxemburgul și Portugalia au făcut cunoscut că nu vor 
lua parte la reuniune. După aceleași surse, și participarea Da
nemarcei și Norvegiei ar fi îndoielnică.

Informații provenite din Londra indicau că ministrul de ex
terne britanic s-a străduit în cadrul întrevederii pe care a avut-o 
zilele trecute cu ambasadorul vest-german în capitala Marii Bri
tanii să reasigure Bonn-ul că guvernul britanic nu intenționează să 
abandoneze cele două proiecte ci, preconizează doar o „reexami
nare intr-un spirit nou“ a acestor planuri. Iar ieri s-a anunțat că 
Stewart l-a invitat pe colegul său vest-german să viziteze într-un 
viitor apropia! capitala britanică ; s-a lăsat să se înțeleagă că o- 
biectul principal al vizitei ar fi discutarea „problemelor creării 
uhui sistem nuclear al N.A.T.O.“

Se poate presupune că toate aceste acțiuni fac parte din preli
minariile sesiunii Consiliului N.A.T.O. care, deși, va avea loc de- 
abia în decembrie la Paris concentrează de pe acum o importantă 
energie diplomatică.

în ultimul timp a apărut, după cum

Preliminarii E

britanice afirmă că 
lui Wilson a eșuat. 
FRANCE PRESSE 
să delegația bri- 

inevita-

la șantierul de construcții

navale din Varna

încheierea
Conferinței

ALLS

dr.

P. NICOARÄ

acest prilej au lost în- 
titlurile de membru de 
al Academiei prol.
Hertz și prol. dr. Theo-

GUYANA BRITANICĂ : Veche clădire in stil danez la Geor
getown, capitala țării

încordare la tratativele 
anglo

R. P. BULGARIA: aspect de

După două zile de dezbateri, 
vineri seara s-au încheiat lu
crările Conferinței ministeriale 
a Asociației Europene a Libe
rului Schimb (A.E.L.S.), orga
nism care grupează Marea Bri- 
tanie, Austria, Elveția, Portu
galia, Danemarca, Norvegia, 
Suedia, precum și Finlanda' ca 
membru asociat. La sfârșitul 
dezbaterilor a fost dat publici
tății un comunicat în care se 
arată printre altele că „țările 
membre ale A.E.E.S. sînt gata 
să înceapă un dialog construc
tiv cu țările Pieței comune cu
scopul intensificării colaborării 
economice dintre cele două or
ganisme vest-europene".

Ministrul de externe al Da
nemarcei Per Haekkerup, care 
a condus lucrările conferinței, 
a convocat vineri pe ambasa
dorii acreditați la Copenhaga 
ai țărilor Pieței comune, cărora 
le-a Inminat textul comunicatu
lui A.E.L.S., stipulînd dorința 
de apropiere între cele două 
organisme. Vineri după-amiază, 
ambasadorul Danemarcei la 
C.E.E. a plecat la Bruxelles 
pentru a remite un exemplar 
al comunicatului președintelui- 
Comisiei Pieței comune, Hall- 
stein.

• In seara zilei de 29 octom
brie, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Berlin, 
dr. Ștefan Cleja, a luminat in 
numele Prezidiului Academiei 
Republicii Socialiste România 
insigne și diplome ale Acade
miei unor personalități ale vie
ții științifice din R. D. Germa
nă. Cu 
minate 
onoare 
Gustav 
dor Frings, iar titlul de membru 
corespondent prof. dr. Hans 
Stubbe, prof. dr. Kurt Mothers 
și prof. dr. Werner Krauss.

Din partea celor distinși cu 
înaltele titluri a mulțumit prof. 
dr. Gustav Hertz.

• Vineri, în întreaga Turcie a 
fost sărbătorită Ziua națională a 
poporului turc — aniversarea pro
clamării Republicii. Sărbătoarea 
națională a fost marcată în întrea
ga țară prin numeroase festivități. 
La Ankara a avut loc o paradă 
militară.

SALISBURY 29 (Agerpres). — 
Joi seara, primul ministru brita
nic, Harold Wilson, s-a întîlnit 
din nou cu membrii cabinetului 
sud-rhodesian. într-o atmosferă 
încordată premierul britanic a 
făcut cunoscut guvernului rhode- 
sian că tara sa intenționează să 
institue un embargou asupra fur
niturilor de petrol și carburanți, 
în cazul în care Smith va pro
clama independenta. Wilson a 
subliniat că alte 48 de țări mem
bre ale O.N.U., printre care și 
principalele producătoare de pe
trol, au hotărît să adopte aceeași 
măsură.

Această înăsprire a poziției pri
mului ministru britanic este pusă 
în legătură cu faptul că guver
nul rasist se arată hotărît să nu 
renunțe la intenția sa de procla
mare unilaterală a independen
tei. Pe de altă parte, și cei doi 
lideri africani Nkomo și Sithole, 
au refuzat, după cum menționea
ză agențiile de presă,, să accepte 
propunerea lui de „a colabora“ în 
guvernul lui Smith în limitele 
constituției din 1961 (care con
sfințește supremația minorității 
albe asupra populației de culoa-

re). Surse informate sud-rhodesie- 
ne și 
misiunea 
Agenția 
subliniază 
tanică consideră deja _____
bilă proclamarea unilaterală a in
dependenței Rhodesiei. Problema 
care se pune este forma în care 
va fi anunțată hotărîrea. Wilson 
urmează să părăsească Salisbury 
în cursul zilei de mîine, iar în 
drum spre Londra va face escale 
la Lusaka și Accra unde se va în- 
tîlni cu președinții Nkrumah și 
Kaunda pentru a discuta proble
ma Rhodesiei de sud.

în același timp, în statele afri
cane crește nemulțumirea față de 
intenția guvernului de la Salis
bury de a proceda la proclamarea 
unilaterală a independenței. în le
gătură cu aceasta, Kapwepwe, 
ministru de externe al Zambiei, a 
declarat că Marea Britanie este 
datoare să intervină chiar cu 
forța armată în cazul cînd alte 
măsuri nu s-ar dovedi eficiente. 
El a cerut, de asemenea, ca pro
blema sud-rhodesiană să fie a- 
dusă în fața O.N.U.

dorință. De data 
să apere politica 
nam a fost chiar 
Saigon, generalul 
ani în urmă, la 1 
atunci al Statelor Unite, Eisenbower, a trimis o 
scrisoare defunctului dictator sud-vietnamez, Ngo 
Dinh Diem, în care îl asigura de „ajutorul de
plin“ al țării sale. Generalul Taylor a considerat 
că nici nu se putea găsi un prilej mai nimeiit 
pentru a face un bilanț al acestui „ajutor“. Desi
gur, el s-a ferit să amintească despre intensifica
rea luptei poporului sud-vietnamez împotriva gu
vernelor corupte și antidemocratice de la Saigon,. 
a omis — cu bună știință —■ să amintească des
pre faptul că în cei 11 ani o parte tot mai mare 
a teritoriului Vietnamului de sud a fost eliberată 
de forțele patriotice.

„După încheierea cuvântării generalului —

Evenimentele
DJAKARTA 29 (Agerpres). — 

Intr-un discurs rostit miercuri la 
o întîlnire cu liderii unor partide 
politice indoneziene și difuzat de 
postul de radio Djakarta, pre
ședintele Sukarno a 
poporul indonezian 
pericolelor pe care le 
actualul curs al evenimentelor. 
El a spus că anumite cercuri au 
înclinat spre dreapta și că ele
mentele de dreapta urmăresc să 
determine poporul să uite revo
luția. Președintele s-a ridicat îm
potriva încercărilor unor cercuri 
militare și politice de a ignora 
ordinele și indicațiile pe care le 
dă în vederea restabilirii liniștei. 
Respingînd atacurile lansate de

avertizat 
împotriva 

implică

în timp ce situația 
explozivă din Repu
blica Dominicană 
furnizează o grăi
toare demonstrație 
a urmărilor nefaste 
ale intervenției stră
ine în treburile in
terne ale unui stat, 
pregătirile pentru 
conferința O.S.A. de 
la Rio de Janeiro 
(programată pentru 
17 noiembrie, după 
trei amînări conse
cutive) scot în evi
dență creșterea îm
potrivirii latino-a- 
mericanilor față de 
manevrele interven- 
ționiste ale Wash
ingtonului.

vească de o opoziție cu atît mai 
puternică cu cit pericolul ce-1 
creează e mai evident. „Nu exis
tă, poate, o idee mai nepopu- 
lară la sud de Rio Grande decît 
propunerile pentru formarea ri
nei forțe militare interamericane 
permanente de intervenție — 
notează NEW YORK HERALD 
TRIBUNE. O asemenea combi
nație e considerată o camuflare 
pentru acțiunile unilaterale ale 
S.U.A.... Recent, temerile latino
americane privitoare la expedi
țiile arbitrare de unități ale in
fanteriei marine a S.U.A. în alte 
republici au fost din nou trezite 
și accentuate ca urmare a rezo-

populare, ministerul de externe 
al Braziliei — țară care a spri
jinit inițial proiectul S.U.A. — 
a fost nevoit să se pronunțe îm
potriva creării forței militare in- 
ter-americane. Pe de altă parte, 
Cordova Moscoso, ministrul de 
externe al Ecuadorului, a decla
rat că va prezenta Conferinței 
O.S.A. un proiect de tratat inter- 
american „pentru soluționarea 
pe cale pașnică de către țările 
continentului, fără nici o inter
venție străină, a controverselor 
ce s-ar ivi între statele latino
americane“ (proiect care, chiar 
prin enunțarea lui, vădește ten
dința de a împiedica S.U.A.

lementul cel mai 
semnificativ în a- 
cest sens este fap
tul că pe ordinea 
de zi provizorie a 
conferinței ' de la 
Rio nu figurează 
— cel puțin pînă 
acum — problema

creării unor forțe permanente 
interamericane. Se știe că tocmai 
în organizarea unor astfel de 
forțe, care să ofere paravanul 
ideal intervenției militare a 
S.U.A., vedea Washingtonul 
obiectivul principal al respec
tivei conferințe. Era însă firesc 
ca planul de inspirație nord-amc- 
ricană al „forțelor permanente", 
plan care vine în contradicție 
flagrantă cu tendințele de inde
pendență dominante pe conti
nentul latino-american, să se lo-

hrției adoptate de Camera Re
prezentanților prin care se apro
bă o intervenție unilaterală în 
orice situație care ar fi conside
rată la Washington ca o subver
siune“. La rîndul ei, 
U.S. NEWS AND 
REPORT conchidea 
cent articol: „Dacă 
Latină n.n.), există 
să grupeze un mai 
de aderenți de toate tendințele, 
atunci aceasta e ideia că S.U.A. 
n-au ce căuta atunci cînd latino- 
americanii au de rezolvat trebu
rile lor“.

Simptomatic pentru starea de 
spirit din America Latină este 
și faptul că, în urma protestelor

i, revista
WORLD 

într-un re
țin America 
o idee care 
mare număr

scrie ziarul „FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG" — în sală a izbucnit un tumult de 
nedescris. Cineva a aruncat o sticlă de cerneală 
care a împroșcat cu culoarea roșie costumul al
bastru al lui Maxwell Taylor. Nimeni nu a putut 
să-și dea seama de unde a fost aruncată această 
sticlă. Apoi, „Comitetul pentru pace în Vietnam“ 
a organizat demonstrații împotriva generalului 
Taylor și ministrului apărării McNamara, chiar 
în incinta Colegiului". Principalul vorbitor din 
partea administrației s-a urcat în mare grabă 
într-un automobil și a părăsit „cîmpul de ope
rațiuni".

Cîteva zile mai tîrziu la posturile de televiziune 
americane s-a desfășurat un „teach-in“ de altă 
natură. De data aceasta a avut loc o convorbire 
între mai mulți reporteri și studentul David 
Mitchell care și-a ars în public ordinul de mobi
lizare chiar în fața biroului de recrutare din car
tierul newyorkez Manhattan. Ziariștii nu-și pu
teau explica cum este posibilă „o asemenea ne

supunere“ față de 
un ordin. Răspunsul 
dat de Mitchell a 
căzut ca o „bom
bă“. El a amintit 
de procesul de la 
Nürnberg, 
cel de al doilea răz
boi mondial, cînd 
naziștii încercau să 
justifice crimele co- 

‘ mise afirmînd că 
s-au supus ordine
lor primite.

Tînărul american 
afirma că deoarece 

sînt angajate într-un 
', el consideră că are 

dreptul să refuze să se supună unui ordin ce ar 
putea să-1 transforme într-un complice la acest 
război.

Acest răspuns a avut un ecou cu totul deosebit. 
Potrivit agenției France Presse „rîndurile grupu
rilor tinerilor care refuză să se înroleze în ar
mată pentru a pleca în Vietnăm, cresc neîncetat“.

Oricît se încearcă să se ascundă efectele ma
nifestărilor, demonstrațiilor și declarațiilor tineri
lor americani care protestează cu tot mai multă 
hotărîre împotriva politicii de intervenție în 
Vietnam, realitatea apare mult mai puternică. 
Acest lucru a fost subliniat de altfel și de revista 
„REVOLUTION AFRICAINE“ atunci cînd ocu- 
pîndu-se de această problemă a scris : „Societa
tea americană este pe cale să trăiască o profundă 
tulburare în cursul căreia tineretul țării ia cu
noștință de răspunderea ce-i revine în condam
narea fărădelegilor provocate de trupele ameri
cane în alte țări ale lumii".

în Vietnam „Siatele Unite 
război nedrept și criminal“,

din Indonezia
elementele de dreapta împotriva 
primului primvicepreședinte și 
ministru al afacerilor externe, 
Subandrio, președintele a spus 
că acesta se bucură de încrede
rea sa și că nu intenționează 
să-l demită.

Postul de radio Djakarta a 
anunțat că comandamentul mili
tar din Iawa centrală a procla
mat „starea de război“ în aceas
tă regiune. Potrivit postului de 
radio în această regiune au con
tinuat demonstrațiile anticomu
niste și au avut loc ciocniri. In 
cursul ciocnirilor din orașul Solo 
au fost ucise și rănite numeroase 
persoane.

O serie de militari au dezertat

tă că această țară să sugereze la 
Conferința de la Rio „crearea 
unui front economic comun la- 
tino-american care să ducă tra
tative cu partenerii nord-ameri
cani pe poziții de egalitate“. 
Uruguayul cere ca viitoarele 
schimbări în cadrul O.S.A. să se 
producă în spiritul recunoașterii 
principiului autodeterminării po
poarelor și neamestecului în tre
burile interne ale altor state. 
Peru consideră necesar ca 
O.S.A. să se transforme într-o 
organizație a țărilor emisferei 
americane cu sisteme sociale di
ferite. Președintele mexican Gus
tavo Diaz Ordaz a opiniat că

trei amînăriA

după

I. RETEGAN
........... .. .............. ..

din diviza Dieponegoro, stațio
nată în Iawa pentru a reprima 
forțele progresiste. Totodată, în 
localitățile Surakarta și Seme- 
rang au fost introduse severe 
restricții de circulație.

Agenția Antara relatează des
pre adoptarea unor noi măsuri 
represive împotriva persoanelor 
cu vederi democratice. Astfel, a 
fost suspendată activitatea or
ganizațiilor Partidului comunist 
din ministerele și departamen
tele pentru industriile de bază, 
industria textilă, plantații și pro
bleme agrare, probleme sociale 
și pescuit. In același timp, 
ministerul lnvățămîntului Supe
rior a dispus eliminarea studen
ților progresiști din institutele 
de învățămînt.

să-și extindă amestecul în trebu
rile continentului sud-american). 

într-un sens mai larg, se re
marcă o creștere a presiunilor 
exercitate de majoritatea țărilor 
latino-americane pentru reorga
nizarea Organizației Statelor A- 
mericane. Deși există divergen
țe serioase în ce privește esența 
și modul de aplicare a acestor 
schimbări, curentul predomi
nant este acela al „reconsiderării 
relațiilor cu Statele Unite cu 
scopul reducerii influenței nord
americane pe continentul sud- 
american" (FRANCE PRESSE). 
Potrivit surselor oficiale din capi
tala Republicii Chile, se așteap-

„O.S.A. nu trebuie să fie un in
strument politic pe care Statele 
Unite îl folosesc pentru a-și rea
liza politica lor regională“ și că 
„ea trebuie restructurată și adap
tată pentru a ajuta țările sud
americane în rezolvarea proble
melor lor principale“.

Se vor adapta Statele Unite 
noilor realități din America de 
Sud ?

Deocamdată Washingtonul a 
respins ca „premature“ și „peri
culoase“ propunerile de introdu
cere a unei reforme radicale în 
cadrai O.S.A. Revendicărilor 
mereu mai insistente pentru o 
restructurare a O.S.A. în sensul 
intereselor vitale latino-ameri-

cane, S.U.A. le-au răspuns prin 
intensificarea presiunilor în sen
sul sporirii influenței și ameste
cului nord-american. Trebuie 
însă remarcat că, așa cum reie
se din discuțiile în jurul critici
lor aduse de senatorul Fulbright 
politicii S.U.A. în America La
tină, se conturează și în rîndul 
unor lideri politici de la Was
hington un curent spre o poli
tică mai realistă, de „acomoda
re“ cu noile realități ale conti
nentului sud-american, cu ceea 
ce cunoscutul comentator Wal
ter Lippman denumește „senti
mentul dominant al respingerii 
oricărei dependențe“.

După cele trei amînări, pregă
tirile pentru Conferința de la 
Rio se desfășoară din plin. Chiar 
în aceste zile urmează' să aibă 
loc convorbiri bilaterale argen- 
tiniano-chiliene pe această temă, 
în urma adoptării măsurilor ex
cepționale în Brazilia — țara 
gazdă a Conferinței — în cercu
rile politice din unele țări mem
bre ale O.S.A. se pune însă în
trebarea dacă evenimentele res
pective nu vor duce la o nouă 
amînare a Conferinței.

Oricum, așa cum se prezintă 
lucrurile, Conferința O.S.A. nu 
se anunță deloc liniștită. S-a vă
dit că tactica „amînărilor“ pro
movată adesea în ultima vreme 
de Washington pentru „evitarea 
unor înfruntări dramatice în 
O.S.A.“ nu rezolvă nimic. Con
tradicțiile dintre politica State
lor Unite și cerințele Americii 
Latine nu s-au atenuat. Con
fruntarea a fost doar amînată.

EM. RUCÄR

• Zilele acestea, la 
din Bruxelles, Liege, 
și Anvers ale marelui 
„Au bon marché“ au fost des
chise expoziții cu vînzare ale în
treprinderilor românești de co
merț exterior. în vitrine și stan
duri special amenajate, sînt ex
puse produse alimentare și, spe
cialități gastronomice, vinuri, 
băuturi, produse agricole, pre
cum și produse de artizanat : 
țesături cu motive folclorice, ce
ramică neagră, covoare. în ca
drul acestor expoziții sînt pre
zentate și imagini turistice și de 
vînătoare din România.

filialele 
Charleroi 
magazin

Juna Ianuarie, este un model 
dus, puțind transporta numai 
persoane.

re
fi

de• Conferința miniștrilor 
externe ai țărilor afro-asiatice 
care trebuia să Înceapă joi la 
Alger, a fost aminată pentru 
sîmbătă —■ a anunțat secreta
riatul general al Conferinței. 
După cum se arată într-un co
municat dat publicității, acea
stă hotărîre a fost luată în ca
drul unei întruniri de 
miniștrilor de externe 
la Alger.

ieri a 
prezent i

• Aerotrenul, vehiculul anului 
2000, va deveni o realitate în lu
na ianuarie 1966, scrie agenția 
France Presse, referindu-se la con
strucția acestui mijloc de trans
port în comun ,care a început în 
Franța. Conceput de inginerul 
Jean Bertin, aerotrenul, lung de 
10 metri și foarte asemănător cu 
un avion, va aluneca pe o pernă 
de aer produsă de două puternice 
ventilatoare ale motorului de a- 
vion de 250 CP. EI va putea
tinge o viteză de 200 km pe oră, 
urmînd ca ulterior viteza să fie 
mărită la 300—400 km pe oră- 
Primul aerotren, care va fi încer
cat în apropiere de Versailles în

• Președintele Băncii 
Manhattan", David Rockefeller, 
declarat în cursul unui dineu oferit 
de cercurile de afaceri din Bos
ton că în Statele Unite există un 
interes crescînd pentru schimburi 
comerciale cu țările Europei de 
răsărit. El a afirmat că intensifica
rea comerțului S.U.A. cu aceste 
țări ,,ar contribui Ia apărarea pă
cii ți la dezvoltarea prosperității 
în lume, dezvoltare ce necesită o 
cooperare între diferitele națiuni“.

„Chanse 
a

octombrie că guvernul iugo
slav a inițiat contacte, cu Aso
ciația europeană a liberului 
schimb (A.E.L.S.), în scopul 
găsirii unor căi de rezolvare 
a problemelor care împiedică 
dezvoltarea cooperării econo
mice a Iugoslaviei cu țările 
membre ale acestui organism. 
După cum transmite Taniug, 
ambasadorul iugoslav la Co
penhaga a prezentat lui Per 
Haekkerup, ministrul afaceri
lor externe al Danemarcei și 
președintele Consiliului mi
nisterial al A.E.L.S., un me
morandum în acest sens.

a refuzat să 
cancelarului 
tinerea ale- 
termen

® Partidul socialist 
accepte propunerea 
Klaus, referitoare la 
perilor — înainte de
pe data de 19 decembrie a.c. sau 
27 februarie 1966. Nu s-a anunțat 
cînd vor fi continuate convorbirile 
pe această temă între partidele de 
coaliție (socialist și populist).

a- • Purtătorul de cuvînt al 
secretariatului de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia a declarat la 28
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