
al 300-lea motor
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Practica - un examen la care
însemnări de la Conferințele de

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru) :

Ieri, la Uzina constructoare de 
mașini din Reșița a fost pus pe stan
dul de probă un nou motor pentru 
locomotiva Diesel-electrică. ~ 
tul se pare că 
mai ales că 
să călătorim 
morcate cu locomotive 
electrice, dar pentru 
torii care au dat 
uzine în mișcare 
succes, pentru că acest motor este 
cel de-al 300-lea construit în cei 
aproape 5 ani de cînd au introdus 
în fabricație acest produs. In a- 
cest răstimp, constructorii reșițeni 
paralel cu creșterea producției de 
motoare au căutat să ridice para
metrii de funcționare. Au fost fă
cute peste 200 de îmbunătățiri 
constructive, s-au aplicat procedee 
tehnologice noi, remareînd dintre 
acestea modificarea constructivă a 
regulatorului de cîmp de la două 
trepte de șuntare la 3 trepte, prin 
care se obține o mai bună utiliza
re a puterii motorului la sarcina 
nominală și Ia viteze mari, iar 
pentru întărirea longeronului de 
Ia carterul motorului s-a trecut la 
execuția din bucată a tălpii.

nu răspund numai elevii
dare de seamă și alegeri ale 

organizațiilor U.T.C. din Centrele

Fap-
nu este deosebit, 
ne-am obișnuit 
cu trenuri re-

Diesel- 
construc- 

viață acestei 
constituie un
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Cu planul anual

BACAU
re-

BAIA MARE

0
Se elaboteaiA o nouă șarjă

Foto: ION CUCU

apartamente la Ro
man și unul cu 45 de 
apartamente la Pia
tra Neamț.

CONSECVENTĂ
INTR-O BUNĂ TRADIȚIE

Aproape 1 500 
familii din orașele 
giunii Bacău au pri
mit în cursul acestui 
an repartiții pentru 
locuințe noi. Pînă la 
sfîrșitul anului se vor 
adăuga încă 400, la 
care acum se execută 
ultimele finisaje. Rit
mul intens al lucrări
lor, judicioasa organi
zare a muncii pe șan
tiere, au dat posibili
tate constructorilor de 
locuințe din Roman 
și celor din Piatra 
Neamț să îndepli
nească de pe acum 
sarcinile ce le reve
neau din planul anu
al. Peste prevederile 
planului ei vor preda 
pînă la sfîrșitul anu
lui un bloc cu 60 de

Exploatarea minie
ră „Săsar“ a îndepli
nit toate angajamen
tele luate 'in întrece
rea socialistă pe acest 
an. Prin mecanizarea 
operațiilor cu volum 
mare de muncă în 
subteran și prin apli
carea unor metode a- 
vansate de lucru, mi
nerii de aici au ex
tras aproape 20 000 
tone de minereu de 
bună calitate peste 
plan, îndeplinind ast
fel înainte de termen 
și planul de produc
ție pe cele 11 
care au trecui 
acest an.

Stațiunea de mașini 
și tractoare Tășnad 
este prima unitate de 
acest fel din regiunea 
Maramureș care a în
deplinit planul anual 
de producție. Lucră
torii acestei stațiuni 
au executat pînă 
acum pe terenurile 
cooperativelor agrico
le de producție un 
volum de lucrări cu 
aproximativ 10 000 
hectare de arătură 
normala mai mult 
decît în întregul an 
1964.

Mecanizatorii au 
îmbunătățit, totodată 
calitatea 
iar în ce 
cheltuielile făcute 
pentru executarea ți
nui hectar de arătu
ră normală, ele au 
fost mai mici cu 0,90 
lei decît cele plani
ficate.

(Agerpres)

lucrărilor, 
privește

In pregătire
producția anului

Zilnic, de pe poarta renumi
tei uzine din Brașov ies zeci și 
zeci de tractoare. Le vezi încru- 
cișîndu-se de-a lungul și de-a 
latul - ogoarelor patriei, le urmă
rești cu privirea pînă departe, 

carealiniate în lungi trenuri 
pornesc spre alte țări.

Convorbirea pe care un 
dactor al ziarului nostru a 
t-o zilele trecute cu

re- 
avu- 

inginerul 
șef al uzinei, tovarășul GHEOR
GHE NANU, a scos în eviden
tă preocupările actuale ale co
lectivului pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an, pentru pregătirea 
în condiții optime a producției 
anului 1966.

— Colectivul nostru — ne-a 
declarat tovarășul ing. șef — 
are de acum o tradiție pe care 
se străduiește să n-o dezmintă : 
realizarea exemplară a sarcinilor 
care revin uzinei prin planul de

stat. Rezultatele obținute pe 
primele 10 luni sînt concluden
te. Planul producției globale și 
marfă a fost îndeplinit în pro
porție de 103,4 și, respectiv, 103 
la sută. Peste 70 la sută din 
sporul de producție a fost rea
lizat pe seama creșterii produc
tivității muncii, indicator care a 
crescut cu 1,4 la sută față de 
sarcina planificată.

Rezultate deosebite am înre
gistrat în ce privește îmbunătă
țirea calității produselor. Am 
reușit, datorită aplicării unui 
bogat plan de măsuri tehnico- 
organizatorice, ca 70 la sută din 
volumul producției realizate zil
nic să întrunească din punct de 
vedere calitativ condițiile de ex
port.

— V-am ruga să ne vorbiți 
despre direcțiile principale pe 
care ați acționat pentru obține
rea acestor rezultate.

— Bineînțeles că factorul hota- 
rîtor al creșterii productivității 
muncii îl constituie în uzina 
noastră introducerea tehnicii noi, 
automatizarea proceselor de pro
ducție. Anul acesta la noi s-au 
dat în exploatare completă linii
le automate pentru uzinarea blo
cului motor și a punții din spate 
a tractorului, iar linia automată 
pentru prelucrarea chiulasei mo
torului a fost dată parțial în ex
ploatare. S-au introdus apoi di
ferite agregate care, fiecare în 
parte, au dus la reducerea ma
noperei cu multe minute pe 
tractor. Un exemplu numai. In
troducând 6 agregate specifice 
pentru tractorul pe șenile S 650, 
pe lingă îmbunătățirea substan
țială a calității se reduce mano
pera cu aproximativ 
nute pe tractor.

M-aș referi apoi 
zarea producției, 
constituie, după mine, cheia ori
cărui succes. In fiecare an, lună 
de lună, secțiile noastre de pro
ducție au o planificare internă, 
în care volumul producției pre- • 
văzută a se realiza este de la o 
lună la alta mai mare. Sarci
nile din acestea — noi le spu
nem „planuri interne“ ale sec
țiilor — sînt mobilizatoare, mai 
mari decît ceea ce ne revine 
nouă prin planul de stat. Așa se

200 de mi-

la organi- 
Organizarea

»

Vizita tovarășului
7

LINZ 19. — Trimișii
speciali Agerpres, P. Stăn- 
cescu și C. Varvara, trans
mit :

Vineri dimineața, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, împreună cu 
persoanele care îl însoțesc, 
a plecat din Viena cu un 
tren special la Linz, capi
tala landului Austria de 
sus. împreună cu preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al României, au ple
cat vicecancelarul federal 
Bruno Pittermann, secre
tarul de stat al Ministeru
lui Afacerilor Externe, 
Cari Bobleter, și ambasa
dorul Austriei la Bucu
rești, Johann Manz.

La ora 10,50, trenul spe
cial a ajuns la Linz la 
Uzinele metalurgice etati
zate Voest, unde oaspeții 
români au fost întîmpinați 

- de președintele Consiliului 
de administrație, Seefeld- 
ner, și de directorul gene
ral al uzinelor Koller.

Președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Socialiste România i-au 
fost oferite flori de către 
tinere îmbrăcate în portul 
național din regiune. Gru
puri de muncitori au ova
ționat pe oaspeți.

în clădirea administra
ției, președintele Consiliu- 
(Continuare in pag. a Vl-a)

Interviu acordat
agenției de presă

Austria

face că în ultimul trimestru al 
anului secțiile au (din punct de 
vedere al capacității de produc
ție, al productivității muncii) un 
program de fabricație foarte 
apropiat de nivelul sarcinilor că
rora trebuie să le facem față de 
obicei în primul trimestru din 
anul următor.

— Ați anticipat o problemă 
pentru care ,.pregătisem“ o în
trebare spre sfîrșitul convorbirii 
noastre : este uzina pregătită din 
acest trimestru să facă fată sar
cinilor anului viitor ?

— într-o măsură foarte mare, 
da. Din punctul de vedere al 
capacității de producție, al atin
gerii unui ritm de fabricație și

(Continuare in pag. a IV-a) tsraiova... Vedere parțială am cetatea , chimiei

Citerà leacuri

Noi construcții 
de locuințe 

date în folosință
'Constructorii de pe șantierul 

complexului de locuințe Gheor- 
ghieni-Cluj au terminat de cu- 
rînd. 400 de apartamente cu cîte 
două și trei camere. Alte apar
tamente urmează să fie date în 
folosință pînă la sfîrșitul acestui 
an. Pentru predarea la timp a 
noilor locuințe, pe șantier au 
fost luate măsuri care să asigure 
desfășurarea normală a lucrărilor 
și în timpul friguros.* Majorita
tea blocurilor au fost închise de
finitiv, au fost amenajate stații 
de betonate cu încălzire centrală.

Grupul școlar „23 August" din Capitală. îndrumat de profeso
rul său, elevul Constantin Arg hirescu învață să descifreze 

un desen tehnic

Discutăm la policlinica studențească cu tovarășa 
dr. CARMEN ȘTEFĂNESCU — medic cardiolog. 
Aflăm că:

— In urmă cu doi ani au venit niște studenți la 
mine, la vizita medicală ; erau trimiși de comisa
riatul militar. I-am găsit cu hipertensiune. Anul 
acesta au venit din nou — trimiși tot de comisa
riatul militar. Și din nou i-am găsit cu hiperten
siune. Firește, i-am întrebat de ce nu vin să se 
trateze. Mi-au răspuns că îi sperie „cozile“ de la 
policlinica studențească, că ei n-au timp de pier
dut pe aici.

Lăsînd la o parte neglijența acestor studenți 
care manifestă nepăsare față de propria lor sănă
tate, ne vom opri la declarația lor: „N-avem timp 
de pierdut la cozile de la policlinica studențească“. 
Corespunde această afirmație realității ? Răspun
dem în cunoștință de cauză: NU 1N TOATE CA
ZURILE !

Agenția de presă Austria 
(A.P.A.) a adresat președin
telui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Ro
mânia o serie de întrebări 
privind relațiile româno-aus- 
triece.

în răspunsul său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a apre
ciat că raporturile dintre 
România și Austria sînt bune 
și că au cunoscut o evoluție 
ascendentă continuă. Expri- 
mînd satisfacția pentru re
zultatele importante obținute, 
președintele Consiliului de 
Miniștri a spus că există con
diții favorabile pentru adîn- 
cirea și întărirea în continua
re a relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări.

Relevînd că procesul 
nuu de modernizare și 
sificare a economiei 
nești creează mereu noi posi
bilități și necesități 
extinderea relațiilor 
ciale și economice ale 
niei și exprimîndu-și 
derea că și pe viitor industria 
austriacă va putea furniza 
echipamente industriale la 
nivelul tehnic și în condițiile 
economice care au îngăduit 
în ultimii ani realizarea unor 
numeroase contracte reciproc 
avantajoase, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a arătat că 
sporirea achizițiilor din Aus
tria depinde, în mod esențial, 
de sporirea și îmbunătățirea 
continuă a structurii expor
turilor românești în Austria.

încheierea cu succes a nou
lui acord comercial de lungă 
durată dovedește că există o 
dorință comună de a rezolva 
aceste probleme. Devin, de 
asemenea, de actualitate noi 
forme de colaborare econo
mică, cum ar fi, de pildă, 
cooperarea în domeniul in
dustrial.

Menționînd condițiile favo
rabile pe care le oferă apro-

conti- 
diver- 
româ-

pentru 
comer- 
Româ- 
încre-

pierea geografică, căile de 
comunicație lesnicioase dintre 
cele două țări, contribuția 
însemnată pe care o va adu
ce în acest sens construcția 
sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de 
Fier, d-sa a relevat că și în 
acest domeniu există posibili
tăți pentru intensificarea co
laborării dintre România și 
Austria.

Există, de asemenea, bune 
perspective de a extinde și a 
întări cooperarea în dome
niul culturii și științei. Dorim 
și acționăm ca schimburile 
turistice cu Austria, ca și cu 
celelalte țări, să se dezvolte 
din ce în ce mai mult, să de
vină un factor tot mai activ 
al relațiilor de cooperare ro- 
mâno-austriece.

Dezvoltîndu-se pe baza so
lidă a principiilor indepen
denței și suveranității națio
nale, a egalității depline și 
neamestecului în treburile 
interne, pe avantaje reciproce, 
bunele relații româno-austrie- 
ce izvorăsc, după părerea 
noastră, și din dorința comu
nă a celor două guverne de 
a aduce pe această 
contribuție la cauza 
năzuința supremă a 
popoarelor.

Convorbirile pe care le-am 
avut au prilejuit o trecere în 
revistă a rezultatelor obținu
te pînă în prezent, au scos în 
evidență noi căi și mijloace 
pentru extinderea cooperării 
reciproce, a spus tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer.

Exprimînd mulțumiri gu
vernului austriac și cancela
rului federal, J. Klaus, pen
tru primirea făcută și atenția 
prietenească de care s-a 
bucurat, președintele Consi
liului de Miniștri a adresat 
Austriei și poporului austriac 
cele mai sincere urări de 
pace, prosperitate și fericire.

cale o 
păcii, 

tuturor

O expoziție a artiștilor

plastici amatori

In holul Palatului 
de cultură din Pitești 
s-a deschis a IV-a 
expoziție bienală de 
artă plastică a artiști
lor amatori. Cele 250 
de exponate, redînd

aspecte, de muncă, 
peisajul industrial și 
locurile pitorești ale 
regiunii Argeș au fost 
selecționate cu prile
jul expozițiilor orga
nizate în acest an la

casele de cultură și 
cluburile întreprinde
rilor, unde au pre
zentat lucrări 200 de 
amatori.

( Agerpres)

pentru

Și totuși, mai mulți studenți ne-au vorbit despre 
aglomerația de la policlinica studențească, despre 
renunțarea de a se duce acolo pentru cazuri mai 
puțin grave, de teamă să nu-și piardă timpul. Și 
au dreptate. Sînt aici cîteva cabinete — stomato
logie, dermatologie, radiologie etc. unde studenții 
pierd multe ore așteptînd să fie consultați.

...Încercăm să constatăm personal cît timp îi tre
buie unui student pentru a obține un bon de con
sultație la stomatologie. Luăm loc, în mai multe 
zile, la rîndul care se formează la ghișeu. Intot- 
der 'a bonurile s-au terminat în cîteva minute.

. jutînd cu medicii, cu personalul administra
tiv al policlinicii și cu studenți am aflat cîteva 
din cauzele care fac să i se răpească studentului 
aici foarte mult timp :

1. Există un singur ghișeu pentru informații, 
întocmirea fișelor și distribuirea bonurilor de or-

dine. Dacă aceste trei operații s-ar face la două 
ghișee — nu s-ar cîștiga mai mult timp ?

2. Există un singur telefon — cu numărul 
14.87.53. — cu trei derivații: informații, medical, 
chirurgie. In permanență e ocupat. Ca să ceară o 
informație, un student trebuie să se deplaseze la 
policlinică, iar aici să stea la rînd. Telefonul, cu 
mare greutate poate fi prins liber.

3. Cabinetul de stomatologie din cadrul comple
xului „Regie“ e dotat cu 12 mese de lucru și 
12 aparate — la care lucrează în două schimburi 
cîte 12 medici. Dar un medic nu poate consulta 
mai mult de 4—5 studenți pe zi deoarece numai 
patru mese sînt dotate cu instrumente.

4. Medicina modernă apelează tot mai mult în 
ultima vreme la analiza de laborator; ne referim 
la analiza hematologică și la analiza chimică.

ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag. a IN-a)



LA ARTICOLE PUBLICATE DE „SCÎ NT El A TINERETULUI"

OUE DE ECONOMISII TOVARĂȘEI NOASTRE

ln legătură cu materialul pu
blicat sub acest titlu în nr. 
5097 redacția a primit răspunsul 
Secțiunii Industriei Locale a 
Sfatului popular al orașului 
București în care se spune :

îmbunătățirea deservirii popu
lației în sectorul de spălat len- 
gerie și curățat chimic îmbrăcă
minte, constituie pentru noi o 
preocupare permanentă.

în acest scop au fost puse la 
dispoziția întreprinderii „Nufă
rul“ fonduri de investiții care au 
contribuit Ia creșterea substan
țială a capacității de producție 
și la îmbunătățirea calității ser
viciilor către populație.

în același timp la unele uni
tăți s-a luat măsura organizării

lucrului în două și trei schim
buri. De exemplu, la unitățile 
din Calea Moșilor și Negustori 
datorită creării celor două 
schimburi și dotării cu unele 
utilaje a crescut capacitatea de 
producție de la 100 la 300 și 
respectiv de la 500 la 800 kg pe 
zi. De asemenea, la unitatea 
Cauzași au fost organizate 3 
schimburi. Cu toate acestea, ce
rințele mereu crescînde ale popu
lației nu pot fi satisfăcute cu 
actuala capacitate de producție, 
ceea ce atrage acordarea unor 
termene lungi, sau netermi- 
narea comenzilor în termenele 
stabilite.

Această problemă constituie o 
preocupare permanentă pentru

Secțiunea Industriei Locale, în 
care scop s-au întocmit studiile 
necesare pentru înființarea de 
noi secții.

în anul 1966 este prevăzută 
construirea unui complex în 
Drumul Taberei care va cuprin
de : spălătorie cu autoservire, 
spălat și călcat cămăși și com
plex pentru curățat chimic îm
brăcăminte asemănător cu cel 
din Calea Moșilor.

Totodată este prevăzut ca în 
anul 1966 să înceapă construcția 
unei spălătorii industriale. Con
siderăm că realizarea acestor 
obiective va contribui la îmbu
nătățirea activității în acest sec
tor.

150 DE ZILE

G
alați, 5 noiem
brie, ora 1 — 
o noapte de 
toamnă. E frig, 
e liniște, o li
niște care - ți 
leagănă gîndu- 
rile. Așteptăm 
pe cheiul Du
nării vasul de pescuit oceanic 

„Constanța" și nu putem să nu 
ne gîndim la oamenii care vin 
de departe, la sentimentele 
lor, la dorul lor de patrie, nu 
putem să nu ne închipuim 
privirile celor care caută acum 
în luminile nopții ceva care 
se numește „acasă“.

La ora 1,15 vaporul a in
trat în port. Așa cum stă în 
mijlocul ■ Dunării și se apro
pie încet, foarte încet, cu lu
minile și cu formele lui ciu
date, cu oamenii pe care-i ve
dem înșirați la balustrade — 
siluete mici, agitate — pare 
că după ce a alergat din spa
ții depărtate spre casă s-a 
oprit o clipă la poartă și res
piră emoționat.

De pe marile întinderi ale 
mărilor și oceanelor vaporul 
a venit încărcat. E o dublă 
încărcătură măsurată pe de o 
parte în tone și pe de altă 
parte în unități imateriale — 
amintiri despre evenimente și 
locuri.

Și pentru că vaporul acesta 
nu este altceva decît un mic 
teritoriu al țării noastre dar 
care o vreme s-a desprins de 
pămîntul patriei și a pornit 
într-o misiune prin. ținuturi 
depărtate — un teritoriu cu 
oameni, cu o viață și cu o 
muncă obișnuită — noi vrem 
să știm cum a decurs viața pe 
acest teritoriu al nostru în 
vremea cit a lipsit de lingă , 
noi.

★
La bordul vasului s-a aflat 

timp de patru luni, încorporat 
în echipaj, împărtășind soar
ta, preocupările, și felul de 
viață al marinarilor tînărul 
poet Ion Gheorghe, care ne-a 
povestit multe din faptele re
latate în acest reportaj.

Vasul de pescuit oceanic 
„Constanța" se află acum 
după cel de-al treilea „voiaj", 
în călătoria din care abia 
s-a întors, echipajul vasului

„Constanța" și-a condus uzina 
plutitoare mai întîi pînă în 
Marea Nordului, în portul ca
pitalei daneze Copenhaga. 
Aici vasului i s-a făcut o re
vizie în termenul de garanție, 
prilej cu care echipamentul 
modern al navei s-a îmbogă
țit cu noi aparate care să-i 
sporească siguranța în orien
tare și în a se feri de pri
mejdii. Unul dintre aceste a- 
parate (Loran) determină sin
gur, în cîteva secunde, pe baza 
semnalelor ultrascurte, latitu
dinea și longitudinea vasului 
eliminînd în felul acesta ar
haicul secstant. Adăugat in
stalațiilor moderne pe care le 
avea vasul, aparatul „Loran" 
face din arta navigației o 
treabă pentru care bătrînii 
lupi de mare, cititori în stele, 
s-ar simți acum de prisos. Pi
lotul automat, radarul, rapi
dele și perspicacele creiere 
electronice conduc vasul cu 
siguranță și calm, depistează 
în adîncuri bancurile de pești, 
îi informează pe navigatori a- 
supra eventualelor furtuni și 
intemperii, mă rog, fac într-un 
fel miraculos o mulțime de 
treburi.

Din Copenhaga, în ziua de 4 
august vasul a părăsit portul 
cu capul la compas în direcția 
Oceanului Atlantic de Nord- 
Vest. Cîteva zile mai tîrziu va
porul a intrat în portul Saint 
John din insula Tera Nova — 
Canada. Era primul vas româ
nesc care intra în acest port. 
El a.fost primit acolo cu deo
sebită căldură, încă de pe cînd 
se apropia de coastă posturile 
de radio de pe insulă și-au în
trerupt de cîteva ori emisiu
nile și- au anunțat sosirea va
sului și a echipajului romă-

PE
nesc. în port locuitorii orașu
lui au făcut un adevărat pele
rinaj pe lingă vapor, au adre
sat echipajului formule de sa
lut și simpatie.

Din Saint John, vaporul s-a 
îndreptat spre zonele de pes
cuit din Georges Bank. A a- 
juns acolo în ziua de 13 august.

Aici avea să rămînă timp de 
60 de zile și de fapt aici în
cepe cu adevărat perioada de 
muncă încordată, aici echipa
jul avea să-și releve însușirile 
de colectiv cu tot ce implică a- 
ceastă noțiune.

în Georges Bank vasul a în- 
tîlnit o zonă bogată de pescuit. 
Ecranul detectorului indica 
mereu în adîncuri bancuri ma
sive de pește, și traulerele erau 
mereu lansate în apă. A în
ceput atunci acea muzică a 
vinciurilor care n-a mai con
tenit nici ziua nici noaptea. 
Dar nu întotdeauna traulerele 
erau scoase pline. Pescarii ur
măreau de la puntea din 
pupa și nu o dată auzeau 
comanda „Vira palancul mic" 
ceea ce însemna că în trauler 
se află o cantitate mică de 
pește. Asta schimba și dispo
ziția echipajului... Și după ce 
zile în șir se auzea mereu a- 
celași „Vira palancul mic" se 
năștea în sufletele oamenilor 
un amestec de melancolie și 
înverșunare.

Și dimpotrivă, atunci cînd 
cele trei burți ale traulerului

Traulerul „Constanta“ venind de la pescuit

...

•• ■ , ' ' ........

- M s' ..

* * < “'j, > <» 'A '

■ . «i-; -

:<S'- - •••

OCEAN
se ridicau pline deasupra apei 
și inginerul piscicol striga 
„Vira palancul mare" — o re
velație, o înviorare străbătea 
de la un capăt la altul vaporul. 
Peștele umplea atunci pupa cu 
o forfotă de scînteieri argintii 
și întregul echipaj intra în ne
liniștea unei munci spornice. 
tfenzile transportoare duc peș
tele în fabrica de prelucrare, 
în vreme ce vasul înaintează 
și se leagănă în tangaj sau în 
ruliu oamenii și mașinile lu
crează. Peștele este curățat, 
decapitat, așezat în tăvi, apoi 
în uriașe camere frigorifice. 
Se prepară filee, făină de peș
te, ulei... O activitate febrilă... 
Oamenii muncesc în schim
buri.

Nava și-a petrecut astfel 60 
de zile pînă cînd, după 
cum spun marinarii, par
că însuși zeul mărilor, Nep- 
tun, împingea coloniile de 
pești în trauler. O trau- 
lare durează de obicei cî
teva ore. In noaptea aceea, la 
una sau la două ore, traulerul 
ieșea plin. 60 de tone de pește 
se afla pe puntea de la pupa 
și pescuitul ar fi putut conti
nua dacă nu s-ar fi atins ca
pacitatea maximă de înmaga- 
zinare.

Comandantul navei a dat a- 
tunci comanda de plecare, un 
șuerat lung de sirenă a stră

bătut apele Georges Bankului, 
în semn de salut și vasul a 
pornit spre casă.

Se împlineau aproape cinci 
luni.

în acest timp oamenii din e- 
chipaj au trăit ca un colectiv 
unit, cu preocupări și cu gîn- 
duri obișnuite. Radiogramele 
aduceau vești de acasă. Cinci 
din membrii echipajului au a- 
flat astfel că au primit cîte un 
apartament și evenimentul a 
fost sărbătorit. Mulți dintre 
marinari au fost sărbătoriți pe 
vas în zilele lor de aniversare.

Și tot echipajul, ca o mare 
familie a poporului nostru, a 
trăit pe vapor evenimentele 
memorabile pe care le-a trăit 
întreaga țară în vara acestui 
an. Prin radiograme ei au fost 
ținuți la curent cu desfășura
rea lucrărilor Congresului al 
IX-lea al partidului, cu desfă
șurarea sesiunii Marii Adu
nări Naționale care a votat 
noua Constituție... Pavilionul 
vasului a purtat din ziua a- 
ceea peste mări și oceane dra
pelul cu însemnele Republicii 
Socialiste România.

în sfîrșit, istorisirea de față 
este poate mult prea sumară, 
dar cîte file ne-ar trebui pen
tru o istorisire completă ?

C. MIHAI

Din noul peisaj craiovean

Foto; O. PLEC AN
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opinia
n generația tine
rilor scriitori, pro
zatorul Dumitru 
Radu Popescu are 
un loc bine defi
nit, el afirmîn- 
du-se ca autor al 
unor nuvele re
marcabile, inspi-

rate mai cu seamă de reali-
tățile satului contemporan, de 
procesul formării noii con
științe generate de transfor
mările revoluționare ce se 
petrec în patria noastră.

Surprinde însă și nedume
rește imaginea deformată, în 
contradicție cu realitățile din 
care se inspiră, cuprinsă în 
însemnările jurnalistice pu
blicate recent de către autor 
în revista „Luceafărul“ sub 
titlul „Leul albastru“. Auto
rul își propune să evoce fap
te, evenimente trăite ori cu
noscute de el ca școlar, pe
trecute în preajma instaurării 
Republicii și în anii imediat 
următori. Aceasta a fost 
după cum se știe o perioadă 
de puternic avînt revoluțio
nar, înnoitor, cînd întregul 
popor a participat activ și 
entuziast la marile înfăptuiri 
pe tărîm economic și social 
menite să ducă la înflorirea
patriei. A fost perioada în 
care, alături de întregul po
por tînăra generație a țării
se călea în focul luptei con-
structive, răspunzînd gene
ros chemărilor pe care parti
dul i le-a adresat cu încrede
re în capacitatea și vigoarea 
ei. Au rămas din acea pe
rioadă înscrise cu litere de
aur în istoria țării faptele de 
eroism colectiv în care tine
retul și-a semnat cu bărbă
ție numele.

Oprindu-se la o asemenea 
perioadă, autorul „Leului al
bastru“, creează o viziune de
formată, întunecată despre 
școală, despre profesori și 
elevii din acei ani. Această
proză este populată de elevi'

publică nu!
lipsiți de idealuri, cu un vag 
orizont social, cu preocupări 
mărunte, cu o existență cenu
șie, plată.

Ai pur și simplu senzația, 
urmărind tabloul sumbru ofe
rit de autor, că viața elevilor 
înfățișați aici se desfășoară în 
afara realităților pe care le 
trăia întreaga țară. în locul 
vieții dinamice, pasionante pe 
care o trăiau atunci elevii, ci
titorului îi este înfățișat un 
cortegiu de întîmplări obsce
ne, o aglomerare de tipuri cu 
reacții lipsite de demnitate, 
ilogice. în aceleași culori în
tunecate este prezentată ex
periența și munca profesori
lor care, în lucrarea de față, 
se manifestă cu brutalitate și 
cinism - inuman, reducîndu-și 
relațiile cu elevii și rolul de 
pedagogi la bruscări și expre
sii grosolane. O scenă din a- 
ceste însemnări1 (grotesca 
petrecere din cancelarie) pre
zintă un spectacol de
gradant abundînd în triviali
tăți, aruncînd o perdea opacă 
peste eforturile și dăruirea 
unor dascăli dedicați cultivă
rii și educării unui tineret în
setat de lumină. Citind aceste 
pagini Vămii uimit că un con
dei înzestrat persiflează cu 
ușurință o întreagă categorie 
de oameni care prin menirea 
lor au o mare contribuție la 
formarea profilului spiritual 
al tinerei generații.

Condeiul scriitorului a tre
cut cu o regretabilă ușu
rință peste idealurile și 
entuziasmul care au însufle
țit pe tinerii acelor ani. 
De pildă, acțiunile de muncă 
voluntară, de o deosebită am
ploare în acea perioadă, gă
sesc în însemnările lui D. R. 
Popescu o reflectare eronată, 
ideea însăși a acestor acțiuni 
fiind persiflată cu malițiozita
te, jignind sentimentele a zeci 
de mii de tineri părtași la e- 
popeea reconstrucției pe mari
le șantiere.

Toate aceste imagini ale u- 
nui tablou întunecat, dezolant 
sînt slujite de un limbaj care 
i-a indignat pe numeroși citi
tori, indignare legitimă expri
mată în scrisori trimise ziaru
lui cu rugămintea de a fi pu
blicate. Este un gest de pu
doare, unanim acceptat de 
către autori de a ocoli expre
sia urîtă, trivială, care chea
mă în imaginație asociații în
jositoare. în aceste însemnări 
există o abundență de înjură
turi și expresii murdare care 
produc dezgust și repulsie. 
Din respect pentru cititor, nu 
le vom reproduce. Cuvintele 
folosite sînt de o vulgaritate 
excesivă, contribuind la cre
area unei atmosfere depri
mante, sporind și mai mult 
confuzia unor situații și per
sonaje.

Revista „Luceafărul“, care a 
publicat cu o regretabilă ușu
rință asemenea lucrare deni
gratoare și-a înșelat cititorii 
în așteptările lor, renunțînd 
la ținuta și spiritul care tre
buie să caracterizeze o revis
tă de literatură și, cu âtît mai 
mult, una dedicată în primul 
rînd tineretului.

„Leul albastru“ însumează 
numeroase aspecte care defor
mează o realitate unanim 
prețuită și cititorii nu pot în
gădui autorului o asemenea 
atitudine. O lucrare literară 
trebuie, întotdeauna, să fie a- 
nimată de dorința celui care 
a scris-o, de a duce din pre
zent către viitor imaginea ve
ridică a unei realități pe care 
urmașii să o cunoască așa cum 
a fost și s-o prețuiască. Alt
fel, chiar dacă hîrtia rabdă 
orice, opinia publică nu tole
rează mistificările și triviali- 
tățile.

MIHAI COSTEA

Personalitate titanică de Re
naștere, artist proteic definit 
de unii printr-o dominantă li
rică, George Călinescu este 
una din figurile de mărimea 
întîi ale culturii românești. A 
voit în primul rînd și a reușit 
să se înscrie într-un filon de 
cultură națională recunoscîn- 
du-și ascendenții în acele spi-,. 
rite enciclopedice care au fost 
la noi Dimitrie Cantemir, 
Hașdeu, Heliade, Iorga, Den- 
sușianu. Cele mai diverse do
menii ale artei scrisului le-a 
ilustrat în chipul cel mai stră
lucit, rotunjind sinteze și des- 
chizînd noi porți de investiga
ție. A scris o istorie a litera
turii românești care intră în 
competiție cu oricare alta de 
aiurea. A ridicat pe o nouă 
treaptă cercetarea monografi
că ilustrînd viața și opera lui 
Gr. Alexandrescu, N. Filimon, 
V. Alecsandri, Eminescu, Ion

Creangă. Creator de romane 
fundamentale în proza româ
nească G. Călinescu a scris 
piese de teatru, eseuri, artico
le de ziar, cronici, a compus 
muzică și a cîntat, a propus, 
întocmai ca eroul său Ioanide, 
proiecte arhitectonice etc. Pes-

DISC

te tot însă plutește o undă de 
poezie pentru că acest mare 
creator a avut o structură li
rică pe care și-a educat-o în 
cel mai înalt grad — parci
monios cu actul publicării. 
Cine-i citește atent opera, în 
oricare gen pe care l-a îmbo

I
I Noutăți Ia Muzeul regional 

de artă din Constanța

I
 Colecțiile Muzeului regional 

de artă din Constanța s-au îm
bogățit cu încă 328 de lucrări

| de pictură și grafică ale clasici- 
“ lor noștri. Printre acestea se nu- 
imără „Portret de țărăncuță“ de

Nicolae Grigorescu, „Portret de 
Ifată“, „Poarta lui Osman“ și

„Peisaj" de Nicolae Tonitza,

„Casă țărănească“ și „Peisaj cu 
pomi“ de Gheorghe Petrașcu, 
„Femei la sapă“ de Octav Băn- 
cilă, „Peisaj din Mangalia“ de 
Ștefan Dimitrescu și altele.

Cu noile achiziții, patrimoniul 
Muzeului se ridică la peste 2 000 
lucrări de pictură, grafică și 
sculptură.

gățit nu poate să nu observe 
năvălirea poeziei peste. zăga
zul cenzurii proprii. Cele mai 
categorice raționamente as
cund și trimit dincolo de rîn- 
duri emoția lirică de maximă 
ardere. în prefață la „Impresii 
asupra literaturii spaniole" 
spunea: „Nu poți sta de vor
bă, despre Conachi cu cine nu 
știe recita din Petrarca". Ju
decata ar putea fi pusă ca 
motto la poeziile sale. Poezia 
lui e încărcată de termeni mi
tologici, artistici, științifici — 
în genere deci, proiecție li- 
vrescă — intenția poetului 
fiind de a-și trimite lectorul 
la întreaga poezie creată de 
milenii, de cele mai diverse 
structuri poetice, stimulînd 
lectorul cultivat, obligînd la 
însușirea unei vaste culturi. 
Dar poezia lui George Căli
nescu n-are nevoie de note 
explicative în subsol.

Cine l-a auzit recitind în 
conferințe sau la catedra uni
versitară și-a putut da seama 
de acea „dicțiune lentă, sa
cerdotală și ceremonială" pe 
care o cerea în cursul său 
de poezie.

Casa de discuri „Electre-
cord" aduce prin gestul de e- 
ditare fonică.— după înregis
trări proprii ale autorului — 
un omagiu poetului George 
Călinescu și pune la îndemî- 
na tuturor un instrument care 
ajută la cunoașterea și sub al
te aspecte ale geniului căli- 
nescian.

GH. SUCIU

CRONICA LITERARA
e ce e Francisca 
personaj de ro
man și de ce ro
manul se consti
tuie, surprinză
tor de solid, din- 
tr-un personaj ? 
Ca întindere, a- 
proape la fel de 

însemnat e și „romanul“ țăranului 
Cupșa. Este psihologia acestuia 
substanță de roman sau numai 
un simplu „alibi“ estetic pentru 
celălalt ? Mărturisesc că am fost 
nedumerit cînd autorul acestei 
cărți remarcabile, cu talent reve
lat copleșitor, făcea publică ad
mirația sa pentru un roman rău 
scris pentru că n-avea naturalețe 
și care analiza pretențios forma
rea unui intelectual. Admirația a- 
vea însă — înțeleg acum — justi
ficarea subiectivă a temei comune 
fapt pentru care e de presupus 
că scriind el însuși romanul con
solidării unei conștiințe de netă
găduită intelectualitate a făcut-o 
cu sentimentul comunicării unor 
experiențe fundamentale, netrata
te aiurea ori, dacă abia atinse a- 
tunci, reduse la ineditul memoria
listic, la farmecul puțin vetust al 
unui timp depășit privit din un
ghiul altei fizionomii morale, 
deja constituită și superioară. 
Marea noutate a acestei teme 
biografice — în general nelipsind 
din literatura română — e în 
sentimentul tulburător că asistăm 
la romanul (aș fi zis epopee li
rică dacă erudiția la modă nu 
m-ar fi prevenit asupra „proprie
tății" termenilor) unei creșteri 
prin negație violentă. Pe măsură 

curgerii precipitate și capricioase 
a confesiei, eroina — fiică de 
preot — face sforțări enorme de 
a se exclude ca exponent, consti- 
tuindu-se în individualitate mar
cantă tocmai prin anularea inti
mă a istoriei, căci istoria ei nu-i 
aparține cum străină este și de 
morala ipocrită a unei clase apu
se. Francisca reprezintă o stare 
de criză — înainte de a fi per
sonaj literar ca atare — inventa
riată tipologic cu fervoare meto
dică, indicînd ambiția de a se e- 
puiza datele acestei crize. Tînărul 
prozator e ardelean, tema e spe
cifică și eticismul romanului, 
care-i dă o savuroasă monotonie 
vine din nu știu ce afinitate cu 
marii noștri prozatori ardeleni 
(cu care, de altfel, întreține și o 
respectuoasă polemică trădîndu-și 
astfel intenția orgolioasă de a-i 
depăși!). Eroina, de fapt o licen
ță romanescă, este efectul propri
ei confesiuni, crește adică din ea 
însăși fără a se sprijini pe un 
complex epic inventat de autor. 
De altfel, acesta a avut excelen
ta idee de a da curs liber unei 
spovedanii subiective evitînd co
nexiunile didactic-explicative. A- 
ceastă ambiție de a epuiza con
fesional o biografie spirituală 
lasă cu mult în urmă proza de 
reconstituire, în chip fatal senti
mentală. Aici, în romanul lui Bre- 
ban, nostalgia copilăriei e anula
tă de un criticism etic superior, 
de o cenzură subtilă a inteligen
ței intelectuale, din perspectiva 

altei lumi, cea prezentă. Incît a 
socoti romanul ca fiind pur și 
simplu un conflict între copii și 
părinți e a-1 reduce la o schemă 
literară, în fond și ea una din 
direcțiile polemicii multiple des
fășurate de acest roman. Francis
ca e un erou de roman întrucît 
se confundă cu instanța care a- 
nalizează o biografie fără a se 
lăsa subjugată de parfumul ve
tust memorialistic. E aici o luptă 
permanentă cu seducția unor 
stări biografice, a unor valori 
morale în esență eșuate. Persona
jul e de o masculinitate acută 
lucru evident din lipsa reticențe

lor feminine, din inexistența aeru
lui duios, feminist, de evocare. 
Ea e un personaj obiectiv cerce- 
tînd hamletio etapele unui pro
ces. al delimitărilor decisive. O- 
roarea de proză meschină, de ipo
crizia moralei burgheze, fixarea 
febrilă în ideal, obsesia unei mo
ralități superioare sînt note ca
racteristice familiei de spirite a- 
gitate din proza și mai ales dra
maturgia lui Camil Petrescu. 
Dacă trăsături de stil apropie 
scene tipice familiei burgheze de 
proza rece a Hortensiei Papadat- 
Bengescu, condiția intelectuală a 
personajului principal, un carac
ter dramatic, îl numește pe auto
rul „Jocului ielelor“. Aceasta e 
structura personajului de roman 
iar evoluția lui e convingătoare, 
autentică prin acea particulară 
însușire de a demonta cu mare 
forță realistă mecanica diurnă a 
unei lumi sterile parcurgînd un 
regres al valorilor de tot felul.

Surpriza polemică a romanului 
e în reabilitarea unei noțiuni care 
a creat o întreagă literatură. Pro
za provinciei devine aici poezia 
spiritului provincial surprins în 
manifestări ce contrazic o preju
decată literară. Există cu adevă
rat un „spirit provincial“ în deo
sebire de altul, al marilor orașe ? 
In proza noastră — aceea care 
nu a cultivat cu tot dinadinsul, 
devenind minoră, idilicul și sen
timentalul — spiritului neadapta
bil i-a fost asociat ca mediu pro
vincia iar descrierea locală plină 
de pitoresc dar strict geografică 
a atras condeie anemice. în fond 

NICOLAE BREBAN:

tr
al provincieipastelunavem

restul fiind, ca la Sadoveanu, re
cluziune spirituală cu alte cauze 
decît provincia. Oricum, o critică 
superficială a creat un capitol de 
literatură pe un criteriu mai de
grabă formal. In cartea lui Bre- 
ban atîta consecvență în risipirea 
melodramatismului idilei provin
ciale ca și scoaterea ei din vetust 
și arhaic ridicînd-o la valoarea 
unei experiențe intelectuale de 
rafinament impecabil regizat sînt 
semnele unei inteligențe artistice 
procedînd la o polemică subtilă 
cu prejudecata amintită. Figurile 
remarcabile ale cărții sînt spirite 
duale, răcite tragic de convenții 

morale necruțătoare acționînd 
printr-un nefast joc de iluzii per
manente. Deasupra iubirii plu
tește umbra rătăcită a unui ro
mantism zdrențuit. Pale de vînt 
romantic se izbesc neputincioase 
de norma ipocrită travestită abil 
în lejeritate. Totul e suspect de 
idilic, suspect de monoton, o 
dulce monotonie, încît se creează 
sentimentul acut de univers clo
cotind în adîncuri. E o tactică 
plină de neprevăzut, în forme ne
violente dar cu atît mai teribilă, 
țesută în cadre tip, scene cu lun
gă carieră în literatura provinciei 
cu grădini pitorești, chioșcuri

FRANCISCA"
bune de aventuri ilicite fără dra
matism, odăi semiobscure în care 
se fac planuri de mărunte achizi
ții burgheze. Tuturor acestor 
locuri și împrejurări scriitorul le 
dă o nouă fizionomie prin sugera
rea violenței comprimate a unor 
spirite arzînd în ele, situînd co 
tradicția acolo unde calmul pare 
că domnește nestingherit. O at
mosferă mitologică cu rafina
mente de simbol după ce se con
stituie meticulos e dintr-o dată 
convulsionată, risipită de un rea
lism tenace. Moara arhaică unde 
se consumă marea iubire nesanc
ționată de spiritul public nu e 
doar refugiu romantic ci și, poate 

în primul rînd, rafinament baroc, 
evoluat la o savanterie idilică. Tot 
farmecul nu e în ideea izolării ci 
în regia interiorului, în gesturi 
săvîrșite consonant, în hieratism. 
Toată această schelărie e mai 
mult intelectuală decît pasională, 
neexcluzînd de bună seamă pa
siunea. Dar speculația începută 
ca rafinament — Ana are o 
clipă ideea de a moderniza teh
nica morii — evoluează depășin- 
du-și acest rol inițial și devenind 
întreprindere rentabilă economi- 
cește. Scriitorul demonstrează cu 
larghețe distrugerea iubirii prin 
ea însăși, prin dilatația de sens 
a unor tipare. Cu o intuiție fină 
a caracterelor particulare, scriito
rul destramă și iluzia schematică 
a timidului provincial, analizînd 
cu suspiciune ticurile de o per
fecțiune suspectă ale lui Mănes- 

cu-tatăl. în acesta zace un imens 
orgoliu jignit, comprimat, disi
mulat în resemnare și totală do
cilitate. Tip himeric precum toți 
introvertiții, el trăiește sub regi
mul unei teribile interdicții dar 
acesta este tocmai terenul marilor 
izbucniri, al gesturilor catastrofa
le și personajul are nevoie numai 
de un pretext pentru a se modi
fica în opusul său. Iată, deci, un 
alt excelent personaj de roman, 
cu modificări fundamentale, mai 
autentic decît mama Franciscăi, 
Ana, ființă ideală, necomplexă ca 
erou literar și mai mult un anti
pod al contradicțiilor. Tocmai de 
aceea „prozaizarea“ ei în partea 

ultimă (ca Lucu Silion din „Lu- 
natecii“ lui Ion Vinea) e schema
tică nu însă și neadevărată.

Dacă Francisca ar fi în roman 
personajul propriei biografii n-ar 
fi interesantă ca tip literar. Ea 
trăiește însă nu prin biografie ci 
prin confesiunea analitică, privin- 
du-și biografia ca pe un roman la 
capătul căruia capătă indepen
dență și detașare. Ea sfîrșește 
prin a îi erou literar în momentul 

în care, desprinsă de biografie, 
va trăi altă experiență fundamen
tală, abia întrevăzută în ciudata 
relație cu un tip sacrificat pe al
tarul altor destine literare : Chi
lian.

Din sforțările formative ale e- 
roinei cu o sensibilitate complexă, 
împrumutîndu-se parcă și aerului 
care o înconjoară, izvorăște și 
natura subiectivă a perceperii u- 
nor scene reale înregistrate în 
lungile plimbări cu tăcutul Chili
an. în general, descrierile acestea 
nu au un scop anume, fac parte 
din atmosfera care însoțește con

fesiunea Franciscăi. Ele sînt nu
mai schematic reale, în rest fiind 
viziuni ale eroinei, cu un înțeles 
ce scapă oricui nu e la curent cu 
procesul de cristalizare al aceste
ia. Dar tocmai o atare privire 
personală a unor scene întîtnplă- 
toare le dă acestora uri farmec 
aparte, de lucruri știute dar ne
înțelese. Pretutindeni un ochi 
critic acut vede altfel decît știm, 
strada e inventariată cu ascuți
me, parcul rece e greoi, cu silue
te parcă din altă lume, unghiul 
din care se privește e problema
tic și nu descriptiv, cu interes 
pentru legăturile ascunse, adesea 
seducătoare prin echivoc. Admi
rabilă e, în acest sens, toată în- 
tîmplarea din restaurant, unde în 
realitate nu se petrece nimic vi
zibil — sau prea puțin — dar 
ai sentimentul unei teribile irita- 
ții care se țese din imponderabile 
imposibil de analizat. E o a doua 
față a scenelor comune, aceea 
care dă de fapt senzația de trăire 
în afara interesului documenta- 
ristic, mărunt, tîrîtor. Ridicarea 
Ia acuități neobișnuite,, problșma- 
tice și grave, a unor locuri și 
scene tipizate dintr-un flux cu
rent e acordarea unui univers în
treg cu vibrațiile înalt intelectua
le ale procesului de conștiință 
parcurs de Francisca.

Tocmai acest acord, simfonic, 
lipsește celuilalt „roman“, al lui 
Cupșa, răpindu-i nu din auten
ticitate, ci din complexitate. Si
gur ca în cazul acestuia acordul 
va fi fost altul, de altă natură, 
însă esteticește nu există, „cazul“ 
nu transfigurează adecvat un u- 
nivers în care se produce. Luat 
izolat, Cupșa e un foarte intere
sant tip, scriitorul observînd a< 
tent o conștiință eruptivă.

O. STĂNESCU



Mecanizării agriculturii, documentele recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R. îi acordă o atenție deose
bită. Mecanizarea tuturor muncilor agricole, îm
preună cu extinderea chimizării și a irigațiilor, 
sînt căi sigure de sporire a producției agricole. 
Stațiunile de mașini și tractoare și gospodăriile 
agricole de stat vor primi în anii următori mașini 
mai multe, moderne, cu un randament mai mare. 
Toată această tehnică trebuie iolosită de munci
tori temeinic pregătiți.

Una dintre problemele care a suscitat discuții in
teresante, uneori contradicatorii, în ancheta între
prinsă de ziar în acest sens și publicată în pagina 
,,Mecanizatorii — semnatari principali pe certifi
catul recoltei“ în numărul 5091 din 29 septembrie 
a.c., o constituie tocmai modul în care este orga
nizată și «e desfășoară practica elevilor mecani-

mmromi-SEMmm pmu pe cereieicm reroleei

zatori.
Continuînd dezbaterea 

din pagina amintită, am 
întreprins un raid prin 
școlile de mecanici agri
coli din regiunea Iași. 
Prezentăm în această pa
gină cîteva lapte și con
cluziile ce se impun în 
urma raidului nostru.

RAIDUL NOSTRU

ÎN REGIUNEA IAȘI
->

La școala șefului 
de brigadă

Hotărîtoare pentru temeinica instru
ire a elevului în perioada de prac
tică sînt grija și priceperea mecaniza
torului, a șefului de brigadă în răs
punderea cărora a fost dat. Cele mai 
bune indicații, îndrumări rămîn pînă 
la urmă simple hîrtii sau vorbe dacă 
mecanizatorul, șeful de brigadă nu se 
ridică la nivelul meșterului atent să 
îndrume, să corecteze fiecare pas al u- 
cenicului său, care cu grijă și tact să-i 
dezvăluie frumusețile și răspunderile 
meseriei, mulțimea tainelor necuprinse 
în manualele de curs, „taine“ numite 
în mod sintetic experiență practică, 
de viață.

Un asemenea om priceput și grijuliu 
am cunoscut la Tîrzii în persoana șefu
lui de birgadă Constantin Panait din 
S.M.T. Huși.

In această toamnă, la Panait în bri
gadă au sosit 4 elevi. Toți băieți din 
sat. Pe unii îi cunoștea încă de cînd 
umblau la școală. Cu toate acestea, la 
început a avut cu ei o discuție de cîteva 
ore. Șeful de brigadă a vrut să afle 
exact ce știe fiecare, să le cunoască 
deprinderile bune și rele, ca în funcție 
de acestea să organizeze îndrumarea

Nu confundați
secera cu

Răsfoind caietele de practică ale celor 
31 de elevi din anul trei de la școala 
din Hălăucești, ne-a atras atenția în 
mod deosebit cel al lui Ilie Țipau. 
Caietul cu însemnări din cele două 
perioade de practică —• 16 martie—25 
mai și 15 septembrie—3 noiembrie 
vorbea despre faptul că elevul luase 
parte vreme de două săptămîni la 
strînsul lucernei, că mai mult de o săp- 
tămînă a fost la prășitul porumbului, 
că o altă săptămînă a recoltat grîu cu 
combina C 1, că în toamnă i s-a dat un

,în primăvara acestui an S.M.T. 
Răducăneni se afla într-o situație foarte 
grea. Pentru un mare număr de trac
toare lipseau mecanizatorii. Exista 
pericolul de a nu fi executate toate 
lucrările. Directorul stațiunii a cerut 
școlii de la Huși să-41 ajute, repartizîn- 
du-i mai mulți elevi decît cei cu care 
stațiunea avea contract. Cererea, dis
cutată la serviciul regional S.M.T., a 
fost satisfăcută. în Ioc de 46 au fost 
trimiși 66 de elevi. Firesc, fiecare cre
dea că această împrejurare va fi spre 
folosul atît al S.M.T., cît și al elevilor. 
Participînd direct la efectuarea tutu
ror lucrărilor din două campanii im
portante — de primăvară și vară — 
elevii aveau posibilitatea să-și însușea
scă un volum sporit de cunoștințe pro
fesionale. Curios însă, elevii nu se a- 
rată deloc mulțumiți. De ce ? Să-i as
cultăm pe cîțiva :

Cezar Hotnog:
— împreună cu încă 11 colegi, timp 

de două săptămîni noi am făcut alei și 
ronduri, am plantat trandafiri sălbatici 
și puieți, am făcut apoi un gard de 
ciment, gropi pentru stîlpî...

Gheorghe Vieru:
— EU, cu încă șapte colegi, o săptă

mînă am fost încărcători pe o remorcă, 
la transportat pămînt pentru brazdele 
la care lucrau ceilalți. Pe urmă am 
cărat nisip pentru gard și pietriș pentru 
alei. Ce mai, am făcut un parc foarte, 
foarte frumos.

în perioada de practică, elevii fac 
cunoștință cu condițiile de viață 
ale mecanizatorilor în campaniile agri
cole. Asigurarea hranei și cazării, 
organizarea instructivă a timpului liber 
sînt obligații elementare ale celor che
mați să vegheze la formarea viitorilor 
mecanizatori și ca oameni și ca buni 
meseriași. La gospodăriile de stat Gala- 
ta și Uricani, Ia cooperativele agricole 
Bosia și Banca, elevilor li s-au creat 
aceleași condiții ca și mecanizatorilor. 
Dorm în camere călduroase și în așter
nuturi curate. în fiecare zi primesc 
hrană caldă — dimineața, la prînz și 
seara. Cînd se află pe cîmp li se duce 
mîncarea acolo, tot caldă. în orele li
bere citesc o carte, ascultă emisiuni la 
radio, merg la activitățile de la cămi
nele culturale.

Am ridicat însă această problemă nu 
spre a repeta mulțumirile aduse unor 
unități pentru grija pe care o poartă 

lor. Apoi, corelind instrucțiunea de 
practică cu lucrările pe care le avea de 
executat brigada în aceea perioadă, a 
întocmit un grafic de practică. Și pen
tru că în brigada de la Tîrzii, ca și în 
alte colective similare sînt mecaniza
tori bine pregătiți care execută lucră
rile mai dificile și alții pe cele care cer 
mai puțină pregătire, de la început în 
grafic a fost consemnată o rotație a 
elevilor, astfel încît ei să participe la 
toate acestea. în fiecare seară elevul 
nu avea decît să se uite pe grafic pen
tru a ști a doua zi la ce lucrare a fost 
repartizat, pe lîngă care mecanizator. 
Repatizarea făcută de Ia început, șefu
lui de brigadă nu i-a rămas decît să 
controleze și să verifice măsura în care 
elevii și-au însușit tehnica lucrărilor 
la care au luat parte.

Bilanțul recentei perioade de prac
tică este bogat. Toți elevii au lucrat 
alături de cei mai buni mecanizatori ai 
brigăzii, una sau mai multe zile la arat, 
discuit, semănat, tăvălugit, la insiloza- 
rea furajelor, la treieratul staționar ai 
florii-soarelui cu combina C 1, la îngri
jirile și reparațiile curente.

combina !
tractor în primire, a arat și a transpor
tat porumbul.

L-am felicitat pe Țipău pentru acti
vitatea bogată pe care a desfășurat-o 
și l-am întrebat, totuși:

— Care sînt lucrările mecanice pe 
care socotești că nu știi încă să le exe
cuți ?

Răspunsul ne-a uluit.
— Nu știu să semăn porumb și nici 

grîu; nu știu să prășesc meoanic, nici 
să recoltez grîul. cu combina, să strîng 
fînurile cu agregatele mecanice. La

—> în ce perioadă s-au perecut toate 
acestea ?

— Exact nu știu; dar se poate afla. 
Atunci se însămînța porumbul.

— Voi știți să semănați porumb ?
— Nu ! Nici să tăvălugim, nici să 

semănăm grîu, nici să recoltăm cu com
bina. Știm să gresăm.

— Cine s-a ocupat de voi în prac
tică ?

— Administratorul S.M.T.
__  ? j ?

— Da, el se ocupă de parcuri, de 
garduri, de flori. De la început, pe 30 
dintre noi, tovarășul director ne-a dat 
în seama administratorului.

— Dar din partea școlii?
— A fost pe ila noi tovarășul maistru 

Adam Zota.
— Și ce v-a spus ?
—• Ne-a lăudat. A zis c-ar fi bine să 

facem așa un parc și la școală. Ne 
pricepem !

Practica în producție a viitorilor me
canizatori se desfășoară pe baza unor 
legi, a unor instrucțiuni clare. în con
vențiile încheiate între școală și unită
țile de producție, la începutul fiecărei 
perioade de practică, sînt prevăzute, 
printre altele, obligațiile și răspunde
rile lor cu privire la numărul de ore 
zilnice pe care trebuie să le lucreze 
un elev în producție, necesitatea ca 
aceștia să ia parte, sub o îndrumare 
atentă și calificată, la toate lucrările 
mecanice ce se execută. Dar, iată că

elevilor mecanizatori atunci cînd se 
află în practică, ci pentru că, în rai
dul nostru am întîlnit unele neajunsuri.

Conducerile unor S.M.T. și G.A.S., ale 
unor cooperative agricole în care lu
crează mecanizatorii, nu se îngrijesc 
de asigurarea unor condiții bune de 
trai elevilor aflați în practică. La coo
perativa agricolă din Țuțora și la 
G.A.S. Războieni, elevii aflați în prac
tică au dormit în condiții complet ne
corespunzătoare. Același lucru și la 
Crețești unde nu li s-a asigurat nici 
hrană caldă. Și asemenea exemple, din 
păcate, ar mai putea fi date.

Asigurarea unei bune cazări și a hra
nei consistente pentru elevi în timpul 
practicilor este o chestiune elementară, 
dar de cea mai mare răspundere. Sar
cini în această privință revin unități
lor de producție în care elevii fac prac
tică, cît și școlii care trebuie să vegheze 
ca legile statului să fie respectate cu

executarea acestor lucrări nu am luat 
parte.

— Nu mai pricepem nimic. In caiet 
ai notat, de exemplu, că ai fost mai 
bine de o săptămînă la prășitul porum
bului. Ai fost, sau nu ?

— Am fost, dar am prășit cu sapa. 
Pe tarlaua noastră nu lucra nici un 
prășitor. Am încercat, în cîteva rîn- 
duri, să mergem să vedem cum se pră
șește meoanic, dar am fost întorși din 
drum și mustrați.

— Dar la recoltatul cu combina scrii 
că ai fost!

— Da, dar nu ca mecanizator și nici 
ca ajutor, ci sus pe combină, la saci. Nu 
am putut să ne însușim multe lucruri 
întrucît tabăra brigăzii de tractoare era 
într-un loc, iar noi dormeam în altul 
și eram aduși numai cînd intrau com
binele în lan, după ce se făcea revizia 
lor tehnică.

la~ S.M.T. Răducăneni, ca și la G.A.S. 
Războieni conducerile își permit să 
încalce aceste legi. Nimănui nu-i este 
permis să încalce legile statului.

Fapte de felul celor relatate aduc 
daune pregătirii elevilor mecanizatori, 
care vor lucra în acest S.M.Ț, sau în 
altă parte — în orice caz tot pe ogoa
rele patriei noastre.

Apreciem din toată inima spiritul gos
podăresc de care este animată și con
ducerea S.M.T. Jugani, gustul său pen
tru frumos, pentru ordine. In jurul 
clădirilor stațiunii au fost amenajate 
alei frumoase, ronduri cu flori, în a- 
propiere un ștrand, drumul care face 
legătura cu șoseaua a fost pietruit. Un 
mare volum din aceste lucrări a fost 
făcut de elevi. Numai că elevii aflați 
în practică au cu totul altă menire nu 
să fie puși să răsădească flori, să ame
najeze alei sau drumuri în timpul pro
gramului, atunci cînd trebuiau să se 
afle în atelierul mecanic sau cu mași
nile pe cîmp alături de cei mai buni 
mecanizatori pentru a-și însuși cît mai 
temeinic meseria.

E frumos și este bine ca organizațiile 
U.T.C. să-i antreneze pe tinerii meca
nizatori și alături de ei pe elevi să 
dedice o parte din orele lor libere pen
tru a luat parte la acțiuni de înfrumu
sețare a stațiunii. Este doar stațiunea 

strictețe și să ajute efectiv la aplicarea 
acestor legi. Consiliul agricol regional 
Iași și cele două trusturi G.A.S. pot și 
au datoria să se ocupe cu mult mai 
multă grijă de rezolvarea corespunză
toare a acestor probleme.

Faptele relatate sînt dovezi ale unor 
manifestări de lipsă de grijă pentru 
pregătirea viitorilor mecanizatori. Sînt 
însă și alte cîteva probleme cărora 
trebuie să le acorde mai multă 
atenție Secția de învățămînt și propa
gandă din Consiliul Superior al Agri
culturii, Trustul S.M.T., Trustul central 
GOSTAT, precum și Consiliul agri
col regional Iași. Printr-o dispoziție 
dată de Consiliul Superior al Agricul
turii, în campania de toamnă elevii din 
anii I și II au fost trimiși să ajute 
pentru o perioadă gospodăriile agricole 
de stat la recoltatul porumbului. La

Discutând cu cei 4 elevi — Anton 
Stoica, Laurențiu Mirț, Emil Roman și 
Ilie Țipău —am -aflat că perioada de 
practică le-a ajutat foarte puțin în, în
sușirea meseriei. In multe cazuri to
varășul inginer Gheorghiu, directorul 
gospodăriei, a săvîrșit adevărate abu
zuri. Timp de două săptămîni, elevii au 
fost sculați la miezul nopții și duși să 
strîngă lucerna. In gospodărie se execu
ta prășitul mecanic, iar elevii au fost 
puși să prășească cu sapa. Mai precis : 
în prima perioadă de practică elevii au 
fost puși numai la munci manuale, fără 
nici o legătură cu programa de instru
ire. In toamnă li s-au dat tractoare în 
primire. Ce-au' lucrat, ce-au învățat? 
Au arat și au transportat porumb cu 
remorca. I

Elevii au fost trimiși în gospodărie 
să-și înșusească de la mecanizatorii cu 
experiență, de la cadrele de speciali

Aveți motive 
de mulțumire, 

tovarășe secretar?
lor, locul lor de muncă, dar asta este 
cu totul altceva.

O sesizare în acest sens ne-a făcut-o 
și Dumitru Andrei, secretarul organi
zației U.T.C. din Școala de mecanici 
agricoli Tîrgu Frumos, care, în calita
tea sa de maistru răspunde de îndru
marea practicii pe care elevii o fac la 
S.M.T. Jugani. Ne-a rugat însă stărui
tor să nu scriem nimic despre acest 
fapt. „Dacă află directorul că eu v-am 
spus, m-am ars cu benzina pentru mo
tocicletă. N-o să-mi mai dea nici un 
strop și va trebui s-o cumpăr“.

Organizația U.T.'C. este datoare să 
sprijine prin întreaga ei activitate bu

Derogări păgubitoare
o zi, două, după ce elevii au revenit 
în școli, Consiliul agricol regional Iași, 
din proprie inițiativă, a dispus trimi
terea acestora pentru încă o perioadă 
la culesul porumbului. A urmat o a 
treia timitere al cărei autor a fost tot 
Consiliul agricol regional Iași Un cal
cul sumar arată că, mergînd mlesul 
porumbului, un elev din anul l iâ Hălă
ucești a pierdut 126 de ore de curs, 
iar din anul II — 120; la Holboca, 
cei din anul întîi 42 de ore practice și 
36 de ore teoretice, iar cei din anul II, 
72 de ore teoretice și 2 ore practice de 
conducere. La Podul-Iloaiei 98 ore — 

tate cunoștințe necesare meseriei lor, 
să-și formeze deprinderi practice, să a- 
plice, sub o îndrumare atentă, ceea ce 
au învățat la cursuri și nu să strîngă 
noaptea lucernă sau să sape porumbul.

Aici au fost încălcate legile, s-au a- 
dus prejudicii serioase bunei pregătiri 
a celor care mîine vor avea sarcina 
de mare răspundere de a folosi parcul 
de tractoare și mașini agricole în con
tinuă dezvoltare, de a lupta pentru cre
șterea producțiilor la hectar.

Nu știați acest lucru tovarășe direc
tor ? De cînd două furci de fîn sînt mai 
importante pentru conducătorii unei 
unități agricole socialiste, decît pregă
tirea cu grijă a viitoarelor cadre de 
muncitori, fără de care sînt de necon
ceput toate eforturile pentru creșterea 
producțiilor ?

Vinovată se face și organizația 
U.T.C. din gospodărie, care nu a luat 
poziție față de aceste nereguli.

na desfășurare a practicii elevilor, să 
se ocupe de educarea lor în spiritul 
răspunderii, al dragostei pentru mese
rie.

Dumneavoastră, tovarășe Dumitru 
Andrei, pentru ce ați fost ales în 
fruntea organizației U.T.C. ? Ca să pri
miți gratuit benzină de la S.M.T., sau 
să veghiați la stricta respectare a legi
lor statului, să sesizați și să luați ati
tudine atunci cînd se săvîrșesc abateri, 
să vă ocupați de educația comunistă a 
viitorilor mecanizatori ?

Iată o întrebare la care trebuie să 
răspundă secretarul comitetului U.T.C. 
de la Școala profesională de mecanici 
agricoli din Tîrgu Frumos și întreaga 
organizație care l-a ales.

anul II și 96 ore — anul I. La fel stau 
lucrurile și Ia celelalte școli.

Interesîndu-ne cum vor fi recuperate 
orele de curs pierdute, conducătorii 
școlilor ne-au răspuns că așteaptă in
strucțiuni. Nu știm ce vor cuprinde a- 
ceste instrucțiuni. în situații similare, 
anul trecut s-a mers pe comprimarea 
unor capitole și folosirea unor ore de 
practică pentru teorie. Prin esența ei, 
această situație exclude orice comen
tariu. Notăm totuși că aceste derogări 
de la programa analitică sînt o cauză 
a incompletei pregătiri a elevilor me
canizatori.

Cîteva concluzii |
și sugestii pentru I

comitetul 
regional al U.T.C.

Ș
coala și unitățile de 
producție în care elevii 
fac practică, sînt direct 
răspunzătoare de mo
dul în care sînt pregă
tiți viitorii mecanizatori. 
Sarcini de mare răspun- 

g» dere privind educarea 
lor comunistă _ revin* 

însă și organelor și organizațiilor 
U.T.C.

în unele școli există multă grija, 
multă preocupare față de organiza
rea și desfășurarea practicii, pentru 
educarea la elevi a răspunderii pen
tru însușirea temeinică a meseriei.

Cu o deosebită atenție a pregătit 
plecarea elevilor la practică comite
tul U.T.C. de la școala din Miroslava. 
Cu cîteva zile înainte de plecarea 
viitorilor mecanizatori în cele 9 
gospodării de stat, comitetul orga
nizației U.T.C. pe școală, împreună 
cu membrii biroului organizației de 
an au stat de vorbă despre sarcinile 
lor în unități. Aceștia, cunoscînd 
bine situația la învățătură, modul 
în care elevii s-au comportat în 
perioadele anterioare de practică au 
stabilit pentru fiecare sarcini pre
cise, le-au dat îndrumări concrete. 
Cei 31 de elevi au fost însoțiți de 
către un membru al comitetului 
U.T.C. din școală. Sarcina acestora 
a fost să stabilească legătura cu or
ganizațiile U.T.C. din unitățile de 
practică, să se sfătuiască împreună 
asupra modului țum să-și continue 
elevii activitatea alături de mecani
zatorii uteciști din G.A.S.

Tot timpul, cît a durat practica, 
comitetul U.T.C. pe școală a ținut o 
strînsă legătură cu organizațiile 
U.T.C. din cele 9 gospodării în care 
se aflau elevii.

Unele organizații U.T.'C., atît din 
școli, cît mai ales din unități nu se 
ocupă însă cu grijă de desfășurarea 
în bune condiții a practicii elevilor, 
în conformitate cu programa stabi
lită, de educarea răspunderii lor 
pentru însușirea meseriei, nu se o- 
cupă de organizarea timpului liber, 
de condițiile lor de trai.

Neajunsurile pornesc chiar de la 
Biroul Comitetului regional Iași al 
U.T.C. care nu cunoaște precis si
tuația de pe teren, neavînd astfel 
posibilitatea să îndrume concret 
activitatea comitetelor raionale, a 
organizațiilor de bază. Un fapt care 
ilustrează aceasta este și modul 
general în care ni s-a vorbit la co
mitetul regional despre activitatea 
desfășurată de organele și organi
zațiile U.T.C. pentru educarea 
viitorilor mecanizatori, pentru te
meinica lor pregătire profesională.

Pe teren am întîlnit activiști care 
nu-și fac datoria, care vin în școală 
pentru un ceas-două și se rezumă 
la o simplă discuție cu secretarul 
comitetului U.T.C. pe școală. La 
Hălăucești, de exemplu, am întîlnit 
un activist al comitetului regional 
U.T.C. care nu a făcut altceva de
cît să discute cîteva minute cu se
cretarul U.T.C. și să asiste ca un 
simplu musafir la o adunare gene
rală. La Huși, relatîndu-i tovarășu
lui Iulian Crețu, primul-secretar al 
comitetului raional U.T.C. neajun
surile din organizația de la școala 
de mecanici agricoli, a rămas con
trariat doar de un singur fapt: 
„Nu-i adevărat că în școală sînt 
uteciști care ar fi plătit cotizația 
cu întîrziere“. Toate celelalte lu
cruri îi erau cunoscute. Din păcate 
însă, tovarășii de la comitetul ra
ional Huși al U.T.C. consideră că a 
fi bine informați este suficient. Dar 
ce valoare poate avea această bună 
informare atîta vreme cît ajutorul 
concret în rezolvarea problemelor 
importante pe care le are școala lip
sește ?

Socotim că este absolut necesar 
ca biroul comitetului regional al 
U.T.C.,. instructorii comitetului să 
asigure un control mai concret, să 
îndrume și să ajute direct comite
tele raionale, organizațiile U.T.C. din 
școlile profesionale de mecanici a- 
gricoli, pe cele din S.M.T. și G.A.S., 
să se ocupe cu toată răspunderea 
de activitatea elevilor aflați în 
practică, de educarea acestora în 
spiritul dragostei pentru meseria pe 
care au îmbrățișat-o, să ia poziție 
fermă pentru respectarea legilor 
statului.

Un accent deosebit trebuie să 
pună comitetul regional, comitetele 
raionale ale U.T.C. pe instruirea se
cretarilor, a comitetelor U.T.C. din 
S.M.T. și G.A.S. în legătură cu mo
dul în care acestea să se ocupe de 
buna desfășurare a practicii elevi
lor în producție.
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Construiii-vo
singuri !

REDRESOR ANODIC
edresorul pe care îl propunem a fi construit se com
pune din transformatorul de rețea (descris în,cadrul ru
bricii) elementele redresoare, celula de filtraj și șasiul 
(de asemenea, descris).

Schema electrică a redresorului este arătată în fig. 1. 
Ca elemente redresoare am ales diodele cu siliciu de 
tip D 7 J (se găsesc în comerț) legate în punte, se folo
sesc 4 diode și se redresează ambele alternanțe.

Celula de filtraj se compune dintr-o rezistentă de 
100 ohmi la 2 w (care se găsește, de asemenea, în co

merț), o bobină de filtraj și două condensatoare electrolitice. Con
densatorii electrolitici de 50 microfarazi la 450 V, pot fi procurați 
din comerț, fie separați, fie sub forma unui condensator dublu de 
50 + 50 microfarazi la 450 V.

Bobina de filtraj (cunoscută obișnuit ca bobină de șoc) se con
struiește utilizind un miez de transformator de tole E și I cu o sec
țiune de 4 cm2.

Carcasa se confecționează din prespan. Numărul de spire este de 
4 000, iar diametrul conductorului (fir, cupru izolat cu email) de 
0,2 mm Bobina de filtraj se realizează la fel ca transformatorul de 
rețea (descris) cu deosebirea că bobinajul să fie executat spiră lîngă 
spiră, iar între storuri nu mai este necesară izolația de hîrtie.

Elementele componente se montează pe șasiu iar conexiunile dintre 
ele se realizează cu sîrmă de conexiune care se găsește în comerț.

Diodele se montează pe o regletă cu capse. în serie cu primarul 
transformatorului de rețea se montează o siguranță de 2 A în cazul 
alimentării la tensiunea de 110, 120 V și de 
220 V. Ca întrerupător se poate folosi, în 
unul din tipurile care se găsesc în comerț.

INFORMAȚII
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SOSIREA ÌN CAPITALĂ
A UNEI DELEGAțll A SEIMULUI
REPUBLICII POPULARE POLONE

Funcționarea unui radioreceptor 
presupune alimentarea tuburilor e- 
lectronice sau tranzistoarelor cu o 
tensiune continuă (constantă).

în cazul alimentării de la rețeaua 
de curent alternativ această tensi
une țontinuă se poate obține prin 
redresare. Cu ajutorul unei diode 
înseriate în circuitul de alimentare, 
lăsăm să treacă spre aparatul de 
radio sau televizor numai o sin
gură alternanță a curentului alter
nativ. Astfel tensiunea care se a- 
plică receptorului va fi în mod e- 
vident tot timpul de același semn 
(pozitivă sau negativă după cum 
dorim). Ea nu va fi însă continuă 
ci sub formă de impulsuri ceea ce 
nu corespunde necesităților. Pen
tru a „netezi" aceste impulsuri se 
folosește proprietatea condensato
rului de a se încărca cu sarcină 
electrică. Astfel, în semiperioada 
în care dioda conduce, condensa
torul electrolitic (legat imediat 
după diodă) se încarcă cu sarcini 
electrice la bornele lui apărînd o 
tensiune continuă egală apoximativ 
cu amplitudinea tensiunii alterna
tive aplicată la intrarea redresoru
lui. în semiperioada în care dioda 
nu conduce radioreceptorul va fi 
alimentat de către acest condensa
tor care astfel se descarcă. Pînă 
la semiperioada următoare conden
satorul nu se descarcă total. Ten
siunea de alimentare a receptorului 
obținută în acest fel nu va mai 
fi formată din impulsuri ci va fi 
aproape continuă avînd doar o 
mică pulsație. Pentru obținerea 
gradului de netezire dorit se înse- 
riază după acest condensator unul 
sau mai 
bobine 
L.c,) sau 
re (filtre 
tensiunii 
important în buna funcționare 
radioreceptoarelor 
lor.

în cele mai multe cazuri se uti
lizează redresarea ambelor alter
nante ale tensiunii alternative. 
Pentru aceasta se folosesc două

multe filtre formate din 
și condensatoare (filtre 
rezistențe si condensatoa- 
R.c.). Filtrarea corectă a 
de alimentare are un rol 

a 
și televizoare-

Ing. OCTAVIAN JUNCU
Ing. GH. ZAMFIR

(Agerpres)
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Cîteva leacuri 

pentru policlinica 
studențească

Acest fapt face ca munca laboratorului 
să fie aglomerată. S-ar putea face to
tuși față dacă n-ar exista aici un in
convenient: nu sînt eondițîi optime — 
de spațiu —■ pentru obținerea unui 
randament maxim.

5. La cabinetul de dermatologie se 
lucrează din luna mai într-0 singură 
tură ; schema acestui cabinet este des
completată cu un medic.

Analizînd fiecare punct în parte se 
desprinde concluzia că nu sîntem în 
fața unor aspecte de nerezolvat. Se 
pune în primul rînd problema spațiu
lui pentru laboratorul de hematologie 
și chimie și pentru despărțirea „infor
mațiilor“ de „fișier". în cadrul policli
nicii, mai multe camere sînt ocupate de 
persoane particulare, care plătesc chi
rie Spitalului unificat pentru studenți.

Considerăm că Ministerul învățămîn- 
tului și Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
trebuie să facă demersuri pe lîngă Sfa
tul popular al Capitalei pentru ca toate 
aceste camere să fie eliberate și puse 
neîntîrziat la dispoziția policlinicii. 
Cit privește lipsa unui medic din 
cadrul cabinetului dermatologic, a-

cesta s-ar putea suplini prin de
tașarea — pînă în luna mai, cînd 
se va institui un concurs pentru 
ocuparea definitivă a postului respec
tiv — prin detașarea, spuneam, a unui 
medic specialist de la un alt spital. 
Propunem secției sănătate a Sfatului 
popular al Capitalei să studieze aceas
tă posibilitate. La radiologie se fac 
multe „seriografii" — adică 4, 5 sau 6 
fotografii la distanță de un minut. Un 
singur medic nu poate face față. Au 
lucrat doi medici aici; din ziua de 
25 octombrie însă unul dintre dînșii a 
fost detașat —• conform dispoziției sec
ției sănătate a Sfatului popular al Ca
pitalei — la Spitalul Colțea. Nu e încă 
tîrziu să se revină asupra acestei dis
poziții.

Un aspect deosebit îl.prezintă trata
mentul stomatologic al studenților. El 
se va îmbunătăți mult — adică se va 
putea face față tuturor solicitărilor — 
imediat ce va intra în funcțiune, cu în
treaga sa capacitate, complexul stoma
tologic studențesc.

9 Dr. ION NICULESCU — directo
rul Spitalului unificat pentru studenți:

— Oficiul farmaceutic al Capitalei — 
cu care avem contract în vederea 
procurării instrumentarului necesar 
noului complex — întîrzie livrarea.

• Dr. MINAI CIOV1RNACHE — șe
ful serviciului tehnico-medical din ca
drul Oficiului farmaceutic al Capitalei:

— Noi livrăm instrumente medicale 
conform unei planificări — dar ținînd 
seama și de necesitățile urgente ale

beneficiarilor. Dotarea noului complex 
stomatologic studențesc este, într-ade- 
văr, o necesitate urgentă. Dar n-am 
știut nimic despre înființarea lui. Am 
văzut venind achizitorul Spitalului stu
dențesc și solicitînd instrumente — 
aici vin cîte 40 de achizitori în fiecare 
zi — dar n-am auzit vorbindu-se ni
mic despre noul complex. Era cu totul 
altceva dacă venea la noi directorul 
spitalului sau unul dintre specialiști și 
stabileam împreună posibilitățile de 
livrare a instrumentarului respectiv. 
Contractul are ca ultim termen data de 
31 decembrie. Am fi avut însă posibi
lități pentru realizarea lui înainte de 
acest termen.

După cum arătam mai sus, cauzele 
zare determină aglomerația la policlini
ca studențească pot și trebuie să fie în
lăturate. Conducerea policlinicii a alcă
tuit un plan de măsuri privind reorga
nizarea unor cabinete, asigurarea lor cu 
personalul necesar, organizarea activi
tății de educație sanitară a studenților. 
Uneori însă n-a fost destul de energică 
în acțiunile pe care le-a întreprins. De 
pildă, în procurarea instrumentarului 
pentru noul complex stomatologic. Sînt 
multe posibilități de îmbunătățire a ac
tivității policlinicii studențești. Adre
săm în acest scop o invitație și Consi
liului asociației studenților din centrul 
universitar București. O invitație la o 
mai atentă analiză — în colaborare cu 
specialiștii policlinicii — în vederea 
găsirii posibilităților de reducere la 
maximum a timpului de așteptare.
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ei numai variația foarte 

informației electrice care

diode, una conducimi în timpul 
unei alternanțe iar cealaltă în 
timpul celeilalte. Acest montai este 
astfel realizat, încît ambele alter
nanțe ale curentului alternativ trec 
spre sarcină în același sens. Sînt 
și montaje cu 4 diode montate în 
„punte“ pentru redresarea ambe
lor alternanțe. Redresarea ambelor 
alternante permite obținerea unei 
tensiuni redresate cu o pulsație 
mai mică.

O altă aplicație importantă a 
diodelor este detecția sau demo- 
dularea atît a undelor modulate 
în amplitudine cît și a undelor 
modulate în frecvență.

în cazul modulației de amplitu
dine suprimînd una dintre alter
nantele undei purtătoare, obținem 
un „tren" de semiperioade ale căror 
amplitudini variază în ritmul infor
mației pe care o transmite. La ie
șirea din dioda detectoare se mon
tează un condensator de o capa
citate astfel 
încărcat 
variația 
tătoare 
lentă a ___ . .. . ...
modulează purtătoarea. în felul a- 
cesta la bornele acestui condensa
tor regăsim semnalul audio sau 
video care a fost transmis prin în
tregul sistem de emisie-recepție.

în cazul modulației de frecvență, 
montajul folosit este mai compli
cat și utilizează două diode. Am
plitudinea semnalului obținut la 
ieșirea unui astfel de montaj va
riază în funcție de frecvența undei 
transmise, după aceeași lege după 
care la emisie a variat frecvența 
undei purtătoare determinată de 
amplitudinea semnalului electric 
transmis.

Din cele două exemple s-au pu
tut vedea aplicațiile importante 
pe care le au diodele precum și 
rolul a două circuite de bază din 
radio și televiziune . redresorul și 
detectorul.

• La invitația Radiotelevi- 
ziunii române, vineri după-a
miază a sosit în Capitală di
rectorul general al Radiote- 
leviziunii daneze, Erik Carl
sen, împreună cu soția. Pe 
aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de Teodor 
Marinescu, președintele Co
mitetului de radiodifuziune 
și televiziune.

• Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Chi- 
vu Stoica, a primit un mesaj 
din partea prințului Norodom 
Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia, prin care acesta a fă
cut cunoscut că vizita sa în 
țara noastră nu va putea fi 
efectuată la data 
inițial.

convenită

cocteil cu 
țara noas- 
de operetă 
Au partici-

9 Ambasadorul 
Populare Ungare la 
Jozsef Vince, 
după-amiază 
prilejul vizitei în 
tră a unor artiști 
din R. P. Ungară, 
pat funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Exter
ne, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, oameni de 
cultură și artă.

Republicii
București, 

a oferit vineri 
un

9 Arhitecți, ingineri, artiști 
plastici și alti participanți au dez
bătut în cadrul plenarei Uniunii 
Arhitecțllor, ale cărei lucrări s-au 
încheiat Vineri după-amiază, pro
bleme privind estetica ansambluri
lor arhitecturale industriale 
struite în ultimii 20 de 
ra noastră.

Referatele prezentate 
le au prilejuit trecerea 
a succeselor obținute in proiecta
rea și realizarea unor obiective in
dustriale ca uzine metalurgice și 
constructoare de mașini, combina
te chimice. fabrici ale industriei 
ușoare și alimentare, baraje pen
tru hidrocentrale și alte con
strucții.

con-
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și discuții- 
în revistă

SPORT
La start: 300 de atlețî școlari

anilor 
spor- 
prile-

e-a lungul 
de activitate 
tivă, am avut 
jul să mă conving 
că succesele unei 
secții de atletism, 
ale unui profesor 

sau antrenor depind în mare mă
sură de modul în care au fost 
căutați, cu răbdare și migală, ti
neri cu calități fizice deosebite 
pentru activitatea, atletică. Tre- 
cuți prin sita selecției —- opera
ție efectuată cu grijă șt meticu
lozitate — după care s-a adău
gat munca perseverentă, plină de 
pasiune pentru acest sport, suc
cesul a fost întotdeauna asigu
rat. Și firesc, mă bucur de fie
care dată cînd. întîlnesc aseme
nea preocupare, cu acțiuni inte
resante pentru a apropia de atle
tism cît mai mulți tineri talen
tati De aceea m-am gîndit să 
scriu despre o inițiativă recentă 
întîlnită la Școala profesională 
„Electromagnetica“, din Capita-

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor

său număr, zia-

cu următoarele 
(38—31) ; R. D.

O Astăzi, pe stadionul „Di- 
namo", la ora 14,15 se va dis
puta întîlnirea internațională 
amicală de fotbal dintre echi
pele Dinamo București și Kom- 
lo (R.P. Ungară).

• Meciurile desfășurate în prima zi a turneului internațional 
feminin de baschet de la Galați s-au încheiat 
rezultate : România A — România B 80—60 
Germană — R. P. Ungară 57—48 (24—21).

(în secția filatură a 
Ploiești)

Foto: N. STELORIAN

<» Comentînd meciul de fot
bal F.C. Zagreb — Steagul 
Roșu Brașov (2—2), ziarul 
„Borba" scrie în titlu : „Fără 
speranțe la Brașov". în cronica 
acestui meci se subliniază, 
printre altele : „Cu acest re
zultat, echipa din Zagreb își 
va lua foarte probabil rămas 
bun de la întrecerile acestei e- 
diții a „Cupei Cupelor",

preocupare de fiecare zi : calitatea 
Fabricii „Dorobanțul" din

• In sala sporturilor Floreasca a început ieri turneul interna
țional masculin de handbal dotat cu „Cupa orașului București“, 
în deschidere, echipa de tineret a orașului București a produs 
o veritabilă surpriză, întrecînd cu scorul de 25—21 (11—14) 
prima selecționată a Bucureștiului. Pentru învingători au în
scris cele mai multe puncte Goran (9) și Licu (6), iar pentrv 
învinși Ivănescu (7) și Mozer (5).

Cel de-al doilea joc a opus selecționatele orașelor Budapestt 
și Belgrad. Au cîștigat handbaliștii maghiari cu scorul de 
21—15 (8—8). Kovacs și Fenyo (cîte 6 puncte) au fost cei mai 
buni componenți ai echipei din Budapesta. Din formația iu
goslavă s-a remarcat Fajfrici.

Astăzi, cu începere de la ora 18,15, se dispută meciurile : 
București tineret — Belgrad și București — Budapesta.
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lă. Aici există o bună tradiție în 
organizarea unor competiții atle
tice de masă. Profesorii de edu
cație fizică ai școlii (șef de ca
tedră prof. Ișoveanu) au efec
tuat anual printre elevi probe 
de control la atletism și nu 
tîmplător în ultimii ani, 
această școală au ieșit atleți 
niori cunosctiți, unii dintre 
devenind chiar componenți 
lotului republican de juniori: 
Victor Niculescu, Bucur Iliescu, 
Ion Cioloc, Ștefan Sabău, Dorin 
Bădulescu. Sînt numai cîțiva 
campioni sau atleți clasați pe 
primele locuri în campionatul 
Capitalei sau în campionatul re
publican pentru juniori.

In urma acestor succese, aten
ția pentru selecționarea elevilor 
cu aptitudini pentru atletism a 
fost în acest an și mai mare. Cu 
sprijinul directorului școlii Iov. 
I. Chițescu, în școală s-au orga
nizat campionate pe clase la 
atletism, după care cei mai buni

9 în ultimul
rul italian „La Gazzetta dello 
Sport" publică clasamentul ce
lor mai buni jucători italieni 
de fotbal din ultima lună, pe 
posturi. Iată cum ar fi 11-le 
cel mai în formă, alcătuit în 
baza acestui clasament : Alber- 
toși (Fiorentina) , Furlanis (Bo
logna) , Faccheti (Internaziona
le), Guarnieri (Internazionale), 
Picchi (Internazionale), Leon
cini (Juventus) , Hamrin (Fio
rentina) , Corso (Internaziona
le), Vinicio (Vicenza), Sivori 
(Neapole) i Pascutti (Bologna) 
și Salvadore (Juventus).

Consecvență 
într-o bună tradiție

a unei productivități corespun
zătoare sîntem de pe acum foar
te aproape de nivelul cerut pen
tru realizarea sarcinilor din 1966. 
Acest fapt se datorește într-o 
mare măsură organizării de care 
vorbeam mai înainte, care asi
gură posibilitățile și determină 
secțiile să obțină rezultate mai 
bune de la o lună la alta.

O altă metodă prin care am 
reușit să valorificăm mai bine 
rezervele interne ale uzinei este 
ceea ce noi numim „lucrul pe 
loturi“ — adică crearea unor 
stocuri de piese în producție ne
terminată, stocuri care să per
mită secțiilor productive lucrul 
în loturi cu cît mai puține dere
glări ale mașinilor unelte. Cîști- 
găm în acest fel un fond de 
timp de lucru foarte important, 
care înainte se irosea prin desele 
schimbări succesive în fabrica
ție. Lucrul pe loturi nu se refe
ră numai la ceea ce producem 
pentru noi. Am procedat la fel 
și în cazul comenzilor pentru 
uzinele beneficiare cărora în 
acest mod li s-au creat stocu
rile cu piese necesare unei pro
ducții ritmice.

— Sarcinile trimestrului IV sînt, 
după cîte cunoaștem, mai mari. 
Ce măsuri s-au luat pentru rea
lizarea lor în bune condiții ?, 

s-au calificat pentru finala pe 
școală.

La startul finalei disputată re
cent pe stadionul „23 August.“ 
s-au prezentat peste 300 de 
elevi și eleve. Ei au participat 
la probe de viteză (60 m plat), 
de rezistență (400 m, fetele și 
800 m băieții), sărituri (lungime 
și înălțime) și aruncări (greuta
te). Nu s-au înregistrat recor
duri și nici performanțe de va
loare republicană. Nici nu erau 
de așteptat. In schimb, risipa de 
energie și entuziasm, dîrzenia cu 
care s-a disputat fiecare probă 
au arătat că printre elevi se 
află elemente dotate, cu mari 
posibilități de progres. Astfel am 
rămas impresionat de modul 
cum micuța Gherghina Radu a 
cîștigat proba de 60 m plat. De a- 
semenea, sosirile strînse din fina
la aceleiași probe (la băieți) care 
poate ar fi creat „probleme“ și 
celui mai perfecționat, aparat 
electronic de înregistrat sosirile,

— Acest trimestru constituie 
pentru noi o adevărată încercare 
a puterilor. Dacă mă voi referi, 
de pildă, Ia calitate, trebuie să 
arăt că e necesar ca două tre
imi din producția noastră pe 
aceste luni să întrunească condi
țiile de export. Dar mai este 
vorba și de altceva. Avem de 
realizat tractoare pe șenile S 659 
în condițiile unei tehnologii încă 
neverrficate suficient de prac
tică. In plus, avem un plan de 
piese de schimb substanțial spo
rit, evident pentru a se face față 
campaniei de reparații a tractoa
relor. S-au luat o serie de mă
suri pentru creșterea producti
vității muncii. Secțiile motor, șa
siu, axe și pinioane au fost în
zestrate cu mașini unelte noi, 
moderne.

— Ce sarcini revin uzinei în 
anul 1966?

— Planul la tractoare va creș
te cu 12,6 la sută ; la piese de 
schimb cu 47,7 la sută, iar pe 
total producție cu 13,3 la sută. 
Măsurile necesare pentru reali
zarea cu succes a acestora nu 
constituie preocuparea noastră 
de azi sau de ieri. In prezent 
avem defalca! planul anual 
pe luni și trimestre Ia toate sor
timentele, s-au analizat încărcă
rile tuturor utilajelor șl s-au luat 
măsuri pentru evitarea strangu
lărilor pe fluxul tehnologic.

Va fi, desigur, nevoie și de o 
anumită sporire a capacităților

• La invitația Marii Adunări 
Naționale, vineri dimineața a so
sit în Capitală o delegație a Sei
mului Republicii Populare Polone, 
condusă de Jan Karol Wende, vice- 
mareșal al Seimului.

Din delegație fac parte deputății: 
Stanislawa Zawadeka, ing. Miec- 
zyslaw Marzec, ing. Zdzislaw ~ 
mal, Walclaw Kozubski, dr. 
mund Stuczynski, Bronislaw 
și arh. Halina Sckibnievska.

La sosire, în Gara de Nord, 
peții au fost întîmpinați de i 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
Marii Adunări Naționale, 
ghe Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, președinți ai u- 
nor comisii permanente ale 
M.A.N., deputați, funcționari supe
riori ai Marii Adunări Naționale și 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost prezențl Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. Polo
ne la București, și membrii am
basadei.

★
Președintele Marii Adunări Na

ționale, Ștefan Voitec, a primit 
vineri delegația Seimului Republi
cii Populare Polone, în frunte cu 
Jan Karol Wende.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă prietenească,

è

de tineri care 
necesare vii- 

Cti o muncă 
și pasiune ei

I 
I
I
I
I

au oferit un spectacol emoțio
nant. Constantin Stanciu, Maria 
Lupașcu, Constantin Bălășoiu, 
Ștefan Ionescu, Petre Lupan sînt 
doar cîteva nume 
au toate calitățile 
torilor performeri, 
intensă, seriozitate 
pot obține performanțe de va
loare.

Diplomele și premiile în echi
pament. sportiv oferite la sfîrși- 
tul concursului, prezența la în
treceri a unor atleți fruntași și a 
mai multor antrenori de atle
tism, pregătirea cu grijă a te
renului, arbitrajul competent și 
mai ales disciplina și ordinea din 
timpul desfășurării probelor s-au 
adăugat la factorii care au trans
format această acțiune într-o 
frumoasă serbare sportivă a 
școlii.

I 
§
I 
I
I

de producție prin lucrări de in
vestiții.

— In acest complex de sar
cini și probleme pe care le are 
de rezolvat uzina în 1966, ce rol 
considerați că poate avea tine
retul ?

■— In orice caz sarcinile care 
revin tinerilor, ca de altfel tutu
ror muncitorilor uzinei noastre, 
sînt deosebit de mari. Aș sus
ține aceasta chiar și numai cu 
faptul că tinerii reprezintă circa 
40 la sută din întreg colectivul 
uzinei. Conducerea uzinei aș
teaptă de la tineri în mod deo
sebit să acorde o atenție mai 
mare întăririi disciplinei — căci 
în această privință mai sînt unii 
tineri care ne creează necazuri. 
Se cere mai multă disciplină sub 
toate aspectele i venirea la timp 
la lucru, folosirea integrală a ce
lor opt ore, a capacității utila
jelor, respectarea indicațiilor 
care se dau de către personalul 
tehnico-ingineresc. întărirea dis
ciplinei creează condiții pentru 
creșterea productivității muncii, 
pentru îmbunătățirea calității. Ti
nerilor de la turnătoria de fontă 
li se va cere în 1966 mult mai 
mult din acest punct de vedere.

Aceeași solicitare și pentru cei 
din secția motor și sculerii. Ei 
trebuie să știe — iar dacă nu 
știu să li se explice — că, în ul
timă instanță, calitatea fiecărei 
piese depinde de calitatea sculei,

Gheorghe Necula st 
Nicolau, vicepre- 

ai
•r

de față Wieslaw Sobie-
P. Polone

luat parte 
acad. Șt. S. 
ședinți ai M.A.N., președinți 
comisiilor permanente ale M.A.N., 
deputați.

A fost 
rajski, ambasadorul R. 
la București.

★
La amiază, vicepreședintele Ma

rii Adunări Naționale, acad. Șt. S. 
Nicolau, a oferit un dejun în cin* 
stea parlamentarilor polonezi.

★
în aceeași zi, membrii delegației 

Seimului Republicii Populare Polo
ne au vizitat Capitala, oprindu-se 
la Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România.

Seara, parlamentarii polonezi au 
plecat spre Craiova, într-o călăto
rie prin tară.

(Agerpres)
r

I Cinematografe
DE-AȘ FI... HARAP ALB — 

rulează la Patria (orele 9,45; 
12, 14,15; 16,30, 18.45, 21).

BOCCELUȚA
rulează la Sala Palatului Re
publicii Socialiste România 
(orele 17 și 20), Festival lo
vele 8,30, 11, 13,15; 15,45;
18,15, 20,45), Excelsior (ore
le 9,30; 12; 14.15, 16,30;
18.45, 21).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Republica (orele :
9,30, 11,45; 16,30; 19; 21,15), 
București (orele 9,15 , 11,30;
13.45, 16,30; 18,45; 21), Melo
dia (orele 8,30; 11; 13,30; 16, 
18,30; 21), Tomis (orele 8,30; 
10,30; 12,45 ; 14,45 , 16,45;
19; 21,15).

DE LEGHE PE AMAZOA-800 
NE

rulează la Capitol (orele 9;
11.30, 14, 16,30, 19, 21,30), 
Floreasca (orele 10, 12; 15,
17.30, 20), Modern (orele 9.45, 
12; 14,15, 16,30, 18,45, 21),

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN (cinemascop)

rulează la Luceafărul (orele 
8,30: 11, 12,30; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 9; 11.30, 14, 
16,30; 19, 21,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Grivița (orele 10, 
12,30; 15,30, 18, 20,30).

TAXIUL MORȚII
rulează la Lumina (orele 9,30, 
11,45; 14, 16,15, 18,30; 20.30), 

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Central (orele 9; 

18,30: 21), 
12,30 15,30;

I

Sării (orele

(orele 10»

MÄ- 
Sport

Noi (orele

11.15, 13,30, 16; 
Miorița (orele 10; 
18, 20.30).

JUDEX
rulează la Drumul 
15,30, 17,45, 20).

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 12; 14; 16; 
18: 20).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Arta (orele 8,45; 
11, 13,15; 15,30; 18, 20.30).

UNCHIUL MEU
rulează la Flacăra
15,30, 18, 20,30).

VINE PRIMĂVARA 
ȘURILE TIMPULUI 
nr. 5

rulează la Timpuri 
10—21 în continuare).

MARILYN — cinemascop — 
Au fost salvați

rulează Ia Giuleștl (orele 
15,30; 18, 20,30).

CINEVA ACOLO SUS. MĂ 
IUBEȘTE — Știați că...

rulează la Cultural (orele 10; 
12,30; 15,30, 18, 20,30), Pacea 
(orele 16, 18,15, 20,30).

VESELIE LA ACAPULCO — 
Intermediarul cu aripi

rulează la Dacia (orele 9,30 
14 în continuare; 16,15; 18,30; 
21).

CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop —

rulează la
16, 18,15, _____

ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ
rulează la
18.15, 20.30).

FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 , pro
gram pentru copii — ora 10).

TOLBA CU AMINTIRI
rulează la Vitan (orele 14,30; 
16.30; 18,30. 20,30).

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop — So-

Cosmo9 (orele 14| 
20,30).

Crîngași (orele 16?

rulează la Unirea (orele 10.30, 
16: 18.15, 20.30).

MISTERELE 
cinemascop 
Nu uitați copilăria

rulează la Munca (orele 9,30;
11,30, 14, 16,15; 18,30; 20.45).

RUNDA 6 — suită bănățeană 
rulează la Popular (orele 16; 
18.15, 20,30).

SAMBA — în completare A 
cui e vina ?

rulează la Moșilor (orele

PARISULUI
— Fotbaliștii

I
i
I
I
I
I
I
I
I 
i
I
I

15.30, 18; 20,30). 
CĂLĂTORIE IN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI — Ceramica din 
Oboga

rulează la Volga (orele 9,45; 
12, 14,15: 16.30, 18,45; 21). 

SPĂRGĂTORUL — cinema
scop — Pionieria nr. 5/1965 

rulează Ia Colentina (orele 
10, 15, 17,30, 20).

PĂCAT DE BENZINĂ — în 
completare în numele celor 
vii

rulează la Rahova (orele 16; 
18,15; 20,30), Cotroceni (ore
le 14; 16,15: 18,30; 20,45 —> 
completare Compozitorul A* 
ram Haciaturian).

WINNETOU — cinemascop — 
rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19; 21).

CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop —

rulează la Flamura (orele 9 ; 
12,30; 16,15: 20).

HOȚUL DE PIERSICI — Fata 
de pe Someș

rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30).

ONORABILUL STANISLAS. 
AGENT SECRET — Prima zi

rulează la Ferentari (orele 
10: 15.30, 18: 20.30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL

rulează la Victoria (orele 10;
12: 14: 16: 18,15: 90 001

AGENTUL DE LEGĂTURA 
rulează la rinion (orele 15; 
17, 19, 211.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE? — cine
mascop —

rulează la Bucegl (orele 10; 
12,30; 15; 17,45: 20,30), Viito
rul (orele 14.45: 17,30; 20,15).

CĂPITANUL ZERO
rulează la Buzești (orele 9,30; 
11,30; 15,45; 18,15; 20,30).
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însemnări de la Conferințele de dare 
de seamă și alegeri ale organizațiilor U.T.C. 
din Centrele universitare Iași si Timișoara* * *

ÎNALTA

A
STUDENTULUI

PENTRU
CALITATEA 

PREGĂTIRII SALE
Oraș cu vechi și strălucite 

S tradiții universitare, lașul din 
I zilele noastre găzduiește o 

studențime înzestrată, avidă 
de luminile științei și cultu- 

I rii, hotărîtă să-și înscrie nu- 
I mele, în anii ce vin, pe uriașul 

șantier al desăvîrșirii so
cialismului.

Recenta Conferință a orga
nizației U.T.C. din Centrul u- 
niversitar Iași a pus în dezba
terea delegaților, reprezen
tanți ai celor peste 14 000 ute- 
ciști din institutele și facultă
țile ieșene, principalele pro
bleme ale activității organiza
țiilor U.T.C. în ultimii doi ani 

Ide viață universitară. După 
cum era și firesc, în centrul 
lucrărilor Conferinței au stat 
aspectele muncii de educație 
desfășurate pentru stimularea 
continuă a răspunderii fiecă
rui student față de calitatea 
pregătirii sale profesionale.

Atît darea de seamă cît și 
intervențiile vorbitorilor au 
subliniat că educația prin 
muncă, dezvoltarea dragostei 
și pasiunii pentru profesiunea 
aleasă, cultivarea sentimentu
lui de responsabilitate socială, 
lărgirea orizontului intelec
tual constituie laturi esențiale 
ale procesului de formare a 
personalității specialistului ce 
va fi chemat, intr-un viitor 
apropiat, să contribuie la ridi
carea pe noi trepte a econo
miei și culturii noastre socia
liste.

în această lumină, bilanțul 
sesiunilor de examene a per
mis Conferinței să aprecieze 
că pregătirea profesională a 
studenților din Centrul uni
versitar Iași este calitativ su
perioară celei din anii prece-

denți. în condițiile unei exi
gențe sporite, 69,5 la sută din 
totalul studenților au promo
vat anul universitar trecut 
cu medii între 7 și 10, la Uni
versitatea „Al I. Cuza“ și la 
Institutul medico-farmaceutic 
acest procent fiind și mai ri
dicat — 75 și respectiv 82 la 
sută. Nu puține au fost colec
tivele de studenți — ani de 
studii sau grupe — care, avînd 
ca nucleu organizații U.T.C. 
cu profundă înțelegere a da
toriei lor și a mijloacelor de 
a o realiza, au reușit să se 
distingă prin calitatea înaltă 
a studiului. Un delegat la 
Conferință a citat astfel ca e- 
xemplu mobilizator, oferit 
studenților de la Institutul 
pedagogic, caracterul monolit 
al grupei 18-română, care a 
absolvit în 1964, după ce, de-a 
lungul a 3 ani de studii nu a- 
vusese niciodată restanțieri, 
iar media generală nu coborî- 
se sub 8,50. Asemenea rezul
tate oglindesc competența, 
grija și dragostea cu care ca
drele didactice din institutele 
și facultățile lașului transmit 
viitorilor specialiști cunoștin
țe la nivelul științei, tehnicii 
și culturii contemporane, sînt 
rodul muncii pline de abnega
ție și dăruire a unor dascăli 
cu mari merite în complexa 
operă de formare a tînărului 
intelectual. Sprijinind această 
nobilă strădanie a oamenilor 
de la catedră, munca politică 
a organizațiilor U.T.C. în fa
cultăți își dovedește efica
citatea în conștiinciozitatea 
și pasiunea cu care muncește 
marea majoritate a studenți
lor, în calificativele din ce 
în ce mai bune obținute în

pregătirea profesională în con
dițiile unei exigențe mereu 
mai înalte.

Un mijloc de seamă folosit 
de organizațiile U.T.C. din fa
cultăți pentru cultivarea la 
studenți a dragostei față de 
profesiunea aleasă îl constitu
ie adunările generale, adevă
rate școli politico-educative. 
Conferința, dezbătînd multila
teral aspectele legate de rolul 
adunării generale, a desprins 
cîteva concluzii importante 
pentru viața de organizație. 
Un efect pozitiv, resimțit ca 
atare de întreaga masă de 
participanți, l-au avut adună
rile generale ale unor organi
zații U.T.C. care au dezbătut 
probleme ca : „Dragostea pen
tru profesiunea aleasă“, „Pre
gătirea profesională — dato
ria patriotică a fiecărui stu
dent“, „Cel mai înalt ideal de 
viață“, „Ce înseamnă să fii om 
cult“, „Există oare loc pentru 
mediocritate în medicină ?“. 
Asemenea dezbateri au stîrnit 
un interes larg, au prilejuit 
vii schimburi de opinii, au 
contribuit la crearea unui cli
mat de studiu intens. în ace- 
laș timp, ele au reliefat, prin 
contrast, ariditatea și efi
ciența scăzută a unor adu
nări generale consacrate 
muncii profesionale, la ca
re s-a făcut simțită ten
dința de a se înlocui analiza 
cu simple prezentări statistice, 
descriptive, ale rezultatelor, 
cu ignorarea faptului că în 
spatele cifrelor se află oameni 
cu care trebuie desfășurată 
o muncă politico-educativă 
vie, concretă.

în organizații ca cele din 
anii IV filologie, III și IV in

dustrie ușoară și altele, ana
lizele rămînînd formale, adu
nările generale n-au cores
puns preocupărilor studenților, 
cerințelor muncii de pregătire 
profesională.

Fără îndoială, adunări de 
acest fel nu permiteau stabili
rea cauzelor reale ale rezulta
telor slabe obținute de unii 
studenți, nici adoptarea mă
surilor potrivite pentru re
medierea lipsurilor. Ca o ca
le sigură pentru realizarea o- 
biectivelor propuse, Confe
rința a indicat consultarea 
permanentă cu un număr cît 
mai mare de uteciști în stabi
lirea tematicii .adunărilor ge
nerale, ca, de altfel, și în ale
gerea tuturor acțiunilor meni
te să-i mobilizeze pe studenți 
la un studiu perseverent, de 
calitate. Conferința a reținut 
ca pozitiv faptul că în unele 
organizații U.T.C. problemele 
pregătirii profesionale, depă
șind cadrul adunărilor gene
rale, au caracterizat activita
tea de zi cu zi desfășurată în 
ani și grupe de studii, că nu
meroase comitete ale organi
zațiilor de bază au dezbătut 
cu operativitate problemele 
pregătirii profesionale la or
dinea zilei, au organizat dis
cuții cu acei studenți care ma
nifestau dezinteres față de în
vățătură sau aveau abateri de 
la disciplina universitară.

Dacă toate acestea se în
scriu la rubrica „activ“ a bi
lanțului muncii comitetelor u- 
nor organizații U.T.C., cum 
sînt cele de la facultățile de 
industrie ușoară, științe eco
nomice, istorie-filozofie, chi
mie, unde intervențiile promp
te au barat la timp tendințe

le de subapreciere a studiului, 
în alte organizații U.T.C. 
spiritul combativ, criticarea 
deschisă a lipsurilor își 
fac apariția cu nejustifica
tă întîrziere și timiditate. O 
ilustrare a efectelor aces
tei carențe este situația de 
la Institutul agronomic un
de mai mult de jumătate din 
numărul total al studenților 
s-au prezentat la sesiunea de 
toamnă, două treimi dintre 
aceștia avînd de susținut două 
și mai multe examene. Pentru 
a preveni această situație ne
obișnuită în peisajul vieții uni
versitare, organizațiile U.T.C. 
din acest institut ar fi trebuit 
să inițieze acțiuni educative, 
combătînd la timp tendințele 
de delăsare în studiu, stimu- 
lînd curentul de opinie sănă
toasă al colectivelor, determi- 
nînd creșterea responsabilită
ții fiecărui student față de 
calitatea pregătirii lui profe
sionale.

'Conferința a pus în fața or
ganizațiilor din facultăți, ani 
de studii și grupe sarcina de 
a-și concentra activitatea în 
direcția dezvoltării la toți stu
denții a unei atitudini înain
tate față de muncă, la respec- 
pectarea și întărirea disciplinei 
universitare. Evidențiind ra
portul dintre numărul mare 
de absențe și calitatea scăzu
tă a învățăturii unor studenți, 
Conferința a remarcat că or
ganizațiile U.T.C. din institu
tele ieșene dispun de suficien
te instrumente educative pen
tru ca intervenția lor să aibă 
eficiență în toate împrejură
rile, cu condiția de a fi folo
site la timp.

Un merit de seamă al dez
baterilor Conferinței U.T.C. pe 
centrul universitar este acela 
de a fi analizat cu pătrunde
re semnificația cazurilor de 
tocire a simțului de răspunde
re față de învățătură.

Depășindu-se simpla con
semnare statistică a număru
lui de repetent! și a celor care 
promovează sistematic cu note 
la limită, în discuții s-a accen
tuat cu multă justețe perico
lul real pe care-1 conțin ase
menea situații matricole. Ca
re este acest pericol ?

— Cînd vorbim despre cei 
20 de repetenți ai anului IV 
filologie — spunea unul dintre 
vorbitori — ceea ce trebuie 
să ne alarmeze nu sînt în pri
mul rînd consecințele care de
curg din această situație pen
tru fiecare dintre ei. îngrijo
rarea noastră vine din senti
mentul responsabilității colec
tive pentru cele 30—40 serii 
de elevi a căror instruire și 
educație ar fi încredințată u- 
nor profesori care în anii fa
cultății nu s-au sfiit să rămî- 
nă repetenți.

Cu același relief au a- 
părut în cuvîntul partici- 
panților la discuții urmă
rile unei pregătiri plafonate, 
dus'ă în limitele mediocrității, 
fără scînteia pasiunii pentru 
profesia aleasă. Pasiunea, au 
arătat vorbitori ca Burlui Va- 
sile (I.M.F.), Dobra Dionisie 
(Politehnică), Toma Constan
tin (Universitate) se cultivă 
pe băncile facultății, în prac
tica de producție a studenților 
și prin cunoașterea viitorului 
domeniu de activitate, prile
juită de întîlnirile studentului 
cu muncitorii, tehnicienii, in
ginerii, cadrele de specialitate.

'Conferința pe centru uni
versitar a desfășurat în aten
ția tuturor organizațiilor 
U.T.C. din facultăți gama lar
gă de mijloace care pot sluji 
procesului de educare a atașa
mentului studenților pentru 
viitoarea lor profesiune. Bogat 
ilustrate de numeroase acțiuni 
organizate în toate facultățile 
Centrului universitar, expe
riența obținută de organizațiile 
U.T.C. în îndrumarea activită

ții asociațiilor studenților, s-a 
dovedit a fi în creștere atît ca 
volum cît și ca varietate a ma
nifestărilor. Ca urmare, a 
crescut experiența asociațiilor 
studenților în organizarea dez
baterilor pe teme profesiona
le, a simpozioanelor de infor
mare științifică și tehnică rea
lizate cu participarea specia
liștilor din producție, vizitelor 
la cele mai importante obiec
tive social-economice. S-au 
bucurat de aprecierea unani
mă a studenților simpozioane
le : „Probleme tehnico-științi- 
fice ale industriei de mase plas
tice“, la Facultatea de chimie 
industrială, „Problemele rea
lismului în arta contempora
nă“, la Facultatea de filologie, 
vizitele întreprinse de studenți 
la Șantierele navale din Ga
lați, Combinatul chimic Bor- 
zești și Uzinele „Steagul roșu“ 
din Brașov. Participanții la 
dezbaterile Conferinței au re
marcat cu satisfacție la mani
festările menite să cultive 
dragostea pentru profesia a- 
leasă, să lărgească orizontul 
cultural științific al studenți
lor, prezența unor academi
cieni, profesori universitari, 
personalități de prestigiu. 
Venind din partea unor oa
meni de cea mai înaltă 
competență, datele și sem
nificațiile acestora, noutățile 
apărute în disciplina studiată, 
perspectivele introducerii lor 
pentru progresul economiei și 
științei noastre stîrnesc întot
deauna interesul pasionat al 
auditoriului studențesc. Cu a- 
ceeași atenție au fost urmă
rite, în răstimpul care a tre
cut de la precedenta confe
rință, manifestările pe care 
asociațiile studențești îndru
mate de organizațiile U.T.C. 
le-au inițiat potrivit specificu
lui fiecărei facultăți și secții 
de specializare, diferențiin- 
du-le și pe ani de studiu. La 
anii I au fost organizate în- 
tîlniri cu cadre didactice și 
studenți fruntași din anii 
mari ; cu studenții din anii 
IV și V s-au desfășurat dez
bateri pe teme ale eticii pro
fesionale, au avut loc acțiuni 
pentru cunoașterea viitoare
lor locuri de producție. Aces
te acțiuni au ajutat pe cei 
abia veniți în amfiteatre să 
se familiarizeze în scurt timp 
cu atmosfera și cerințele vie
ții universitare, au sădit în 
viitorul absolvent hotărîrea 
de a merge acolo unde patria 
are nevoie de elanul, munca 
și cunoștințele lui. Recoman- 
dînd folosirea în continuare a 
unor asemenea acțiuni efi
ciente, verificate de practică, 
planul de măsuri adoptat de 
Conferință prevede, între al
tele, pentru studenții din ulti
mii ani ai facultăților cu pro
fil umanistic și pedagogic, or
ganizarea- „Zilei absolventu
lui“ ; zi de întîlnire a studen
ților din ultimii ani cu profe
sori și directori de licee, cu 
activiști de partid și de stat, 
prilejuind convorbiri deschise, 
tovărășești, cînd tinerii inte
lectuali în formare află ne
mijlocit cine sînt cei care îi 
așțeaptă, sentimentele cu care 
sînt așteptați, marea încrede
re care li se acordă.

în dezbaterile Conferinței 
organizației U.T.C. din Centrul 
universitar Iași au fost anali
zate numeroase aspecte ale 
muncii de educație. Darea de 
seamă și discuțiile au conturat 
căile pentru înarmarea tinere
tului universitar ieșean cu în
vățătura marxist-leninistă, cu 
cunoașterea profundă a politi
cii științifice a partidului. Au 
fost luate în discuție probleme 
legate de o informare mai o- 
perativă asupra evenimentelor 
politice interne și internațio
nale, ca și, în general, asupra 
noutăților de pretutindeni sur
venite în viața socială, științi
fică și cultural-artistică.

în încheierea dezbaterilor 
Conferinței a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C. După 
ce a înfățișat tabloul vastului 
amfiteatru al României uni
versitare, însuflețitor prin rea
lizările și condițiile optime 
oferite studenților de orîn- 
duirea socialistă, după ce a e- 
vocat rîndurile pline de pate
tism din apelul publicat în 
1933 la „Congresul șomerilor 
intelectuali“, vorbitorul a 
spus : Din contrastul puternic 
al acestor două realități se 
desprind marile îndatoriri ale 
studenților de azi față de for
marea lor ca specialiști cu 
înaltă calificare, devotați cau
zei partidului și poporului, 
chemați să contribuie la înde
plinirea obiectivelor prevăzute 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., prin înfăptuirea cărora 
țara noastră se va ridica pe 
noi culmi ale progresului și 
civilizației.

în continuare tovarășul 
Gheorghe Stoica s-a referit la 
rolul și specificul , sarcinilor 
care revin organizațiilor 
U.T.C. din facultăți pe de o 
parte, asociațiilor studenților 
pe de altă parte. în învăță- 
mîntul superior organizația 
U.T.C. — organizație politică 
revoluționară a tineretului — 
are ca țel principal al activi
tății sale să educe la fiecare 
student devotamentul nemăr
ginit pentru cauza socialismu
lui si comunismului, înalta

răspundere personală față de 
calitatea pregătirii într-o ra
mură a economiei și culturii 
naționale, toate metodele și 
formele muncii de organizație 
fiind subordonate acestui țel. 
Este datoria organizațiilor 
U.T.C. să ajute studenții în în
sușirea profundă, organică a 
cunoștințelor predate la disci
plinele științelor sociale, să 
inițieze în masa largă a stu
denților acțiuni capabile să le 
adîncească înțelegerea legilor 
de dezvoltare ale naturii, so
cietății și gîndirii, caracterul 
științific creator al politicii 
partidului nostru.

Asociațiile studenților —■ 
constituind organizația profe
sională a studenților — trebuie 
să cunoască temeinic, în amă
nunțime, cerințele concrete 
profesionale ale studenților în 
fiecare etapă a procesului de 
învățămînt, la fiecare discipli
nă în parte. Cu scopul de a in
terveni în îmbunătățirea pre
gătirii studenților, în mai buna 
gospodărire a timpului de 
studiu al acestora, în cla
rificarea diverselor pro
bleme ivite la asimilarea 
cunoștințelor, asociații
le sînt datoare să se consul
te în permanență cu cadrele 
de specialitate, să propună și 
să găsească împreună cu a-

cestea soluțiile cele mai potri
vite în fiecare caz în parte. 
Aceeași conlucrare strînsă cu 
conducerile institutelor și fa
cultăților trebuie să caracteri
zeze și îndeplinirea celorlalte 
atribuții a asociațiilor studen
țești — rezolvarea operativă a 
problemelor social - gospodă
rești din viața colectivelor 
studențești. Colaborînd îndea
proape cu administrațiile in- ' 
stitutelor și facultăților, aso
ciațiilor le revine sarcina să 
ajute la buna gospodărire a 
fondurilor și mijloacelor ma
teriale pe care statul nostru le 
pune la dispoziția studenților, 
să vegheze îa folosirea și păs
trarea de către studenți în 
condiții optime a căminelor, 
cantinelor și a celorlalte mij
loace materiale de care dis
pun.

Subliniind sarcinile impor-. 
tante ale organizațiilor U.T.C. 
vorbitorul a spus : privim, 
statornicirea unui climat de 
seriozitate și răspundere în 
fiecare facultate, an și gru
pă studențească, într-o e- 
pocă îri care geniul uman se 
afirmă impetuos, iar preface
rile tehnico-științifice se suc
ced într-un ritm accelerat, 
specialistul trebuie să facă un 
mare efort pentru a ține pasul. 
Deprinderea cu acest ritm se 
formează încă în anii studen
ției. De aceea, organizațiile 
U.T.C. trebuie să cultive la fie
care student conștiința înal
tei răspunderi pentru pregăti
rea profesională, să antreneze 
masa studenților la folosirea ; 
maximă a timpului de învăță
tură.

Vorbind despre profilul 
moral politic care caracteri
zează studențimea noastră, 
tovarășul Gheorghe Stoica 
sublinia atitudinea înaintată 
responsabilă față de muncă 
și învățătură, comportarea 
demnă în societate a studen- 
țimii ieșene. în același timp, 
vorbitorul s-a oprit la unele 
neajunsuri ce se mai mani
festă în munca organizațiilor 
U.T.C. pe an și grupe de stu
diu, pe linia educării moral- 
cetățenești, a formării unei 
atitudini înaintate față de în
vățătură, la întărirea discipli
nei universitare. Pentru a 
putea îndeplini în condiții cît 
mai bune sarcinile mari care 
stau în fața studenților în 
pregătirea lor pentru muncă 
și viață ca viitori specialiști 
ai economiei și culturii noas
tre naționale, vorbitorul a 
arătat necesitatea ca organi
zațiile U.T.C. să întărească 
munca de educare politică, 
cultural-estetică și moral ce
tățenească. Organizația U.T.C. 
ca organizație politică de luptă 
a tineretului, este chemată să 
creeze în rîndul studenților 
o atmosferă propice unei 
munci serioase, profunde, de 
studiu, să creeze o opinie de 
masă, o atitudine intransi
gentă față de orice abatere 
de la disciplina universitară.

Sînteim încredințați — a în
cheiat tovarășul Gheorghe 
Stoica — că, răspunzînd grijii 
deosebite a partidului și sta
tului nostru, eforturilor gene
roase pe care zi de zi oame
nii muncii le fac pentru ca ti
neretul studios să se bucure 
de condiții tot mai bune de 
viață și învățătură, studen
ții lașului vor munci cu 
entuziasm pentru ca, la absol
vire, ^plecind spre toate zările 
României Socialiste, să ducă 
în uzine, laboratoare și școli, 
pe șantiere și pe întinsul ogoa
relor, o dată cu diploma — 
certificat al specialistului de 
înaltă calificare — rîvna lor 
fierbinte, patriotică, de a sluji 
cu credință idealurile Parti
dului Comunist, cauzei ferici
rii poporului.

ȘTEFAN IUREȘ 
ION TRONAC

n ultimii doi ani, 
3 000 de tineri — 
3 000 de ingineri 
constructori, ener- 
geticieni, ingineri 
agronomi, medici, 
profesori — și-au 
luat rămas bun de 
la studenție in fa

cultățile Timișoarei plecind la 
locul de muncă, acolo unde au 
fost așteptați să-și valorifice 
cunoștințele primite de la das
călii lor.

Alți peste 12 000 de tineri își 
trăiesc acum, la Timișoara, 
studenția, dăruindu-se cu pa
siune învățăturii, animați de 
dorința ca la capătul anilor de 
facultate, să aibă o formație 
profesională, un orizont ideo
logic și politic, un profil moral 
pe măsura îndatoririlor pe 
care le vor avea de îndeplinit 
ca specialiști, ca cetățeni ai 
României socialiste. Imaginea 
activității lor viitoare o găsesc 
conturată cu claritate în pro
gramul de desăvîrșire a cons
trucției socialiste elaborat de 
cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. — program în care fie
care tînăr își află înscrisă pro
pria activitate, răspunderile 
ce-i revin. O asemenea pers
pectivă luminoasă le face stu
denția mai frumoasă, mai rod
nică.

Conferința de dare de seamă 
și alegeri a organizației U.T.C. 
din Centrul Universitar Timi
șoara, care a avut loc de cu- 
rînd, și-a propus să analizeze 
în mod deosebit contribuția 
organizațiilor U.T.C. din facul
tățile timișorene la educarea 
tinerilor care populează amfi
teatrele. Este un merit al con
ferinței că, analizînd activita
tea desfășurată de organiza
țiile U.T.C., a apreciat rezulta
tele obținute, experiența pozi
tivă, a numit deficiențele sem
nalate, cauzele acestora, în spi
ritul unei exigențe sporite. S-a 
apreciat, cu deosebire faptul 
că organizațiile U.T.C. din nu
meroase facultăți au adus, ală
turi de cadrele didactice, o va
loroasă contribuție la cultiva
rea unei atitudini plină de res
ponsabilitate pentru învățătu
ră, la statornicirea în colecti
vele studențești a disci. linei, 
i-a îndrumat pe tineri să-și de
dice timpul studenției, pregă

tirii multilaterale. Au fost a- 
mintite, astfel, dezbaterile in
teresante care au avut loc în 
unele facultăți despre răspun
derile studenților, adunările 
generale care au avut ca obiect 
de discuție probleme educa
tive, izvorîte din viața colec
tivelor studențești, (la politeh
nică și medicină, bunăoară). 
Barometrul sensibil care înre
gistrează calitatea muncii pro
fesionale a studenților și, im
plicit, seriozitatea cu care a- 
ceștia învață, își valorifică 
anii studenției — sînt notele. 
Din cifrele amintite în darea 
de seamă amintim doar pe a- 
ceea care certifică ponderea 
notelor bune și foarte bune — 
73 la sută medii peste 7 în anul 
universitar 1964—1965.

Este un lucru cunoscut fap
tul că organizațiile U.T.C. din 
facultate au o răspundere 
esențială: educarea comunistă 
a tinerilor care, pe băncile fa
cultăților, se pregătesc să de
vină viitori specialiști, culti
varea la aceștia a unor pro
funde convingeri comuniste de 
muncă, de viață, formarea 
unui profil politic și etic îna
intat.

De fapt, aceste lucruri au 
fost foarte bine conturate în 
cîteva luări de cuvînt din ca
drul conferinței.

„Știm ce se cere de la noi: 
să ne pregătim foarte bine 
pentru profesiunea viitoare. 
Accentuez: foarte bine. Nu e 
posibil ca un student să se 
mărginească la lectura unor 
manuale și notițe. S-a vorbit 
în conferința noastră și s-a 
vorbit și în adunarea de ale
geri de la mecanica agricolă, 
despre o metodă folosită de 
organizația U.T.C. în sprijinul 
învățăturii. Atunci cînd un 
student nu-și face datoria, lip
sește, nu învață, organizația 
U.T.C. ia legătura cu părinții 
acestuia, îi informează, le cere 
ajutorul. Eu nu sînt de părere 
că aceasta este o metodă pe 
care trebuie s-o folosească or
ganizația U.T.C. dintr-o facul
tate. După părerea mea, a-l 
dădăci pe student în acest fel, 
înseamnă a-i încuraja lipsa de 
răspundere. Cînd în producție, 
ca urmare a slabei pregătiri, 
va dovedi neajunsuri în activi
tate, va aduce prejudicii la lo

cul de muncă, tot pe părinți îi 
vom chema ?

Altceva, cred eu, trebuie să 
facă organizația U.T.C.: să 
cultive la studenți răspunde
rea față de învățătură prin 
forme care să fie pe măsura 
vieții universitare. Am avut a- 
desea prilejul să aflăm foarte, 
exact, ce se va cere de la noi 
după studenție, cum se va dez
volta domeniul de activitate în 
care ne pregătim să lucrăm. 
Aceasta ne-a stimulat la învă
țătură. E poate cea mai bună 
pledoarie pentru ca organiza
ția U.T.C. să-și propună acți
uni educative pe măsura vîrs- 
tei și nivelului de pregătire al 
studenților, să nu coboare șta
cheta ci, dimpotrivă, s-o 
urce“.

„Propria noastră experiență 
ne-a dovedit că activitatea po
litico-educativă desfășurată de 
organizația U.T.C. în rîndul 
studenților se răsfrînge direct 
asupra învățăturii. In anul 
universitar trecut am avut un 
procent de aproape 97 la sută 
promovați și o pondere mare 
a notelor bune și foarte bune. 
Este o realitate faptul că or
ganizația U.T.C. și-a adus con
tribuția la aceste rezultate. 
Cea mai valoroasă contribuție 
a fost organizarea unor adu
nări generale U.T.C., a unor 
simpozioane și întîlniri cu oa
meni de specialitate, a infor
mărilor politice pentru educa
rea politică-moral-cetățeneas- 
că a studenților. Păcat însă 
că asemenea acțiuni, care se 
bucură de interes din partea 
studenților, au fost rare. In
formările politice, bunăoară, 
au fost prezentate de tovarăși 
bine pregătiți și au avut o te
matică care-i interesa pe stu
denți. S-a resimțit însă faptul 
că au fost organizate semes
trial. Studenții ar fi dorit să-și 
clarifice, să adîncească unele 
probleme de politică internă și 
internațională și trebuiau să 
primească răspuns acestei do
rințe. Comitetul U.T.C. și-a 
propus să organizeze lunar 
informări politice care să 
fie prezentate de activiști de 
partid, de economiști, de zia
riști. Dar pînă acum n-a orga
nizat 'aici o asemenea infor
mare".

„Studentul este un intelec

tual în devenire. Profilul lui 
trebuie să înmănuncheze o 
înaltă pregătire de speciali
tate, trainice cunoștințe ideo
logice, politice și de cultură 
generală. Ni se pare foarte 
important ca organizația 
U.T.C. să inițieze mai multe 
activități pentru educarea 
estetică a studenților. La noi, 
la Universitate, au existat a- 
semenea preocupări. Am avut 
grijă, în primul rînd, să re
nunțăm la forme de activitate 
care s-au banalizat sau care 
sînt depășite pentru viața u- 
niversitară, pentru specificul 
facultății noastre. Am renun
țat la recenziile de cărți, la 
acele simpozioane care an de

an aveau o tematică asemă
nătoare cu cea de la cursuri. 
Altceva trebuie făcut, după 
părerea mea: să punem în 
discuția studenților, cu ajuto
rul unor personalități din 
viața culturală, idei, proble
me ale fenomenului cultural 
contemporan, să-i ajutăm în 
acest fel să discearnă valoa
rea de non-valoare, să apre
cieze fenomenul cultural prin 
optica intelectului zilelor 
noastre, să-i formăm gustul 
estetic, spiritul critic. Să știe 

a prețui marea valoare a tra
dițiilor culturale ale poporu
lui nostru. De ce, spre exem
plu, n-am organiza cîteva ac
țiuni între studenții unor ani 
din specialități diferite, care 
să discute probleme politice, 
filozofice, economice, științi
fice și culturale ?“

...Ne-arn străduit să tran
scriem mai sus, sintetic, bine
înțeles, luările de cuvînt în 
cadrul conferinței U.T.C. de 
alegeri din Centrul universi- 
tar-Timișoara, ale tovarășilor 
Doina Țepeneag, de la Insti
tutul politehnic, Constantin 
Măslin, de la Institutul me
dico-farmaceutic, și Vasile 
Crețu, de la Universitate. Am 

făcut acest lucru deoarece dis
cuțiile lor au avut ca obiect 
probleme de care organizația 
U.T.C. trebuie să se ocupe.

întrunindu-se în cadrul con
ferinței de alegeri — o con
ferință de lucru, care avea 
menirea să jaloneze activita
tea de viitor — delegații orga
nizațiilor U.T.C. din cele cinci 
institute de învățămînt supe
rior timișorene au avut posi
bilitatea să transmită, de la 
tribuna acesteia, experiența 
valoroasă în activitatea edu

cativă pe care o desfășoară 
organizațiile U.T.C. la nivelul 
grupelor, anilor facultăților și 
institutelor : să se sfătuiască 
cum poate fi valorificată ex
periența bună, în ce domenii 
ale activității U.T.C. dintr-o 
facultate sau alta s-au mani
festat rămîneri în urmă și ce 
trebuie făcut pentru înlătura
rea lor.

In bună măsură, conferința 
a răspuns acestei cerințe. În
seși luările de cuvînt consem
nate mai sus sînt o dovadă. 
Darea de seamă a cuprins și 
ea aspecte importante ale vie
ții organizațiilor U.T.C. din 
institutele timișorene. Dar u- 
r,eori din analiza făcută era 

foarte greu să desprinzi care 
a fost esențialul în activitatea 
organizațiilor U.T.C. din fa
cultățile centrului universitar 
în perioada analizată

Pe parcursul dării de seamă 
nu o dată analiza insista asu
pra unor activități care nu in
tră în sfera preocupărilor or
ganizației U.T.C. Nu la con
sfătuiri profesional-metodice, 
nu la cercuri de rezolvatori 
de probleme, nu ’* "limpia- 
dele, expozițiile notițe,
conspecte, lucrări de clasă 

trebuia să se refere darea de 
seamă atunci cînd analiza ac
tivitatea organizației U.T.C. 
pentru a dezvolta la studenți 
pasiunea pentru însușirea cu
noștințelor necesare în profe
siunea viitoare.

Era foarte important ca în 
conferință să se sintetizeze 
experiența cea mai bună în 
activitatea educativ-politică, 
delegații să aibă posibilitatea 
să se clarifice cum trebuie 
concepută activitatea pentru 
a răspunde preocupărilor stu
denților, situației concrete din 
ani și grupe. Ce a fost speci
fic în activitatea organizațiilor 
U.T.C. la Medicină, și ce a 
fost specific celei de la Poli
tehnică sau Agronomie, cum 
se realizează înlănțuirea ac
țiunilor educative pentru a 
sluji cu toate dezvoltării răs
punderii față de învățătură, 
educării politice, moral-cetă- 
țenești a studenților. O ase
menea analiză ar fi oferit po
sibilitatea evidențierii convin
gătoare a eficienței unor ac
țiuni, concretizării cauzelor 
pentru care alte activități au 
fost formale, n-au avut fina
litate.

Darea de seamă consacră un 
capitol separat asociațiilor 
studenților, propunîndu-și să 
analizeze modul în care orga
nizațiile U.T.C. îndrumă aso
ciațiile studenților pentru a-și 
îndeplini îndatoririle care le 
revin. Din păcate, însă, con
ferința nu s-a oprit asupra 
aspectelor importante din ac
tivitatea asociațiilor, n-a ana
lizat în profunzime proble
mele esențiale.

Din luările de cuvînt și 
chiar din unele remarci ale 
dării de seamă se desprinde 
concluzia că existau aseme
nea probleme esențiale care 
trebuiau adîncite. Să luăm un 
singur exemplu. Cîțiva dintre 
participanții la discuții s-au 
referit la unele nereguli în 
rezolvarea problemelor social- 
gospodărești. Bunăoară, în 
activitatea dispensarului stu
dențesc sînt neajunsuri; stu
denții își pierd aici mult timp 
și nu întotdeauna primesc a- 
sistența medicală necesară. La 
un cămin au existat defecțiuni 
în asigurarea căldurii. La o 
cantină se produce înghesuia

lă pentru că deservirea nu e 
cea mai bună. Darea de sea
mă a făcut cîteva referiri ge
nerale la activitatea social-gos- 
podărească desfășurată de a- 
sociație. Ne-am fi așteptat ca 
măcar președintele consiliului 
U.A.S. pe centru universitar 
să se refere în cuvîntul său 
mai pe larg la aceste proble
me, să analizeze modul în 
care asociația s-a ocupat de 
rezolvarea îndatoririlor ce-i 
revin. Dar n-a făcut-o.

Asociațiile, ca organizație 
profesională a studenților au 
datoria de a veni, prin forme 
specifice, în sprijinul proce
sului de învățămînt, ajutînd 
cadrele didactice în activita
tea ce o desfășoară cu stu
denții. In preocuparea lor tre
buie să fie înscrisă sarcina 
de a veghea alături de condu
cerile institutelor, la folosirea 
ireproșabilă a tuturor mijloa
celor materiale pe care statul 
nostru le pune la dispoziția 
studenților, acționînd cu ope
rativitate în sesizarea și re
zolvarea unor nereguli — mici 
sau mari — în activitatea 
gospodărească.

Comitetul U.T.C. pe centrul 
universitar are datoria — așa 
cum s-a arătat în conferință 
— să îndrume consiliul U.A.S. 
pentru o mai bună organizare 
a activității tuturor comisiilor 
sale pentru ca acestea să-și 
îndeplinească atribuțiile pe 
care le au. Să îndrume aso
ciațiile studenților pentru a 
activiza comitetele de cămin 
și cantine să-și îndeplinească 
sarcina pentru care au fost 
create: de a veghea și a con
tribui direct la o viață de că
min normală și, respectiv, la 
desfășurarea în bune condiții 
a activității gospodărești la 
cantine.

Imbunătățindu-și stilul de 
muncă, studiind îndeaproape 
situația existentă în colecti
vele studențești, cunoscînd 
preocupările studenților, orga
nizațiile U.T.C. din facultățile 
Timi oarei vor reuși să orga
nizeze acțiuni care să contri
buie la pregătirea și educarea 
viitoarelor generații de inte
lectuali.

LUCREȚIA EUSTlG
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lui de administrație, Seefeld- 
ner, a făcut o scurtă prezen
tare a uzinelor, una din cele 
mai mari întreprinderi din 
Austria, care produce anual 
2 milioane tone de oțel, un 
larg sortiment de laminate. 
Vorbitorul a subliniat că in
dustrializarea României oferă 
largi posibilități pentru schim
bul de produse între cele 
două țări.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, mulțumind pentru 
aprecierile cu privire la dez
voltarea țării noastre și pen
tru primirea făcută, a apre
ciat condițiile favorabile care 
există pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre România și 
Austria. în această direcție 
acționează guvernul român, 
acesta este scopul vizitei de 
față.

Au fost vizitate oțelăria 
L. D., laminoarele și alte sec
ții ale uzinei. Tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, s-a intere
sat de problemele organizării 
producției, de metodele mo
derne folosite. Apoi, mulțu
mind pentru explicațiile date, 
a urat succes muncitorilor și 
specialiștilor de ia Voest.

La amiază, într-o nouă sală 
a uzinei, inaugurată cu acest 
prilej, vicecancelarul Bruno 
Pittermann, a oferit un de
jun în cinstea președintelui

Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, la care au 
participat și conducători ai 
guvernului landului, primăriei 
orașului și ai uzinei.

în timpul dejunului, vice
cancelarul Bruno Pittermann 
și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, au rostit scurte cu- 
vîntări.

Luînd cuvîntul, Bruno Pit
termann și-a exprimat spe
ranța că vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România în 
Austria a prilejuit cunoaște
rea realizărilor industriei de 
stat austriece. El a arătat că 
cele două țări și-au dezvoltat 
industria potrivit necesităților 
lor interne, dar 
tehnic actual 
necesități care 
uă organizare 
rii pe piețele noastre proprii 
și ale unor terțe țări, aceas
ta independent de căile po
litice și economice 
cărei țări în parte. Vorbi
torul a apreciat că actua
la vizită, ca și altele an
terioare, constituie o contri
buție la relațiile de coopera
re în folosul ambelor părți și 
a toastat pentru prosperitatea 
poporului român, în sănătatea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Răspunzînd, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România 
a arătat că vizita în Austria 
este, înainte de toate, expre-

că progresul 
creează noi 
impun o no- 
a colaboră-

ale fie-

Tineri din S.U.A. arzindu-și 
ordinele de mobilizare pen
tru războiul din Vietnam
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Washingtonului

II
feia Sentimentelor de prețuire 
și respect pe care poporul ro
mân și conducătorii săi le 
poartă poporului austriac și 
conducerii sale, expresia inte
resului reciproc pentru dez
voltarea relațiilor de tot fe
lul, în primul rînd pentru dez
voltarea relațiilor economice 
dintre cele două țări. Sînt 
convins, a spus vorbitorul, că 
în felul în care Austria și Ro
mânia își dezvoltă economia, 
sălășluiesc premisele sigure 
ale unor raporturi strînse în
tre țările noastre. în încheie
re, după ce a apreciat între
prinderea Voest ca o frumoa
să realizare tehnică și indus
trială, tovarășul Maurer a 
toastat pentru prietenia din
tre cele două popoare și țări, 
în sănătatea vicecancelarului 
Pittermann și a persoanelor 
de față.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu persoa
nele care-1 însoțesc, au sosit 
vineri seara cu un tren speci
al în localitatea Bludenz din 
landul Vorarlberg. La gară, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
șeful landului, Herbert Kessel, 
și de primarul din localitate. 
De la gară, oaspeții români 
s-au îndreptat spre localita
tea Schruns. In cinstea lor a 
avut loc un spectacol de fol-

Lucrările O.N.U.
NEW YORK 19 Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Adunarea Generală a 
O.N.U. a luat în discuție ra
poartele de activitate pe ultimii 
doi ani ale Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică. 
Conform uzanțelor, a fost pre
zentat un proiect de rezoluție în 
care se spune că Adunarea Ge
nerală ia act de rapoartele pre
zentate. Proiectul de rezoluție a 
fost prezentat de reprezentanții 
Columbiei, Japoniei și Cehoslo
vaciei.

Printre cei zece vorbitori care 
au luat cuvîntul, se află și repre
zentantul român, Ion Datcu, 
care a subliniat „tendința conti
nuă de îmbunătățire a activită
ții A.I.E.A., chemată să joace 
un rol tot mai important“ pen
tru „întărirea cooperării între 
țări, în scopul promovării pro
gresului și civilizației, spre be
neficiul tuturor popoarelor lu
mii“. Reprezentantul țării noas
tre a insistat asupra „importan
ței sporite care trebuie acordată 
formării de cadre“, arătînd că 
„trebuie să se țină seama că 
formarea de cadre naționale în 
țările în curs de dezvoltare este 
principalul ajutor pe care agen-

ția, îl poate acorda pentru acce
lerarea progresului acestor țări". 
Vorbitorul a declarat că „men
ținerea în afara agenției a R. P. 
Chineze și a altor state, care re
prezintă peste un sfert din ome
nire și dispun de o bogată expe
riență în domeniul fizicii nucle
are, nu își are nici o justificare“.

Referindu-se la sistemul de 
garanții revizuit al A.I.E.A., 
adoptat Ia cea de-a 9-a confe
rință generală a agenției, repre
zentantul român a arătat că „în
temeierea întregii colaborări 
științifice dintre țările membre 
ale A.I.E.A. trebuie să se bazeze 
pe principiile respectării suvera
nității și neamestecului 
burile interne 
spiritul politicii 
pașnică“.

„Ca membră 
întemeierea sa, 
tantul român, ca membră a Con
siliului guvernatorilor, țara noas
tră și-a adus contribuția sa acti
vă la îmbunătățirea activității 
A.I.E.A.“.

în încheierea dezbaterilor la 
această problemă Adunarea Ge
nerală a adoptat, fără obiecțiuni, 
proiectul de rezoluție ce i-a fost 
prezentat.

în be
ale statelor, în 

de coexistență

a agenției de la 
a spus reprezen-

simplu registru 
l-a așezat pe o 
în interiorul re- 
sale. Rhodesie- 

recunosc au- 
și, implicit, 

actul Iui

Doar
i-a rămas 

Totuși gu- 
britanic 
ramine

„Războiul

9 1N CENTRUL muncitoresc Pernik din R. P, 
Bulgaria, a avut loc o seară a prieteniei romàno
bulgare. Cu acest prilej, în prezența a peste 800 
de participanți, Floris Bogdanov, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc al P.C. Bulgar, a vorbit des
pre tradițiile prieteniei romăno-bulgare și despre 
succesele dobîndite pînă în prezent de poporul nos
tru în construirea socialismului. Ioan Beldean, am
basadorul Republicii Socialiste România în R. P. 
Bulgaria, a rostit un cuvint de salut.

In continuare a fost prezentat filmul românesc 
„Pădurea spînzuraților“.

registrelor

la 
la 

său, înfruntînd 
declanșate de 

„independenței" 
Smith 

în-

o ÎN CADRUL sesiunii Comitetului Internațional 
„Protecție și relee", care a avut loc recent în Irlan
da, profesorul Corneliu Penescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socialiste România, a 
fost ales președinte al grupului de lucru „Relee și 
distanțe", care va elabora pentru prima oară pres
cripții științifice privind folosirea protecțiilor de 
distanță în rețelele de foarte înaltă tensiune.

însemnări

I
5
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Revendicări
studentestì

Din cele mal recente 
buletine informative edi
tate de U.I.S. am spicuit 
o serie de știri care vor
besc despre viața, acti
vitatea și lupta studenți
lor din 
lumii.

diferite țări ale

• ADMINISTRAȚIA națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat că în cadrul programului de aplicare a 
sateliților în tehnică (A.T.S.) va începe construirea 
în localitate Toowoomba (Australia) a unei stații de 
reperare a sateliților, a cărei funcționare va începe 
peste un an. Stația va avea o antenă parabolică 
radar cu un diametru de 12 metri și va fi deservită 
de un personal format din 60 de savanți, ingineri 
și tehnicieni. Această stație va fi utilizată pentru 
comunicații, transmiterea programelor de televizi
une prin sateliți, studii asupra propagării undelor, 
în meteorologie și navigație.

O MINISTRUL afacerilor externe al Greciei, Ilias 
Tsirimokos, și-a încheiat vizita în Cipru. El a avut 
joi o întrevedere cu generalul Grivas, comandantul 
șef al forțelor armate cipriote.

In comunicatul greco-cipriot se arată că „în ceea 
ce privește viitorul problemei cipriote, între cele 
două părți s-a stabilit o totală identitate de ve
deri". Se menționează, de asemenea, că reprezen
tantul guvernului grec la lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U. vor sprijini poporul cipriot pentru ca 
acesta să-și hotărască, liber viitorul.

• MIERCURI a avut loc la Paris cea de-a 58-a 
sesiune a Biroului internațional al expozițiilor. Se
siunea a înregistrat ca expoziții internaționale de 
prima categorie Expoziția universală de la Mont
real (Canada) din 1967, Expoziția universală de la 
Osaka (Japonia) din 1970, iar ca expoziții speciale 
Expoziția de la San Antonio (Texas) din 1968 avînd 
ca temă „Confluența civilizațiilor în cele două 
Americi", cea din 1969 de Ia San Bernardino (S.U.A.) 
și Expoziția specială de la Melbourne (Australia) 
din 1972. în cadrul sesiunii România a fost realeasa 
ca membră în Comisia regulamentului al Biroului 
internațional al expozițiilor.

Sir Humphrey Gibbs 
nu mai are telefon, nu 
mai are automobile, nu 
mai are servitori și nici 
polițiști de pază, 
un căpitan 
credincios, 
vernatorul 
Salisbury 
postul 
furtunile 
autorii 
sud-rhodesiene. 
n-a reușit nici să-1 
duplece și nici să-1 in- ■ 
timideze. Sir Humphrey 
se menține curajos pe 
baricadă și Londra se 
pregătește să-i consoli
deze moralul atribuin- 
du-i o înaltă decorație 
(buletinul oficial al Ma
rii Britanii a făcut pu
blică intenția reginei).

Dlrzenia lui sir Hum
phrey Gibbs I-a cam pus 
în încurcătură pe Smith. 
Unica formulă pe care 
premierul „independent“ 
a găsit-o este aceea de 
a numi pe un amic de 
al său, om de casă, 
drept „funcționar ad- 
interim însărcinat cu 
administrarea guvernu- 
lui". Titulatura sună oa
recum straniu, dar Smith 
nu se preocupă de rezo
nanțe. „Administratorul 
interimar' — cum i se 
spune pe scurt lui Clif- 
ford Dupont, omul lui 
Smith — ar urma să fie 
înlocuitorul 
guvernator 
Funcție de seamă, cu 
singură rezervă : 
rea lui Dupont n-are o 
bază legală, constituția 
promulgată de la Salis
bury fiind lipsită de va
loare juridică.

actualului 
britanic. 

o 
numi-

Sir Humphrey se află 
imperturbabil în castelul 
său dintr-un luxos car
tier al orașului. Dupont 
se visează în același 
castel. Rivalitatea este 
deschisă. Exponentul 
Londrei lipsit de telefon, 
automobile și paznici, a 
scos la iveală un regis
tru. Un 
pe care 
măsuță, 
ședinței 
nii care îi 
toritalea 
condamnă
Smith de declarare uni
laterală a independenței, 
sînt solicitați să semne
ze pe foile albe din re
gistru.

Inițiativa guvernatoru
lui I-a scos din sărite 
pe Dupont. „Admini
stratorul 
ordonat 
registru 
instalat 
său chemîndu-și amicii 
politici să semneze ca 
o dovadă de fidelitate.

„Războiul registrelor" 
a dobîndit un aspect de 
competiție. Experții în 
contabilitate au numărat 
în registrul lui Gibbs 
3 000 semnături pe cînd 
Dupont, favoritul lui 
Smith, n-a colectat, deo
camdată 
deziuni.’

Dacă 
continua 
s-ar părea că există șan
se ca registrul lui Du
pont să devină registru 
de... condoleanțe.

interimar" a 
ca, urgent, un 

propriu să fie 
la domiciliul

decîl, 1 700 a-

treburile vor 
în felul acesta,

R. S. F. IUGOSLAV IA. Aspect de la Întreprinderea de fabricat 
material de construcție din Belgrad

rhodesiana

informație ne 
acțiunile cura- 
ale studenților 

i împotriva 
folosirii lor drept carne 
de tun în războiul din 
Vietnam. Federația Stu
denților pentru- inde- 

I pendența Porto Rico 
(F.V.P.I.) și alte or
ganizații de masă sînt 
angajate actualmente 
într-o vastă acțiune 
împotriva trimiterii 
masive de tineri por
toricani în unitățile 
S.V.A. dislocate în 
Vietnamul de sud. 
Zeci de studenți por
toricani care au refu
zat să se supună ordi
nelor de încorporare 
au fost judecați și 
condamnați. Sub lozin
ca : „Nici un tînăr 
portorican în războiul 
intervenționist din Viet
nam“ s-au desfășurat 
demonstrații și mitin
guri ale studenților și 
tineretului din Porto 
Rico.

O corespondență din 
Canada relatează des
pre acțiunile desfășu
rate de studenții cana
dieni împotriva instală
rii unei baze americane 
de lansare a rachetelor 
nucleare la Macaza (în 
apropiere de Montreal). 
Pichete de protest cu
prinzînd studenți din 
diferite centre universi
tare canadiene au fost 
postate timp de două 
săptămîni pe întregul 
perimetru de amplasare 
a bazei. La un marș 
de protest studențesc 
au venit peste 1 000 de 
participanți. La chema
rea Uniunii studenților 
în favoarea păcii și a 
Uniunii Generale a stu
denților din Quebec 
(V.G.E.C.) un mare nu
măr de studenți s-au

O 
relevă 
joase 
portoricani

întrunit intr-un miting. 
In rezoluția adoptată se 
cere „lichidarea bazei 
de la Macaza care nu 
servește interesele Ca
nadei și e contrară in
tereselor destinderii și 
păcii“. In timp ce sînt 
cheltuite milioane de 
dolari pentru înarmare
— subliniază rezoluția
— „taxele universitare 
sînt foarte ridicate și 
numeroși tineri foarte 
dotați sînt puși în im
posibilitatea de a stil- j 
dia“.

Din R.F.G. aflăm des
pre o amplă mișcare stu- ’ 
dențească. cuprinzînd 
studenți din toate cen- \ 
Irelc universitare, și des
fășurată sub lozinca: 
„Acțiune — preveniți 
criza învățămîniului!“. 
Este vorba de o serie 
de adunări ale studenți- 
mii și alte manifestări 
menite să atragă atenția 
autorităților asupra di
ficultăților învățămîntu- 
tului superior. „Potrivit 
datelor specialiștilor — 
se arată într-o moțiune 
adoptată la o adunare a 
studenților din Harn- 
hurg— Republica Fe
derală consacră o parte 
extrem de mică din 
venitul național învăță
mîntului... Se accentu
ează lipsa de amfiteatre 
și laboratoare... Cheltu
ielile de studiu sînt 
foarte greu de suportat 
și mulți tineri doritori 
să se așeze în băncile 
universităților trebuie 
să-și impună o dureroa
să renunțare“ (date re
produse din statisticile 
publicate de Bonn ates
tă că numai 5 la sută 
din studenții vest-ger- 
mani sînt fii de munci
tori și țărani).

E. R.
ni trupele guvernu- 
de la Salisbury au 
represiuni deschise

Poliția 
lui rasist 
trecut la 
împotriva populației de culoa
re care își manifestă tot mai 
viguros protestul față de de
clararea unilaterală 
pendenței țării. Nelson 
kange, reprezentantul 
dului Zapu la Londra, 
publicității un comunicat 
care a făcut cunoscut că în 
timpul demonstrațiilor care 
au avut loc la Salisbury și la

a inde- 
Sam- 
parti- 
a dat 

în

s MINISTRUL de justiție 
Magalhaes, a hotărît să pună 
carea de extremă dreaptă „L. . _
cratică radicală). Din surse informate s-au anunțai 
că ministrul de justiție consideră că această orga
nizație desfășoară o „activitate de subversiune, 
ceea ce guvernul nu este dispus să tolereze". Liga 
democratică radicală s-a constituit după lovitura 
<le stat prin care a fost înlăturat fostul președinte 
Joao Goulart. Ea grupează fracțiunile radicale ale 
civililor și militarilor care constituie nucleul „liniei 
dure".

• LA 19 noiembrie, Alexei Kosîghin. președinte
le Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit pe 
Mike Mansfield, liderul majorității democrate din 
Senatul S.U.A., și un grup de senatori americani 
aflat! în vizită la Moscova.

PR1LEJUL încheierii vizitei în R.S.F. Iugo- 
detegației de partid și de stat a R.P. Polo-

• CU 
slavia a
ne. Ia Belgrad a fost semnată o declarație comună. 
Din partea iugoslavă, declarația a fost semnată de 
I. B. Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, secretar 
general al U.C.I., iar din partea polonă de Wlady
slaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și de Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone.

Pe scurt

ai Braziliei, Juracy 
în aiara legii miș- 
I. Der" (Liga demo

La Expoziția automobilului de la Tokio

Bulawayo patru africani au 
fost omorîți, iar alții răniți în 
urma intervenției brutale a 
poliției. După cum informea
ză. agenția Reuter, liderii a- 
fricani din parlamentul țării 
refuză orice contacte și discu
ții cu șeful rasiștilor sud-rho- 
desieni, Ian Smith, care joi, 
în cursul unei conferințe de 
presă, își manifestase dorin
ța de a se întîlni cu conducă
torii africani din parlament.

Autoritățile de la Salisbury 
âu trecut acum la măsuri de 
retorsiune împotriva Angliei. 
O știre a anunțat că un vas 
sud-rhodesian. încărcat cu aur 
în valoare de 125 000 lire 
sterline, așteptat să sosească 
în porturile londoneze încă de 
la începutul săptămînii, nu 
și-a făcut apariția nici pînă 
acum. în cercurile politice de 
la Londra se crede că regimul 
lui Ian Smith ar fi hotărît să 
păstreze 
de aur a 
se ridică 
ne lire.

Humphrey Gibbs, guverna
torul destituit de Ian Smith, a 
convocat presa în după-amia- 
za zilei de 19 noiembrie la 
reședința sa, unde a făcut 
prima declarație publică de la 
proclamarea unilaterală a in
dependenței Rhodesiei. După 
cum transmit agențiile de 
presă, în jurul clădirii unde 
locuiește Gibbs au apărut po
lițiști, deoarece reprezentantul 
coroanei britanice a primit în 
ultimul t.imp o serie de scri
sori de amenințare din partea 
elementelor ultrarasiste sud- 
rhodesiene. Două din aceste 
scrisori au fost trimise din 
Republica Sud-Africană.

întreaga producție 
țării a cărei valoare 
pe an la 7 milioa-

înd actualul guvern 
norvegian și-a scos 
din raniță bastonul 
de mareșal, ținut la 
naftalină timp de 
trei decenii, în ca

pitalele europene se 
discuta, bineînțeles, 
despre viitoarea o-

rientare a politicii externe a Nor
vegiei.

Cunoscînd forțele politice care 
alcătuiseră noul cabinet .de la 
Oslo, comentatorii făceau nume
roase presupuneri, toate însă eu 
rezerva neprevăzutului. Asupra 
unui singur punct nu existau în
doieli, șj anume asupra atitudinii 
Norvegiei față de N.A.T.O. In a- 
ceastă privință, susțineau la uui- 
son ziarele, lucrurile erau clare : 
politica de „fidelitate“ față de 
N.A.T.O. va fi cu sfințenie con
tinuată ; Norvegia „va acorda și 
pe viitor tot sprijinul său alian
ței atlantice“ etc. De altfel, noul 
guvern făcea tot posibilul ca să 
acrediteze această părere. Astfel, 
în declarația-program a guvernu
lui condus de Peer Borten (care, 
după cum se știe, reprezintă o 
coaliție a partidelor conservator, 
liberal, de centru și creștin popu
lar) se afirmă că Norvegia va 
duce în continuare .față de 
N.A.T.O. „o politică neschimba
tă“. Aceste asigurări au fost 
date și cu prilejul conferinței de 
la New York a parlamentarilor 
N.A.T.O.

în prezent însă, în paginile a 
numeroase ziare apar știri din ca
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n articol recent al ziarului vest- 
german DIE WELT rezuma prin 
intermediul corespondentului său la 
Washington, în felul următor starea 
de spirit existentă în cercurile politi
ce în legătură cu războiul din Viet
nam : „Speranțele din cercurile co
mandamentului american sînt prac
tic dezmințite de ultimele evenimen

te militare din Vietnamul de sud: de asediere a 
bazei militare Piei Me, de atacurile împotriva ba
zelor Da Nang și Chu Lai și de insuccesul acți
unilor trupelor americane împotriva partizanilor'. 

Relatări de acest fel nu apar pentru prima oară 
și poate că nici aceasta nu ar prezenta un inte
res deosebit dacă ea nu ar rezuma situația în mo
mentul în care cercurile Pentagonului vorbesc cu 
lăudăroșenie despre o „cotitură“ în războiul clin 
Vietnam, „cotitură“ care, chipurile, ar fi favora
bilă a trupelor americane. Or, „cotitura“ preconi
zată nu numai că nu se întrevede dar este dez
mințită de întreaga desfășurare a evenimentelor. 
Ofensiva foițelor patriotice din Vietnamul de sud 
a luat o amploare deosebită, fapt dovedit de 
ciocnirile de la Piei Me, din „Zona D“, de ata
carea diferitelor obiective militare din Vietnamul 
de sud și de imposibilitatea resimțită de trupele 
agresoare de a recuceri din teritoriul controlat de 
Frontul Național de Eliberare.

S-ar părea că toate aceste insuccese clare ar 
pleda în favoarea unei viziuni mai realiste la 
Washington asupra războiului din Vietnam. Ceea 
ce se înregistrează însă în ultimele declarații ofi
ciale și acțiuni ale Pentagonului, n-au nimic co
mun cu luciditatea. Pe primul plan se situează 
intenția sporirii efectivelor militare în Vietnamul 
de sud. Procesul este calculat nu numai pentru 
timpul rămas din acest an, dar cuprinde, după cît 
se pare din relatări „bine informate“, întreg anul 
viitor. Pînă nu demult cifra despre care se vor
bea în presa americană era de 225 000 de sol
dați și ofițeri americani, care ar urma să reprezin
te oarecum nivelul maxim în Vietnamul de sud. 
Actualmente cifra, necontrazisă de oficialități, este 
de 400 000 de soldați și ofițeri. NEW YORK Ti- 
MES scrie despre indicațiile date de președintele 
Johnson lui Me Namara pentru o sporire generală 
a efectivelor și a cheltuielilor legate de războiul 
din Vietnam.

Pe de altă parte se constată o evidentă tenta
tivă a vîrfurilor militare de a impune o politică 
oficială tot mai aventurieră în Vietnamul de sud. 
După cum scrie WASHINGTON POST, „milita
rii de profesie cer fățiș lărgirea războiului“. Sînt 
citate astfel declarațiile lui Curtis LeMay și ale 
generalului Lewis Walt, comandantul corpului de 
infanterie marină a S.U.A. din Vietnam.

Propaganda americană renunță se pare chiar 
la faimoasele afirmații despre „tratative fără con
diții prealabile“. Observatorii politici parizieni a- 
firmau că reprezentantul permanent al S.U.A. la 
N.A.T.O., într-o expunere făcută în Consiliul 
atlantic asupra situației din Vietnam ar fi arătat 
că în Vietnam „nu există nici soluție politică, 
nici soluție militară“. Ar putea exista numai „o 
combinație din aceste două“. Se poate ușor în
țelege ce fel de reglementare s-ar putea pregăti 
pentru actuala situație critică din Vietnam prin- 
ti-un amestec de „metode politice și metode mi
litare“.

încercarea de a amplifica războiul din Viet
nam și discuțiile care se duc în legătură cu acea
sta sînt apreciate ca oglindind o nouă perioadă 
de eșecuri ale politicii de forță.

Evenimentele din Vietnamul de sud demons
trează cu toată pregnanța hotărîrea fermă a po
porului sud-vietnamez de a înfrînge agresiunea 
americană. Declarații ale conducătorilor Frontu
lui Național de Eliberare din Vietnamul de sud 
subliniază că poporul sud-vietnamez va face totul 
pentru a obține victoria finală împotriva invada
torilor. Chiar de pe acum cifrele date publicității 
în comunicatele oficiale ale F.N.E. dovedesc eșe
curile serioase ale trupelor agresoare. 139 000 de 
soldați și ofițeri scoși din luptă, dintre care peste 
8 000 soldați și ofițeri americani. Ritmul pierde
rilor americane este din ce în ce mai crescut. O 
știre din Washington, datată 19 noiembrie, con
semna următoarele : „Săptămîna care s-a termi
nat luni 15 noiembrie a fost cea mai sîngeroasă 
pentru armata americană: 108 soldați morți și
338 de răniți“.

Asta explică nemulțumirea care își face loc tot 
mai mult în unele cercuri din S.U.A. în legătură 
cu războiul din Vietnam. „In S.U.A. se manifestă 
o neliniște surdă în legătură cu războiul din Viet
nam...“ scrie NEW YORK TIMES.

P. NICOAKÄ

Ședință a Comisiei permanente

C. À. E. R. pentru industria

carboniferă

• ÎNTRE 12 și 17 noiembrie, a avut loc la Buda
pesta cea de-a XXII-a ședință a Comisiei permanen
te C.A.E.R, pentru industria carboniferă.

La această ședință, Comisia a elaborat măsuri 
pentru îndeplinirea sarcinilor care-i revin în confor
mitate cu hotărîrile ședințelor XVIII și XIX ale Co
mitetului Executiv al C.A.E.R., și a adoptat reco
mandări referitoare la soluții tehnice privind proce
sele și utilajul extracției cărbunelui din adîncime. 
De asemenea, Comisia a adoptat recomandări pri
vind elaborarea unor standarde și a analizat o se
rie de alte probleme importante pentru colaborarea 
între țările membre ale C.A.E.R.

Ședința Comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reciprocă deplină.

re rezultă că sprijinul necondi
ționat față de N.A.T.O. este pus 
la îndoială. Potrivit acestor știri, 
N.A.T.O. a început să fie privit 
în țara fiordurilor ca ceva care 
nu este neapărat necesar și în 
cele din urmă ca ceva la care ar 
fi mult mai bine să se renunțe.

în ciuda declarațiilor oficiale 
cu privire. la „fidelitatea față de 
N.A.T.O.“, se pare că Oslo în
cepe să procedeze la reconside

rări. De curînd, ministrul afa
cerilor externe, John Lyng, a 
declarat că problema participării 
Norvegiei la N.A.T.O. „trebuie 
să fie urmărită permanent și stu
diată in perspectivele ei pe ter
men lung“ deoarece aderarea 
Norvegiei la N.A.T.O. „a plasat-o 
într-o anumită situație, care an
trenează după sine consecințe 
profunde ce depășesc cadrul pur 
militar“. în cercurile politice oc
cidentale această declarație a fost 
interpretată ca o pledoarie pentru

revizuirea relațiilor dintre . Oslo .și 
N.A.T.O.

în legătură cu aceasta, presa 
europeană se referă la unele con
tacte între guvernele Suediei și 
Norvegiei, în scopul de a se stu
dia posibilitatea unei alianțe de
fensive între cele două țări, în 
cazul cînd Norvegia ar abando
na N.A.T.O. în 1969 (termenul 
cînd expiră perioada de 20 de 
ani pentru care a fost încheiat 
inițial Tratatul nord-atlantic). Se 
afirmă că în cele două țări nu
meroase grupări ostile N.A.T.O., 
printre care cele de tineret, ma
nifestă un viu interes față de 
ideea unei alianțe defensive a 
țărilor nordice „care ar scăpa 
astfel de povara apartenenței lor 
la Pactul nord-atlantic“.

Recent ministrul norvegian al 
afacerilor externe a anunțat că 
țara sa nu va participa la viitoa
rea întrunire a miniștrilor apără
rii din țările membre ale 
N.A.T.O., întrunire care urmea
ză să se țină la Paris pe data de 
27 noiembrie. Această nepartici- 
pare este deosebit de semnifica
tivă, deși în comunicatul dat pu
blicității cu acest prilej se subli
niază că hotărîrea respectivă „nu 
afectează poziția Norvegiei față 
de Pactul atlantic“. Analizînd 
peisajul politic norvegian, săptă- 
mînalul „LA TRIBUNE DES 
NATIONS“ scria zilele trecute : 
„Este vizibil că astăzi există în 
Norvegia forțe care exercită pre
siuni în favoarea unei neutrali
tăți“.

ION D. GOIA


