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Alte noi întreprinderi raportează:
PLANUL ANUAL

ÎNDEPLINIT

I II II
I

IMPERA TIVELE
STUDENȚIEI

PITEȘTI — întreprinderile industriale din regiunea Ar
geș au îndeplinit cu 35 de zile mai devreme planul produc
ției globale pe întregul plan șesenal. în acești ani au intrat 
în producție Combinatul pentru industrializarea lemnului 
din Pitești, uzina de aluminiu din Slatina, au fost dezvol
tate și modernizate uzina mecanică Muscel, uzina de piese 
auto Colibași, întreprinderea „Textila“ Pitești, fabrica de 
confecții din Curtea de Argeș, C.I.L. R. Vîlcea, bazinul car
bonifer Schitu Golești și alte întreprinderi, ceea ce a făcut 
ca nivelul producției în regiune să fie în prezent de 2,4 
ori mai mare decît în 1959. întreaga producție industrială a 
regiunii Argeș din anul 1950 se realizează acum în mai pu
țin de 50 de zile. Prin reducerea prețului de cost, unitățile 
industriale și organizațiile economice din regiune au obținut 
în acești ani economii suplimentare de 180 milioane lei.

BRAȘOV — Celor 10 întreprinderi din regiunea Bra
șov care au îndeplinit planul șesenal li s-a adăugat o nouă 
unitate — „Flamura Roșie“ din Sibiu. Printre realizările 
cele mai importante obținute în acești ani de întreprinderea 
sibiană se numără dublarea producției, creșterea productivi
tății cu 38 la sută și îmbunătățirea calității produselor. In 
anii șesenalului fabrica a fost înzestrată cu mașini și uti
laje moderne, iar producția a fost organizată în flux teh
nologie.

SUCEAVA — Cu 35 de zile mai devreme au îndeplinit 
planul șesenal și silvicultorii suceveni. Suprafața pădurilor 
din nordul Moldovei a crescut în acest timp cu peste 41 000 
ha. Din această suprafață aproape 80 Ia sută s-a împădurit 
cu brad și molid, lemn de mare valoare economică, iar peste 
4 600 ha degradate au fost plantate cu specii repede crescă
toare.

(Agerpres)

De la începutul și pini 
la sfîrșitul conferinței a 
domnit o atmosferă de 
lucru, propice unei ana
lize profunde, complexe, 
în spirit combativ a tu- 
tuturor aspectelor activi
tății.

Darea de seamă apre
cia însă că în colectivele 
unor ani și grupe sint 
studenți care au o atitu
dine înapoiată față de 
muncă, dovedesc o pre
gătire plafonată, încalcă 
disciplina universitară. $i 
nu este întâmplător că 
tocmai aceștia sint repe
tent! sau au note mici, că 
tocmai aceștia sint abo
nați la reexaminări, pri
mesc sancțiuni din par
tea. facultăților.

In funii acestor fapte 
s-a discutat mult. Por
nind de la ideea că sar
cina principală a organi
zației U.T.C. este de a 
face educație comunistă,

nteia
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Încercări 
probă metalogra- 
oțel realizat ii

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Cea mai mare uni
versitate a țării, venera
bila noastră Alma țnater, 
ajunsă la 101 ani — vîrsță 
în fața căreia te pleci cu 
cel mai adine respect. — 
se bucură de renumele 
unei instituții de învăță- 
mînt superior cu mare 
prestigiu.

Tinerețea ei înflori
toare, optimistă, robustă, 
de azi —• după atâția ani 
de luptă și muncă pen
tru învingerea hățișurilor 
materiale și morale care 
barau drumul spre înalta 
învățătură fiilor oameni
lor muncii — ne apare fi
rească, pentru că se în
scrie în tot atît de fi
reasca tinerețe ă Româ
niei socialiste.

In „fișa biografică“ a 
Universității, la capitolul 
„Anul universitar 1965- 
1966“ se poate con
semna ■■MARCA LAMINORULUIDIN ROMAN PE DOUA

peste 12 000 de stu
denți, Ia cursurile de 
zi și fără frecvență 
învață în douăspre
zece facultăți, pregă- 
tindu-se în 56 ramuri 
de specialitate, îndru
mați cu grijă de pă
rinte de peste 1200 
cadre didactice; pe
ste 65 la sută din nu
mărul studenților be
neficiază de burse, 
peste 6 000 de stu- 
denți locuiesc în că
mine...

ÎNSEMNĂRI

OE LA
CONFERINȚA

Și este lesne de desci
frat, îndărătul acestor ci
fre, condiția socială a ti
neretului nostru universi
tar. care învață sub 
semnul ocrotirii părin
tești a partidului, al cer
titudinilor și împlinirilor.

Delegații miilor de u- 
teciști din universitate, 
care s-au întrunit în ca
drul conferinței de ale
geri pentru a analiza ac
tivitatea organizației 
U.T.C. în ultimii doi ani, 
au avut bucuria să se 
prezinte cu un frumos 
bilanț, concretizat în lim
bajul sobru, dar atît de 
sugestiv al cifrelor. 92,35 
la sută din numărul to
tal al studenților au pro
movat examenele; semnul 
calitativ al pregătirii ni-l 
confirmă procentul de 
82,20 la sută medii peste 
7; la Facultatea de isto
rie, procentul unor ase
menea medii se ridică la 
90 la sută. Colective în
tregi de studenți — gru
pe și ani — de la Facul
tățile de matematică, 
mecanică, fizică, chimie, 
geologie, geografie, anii 
1 de la biologie și limbi 
romanice au dus cu ele 
în noul an universitar re- 
numele 
fruntașe. Alte colective 
au lăsat facultăților o 
frumoasă amintire, absol
vind foarte bine ulti
mul an de studenție fâ
nul V de la Facultatea 
de matematică a promo
vat în proporție de 99,64 
la. sută, toți studenții ob- 
ținînd medii peste 7, iar 
anul V geografie a pro
movat integral, 99 la sută 
dintre studenți obținînd 
medii peste 7).

Se adaugă la aceasta 
numărul mare de stu
denți care au preocu
pări științifice, eferves
cența intelectuală din 
numeroase colective stu
dențești, care se concre
tizează în setea de a cu
noaște, în studiul unei 
multilaterale bibliografii 
de specialitate.

Este dovada prețuirii 
lăcașului de știință și 
cultură în care învață și 
ale cărui tradiții vor să le 
ducă, împreună ou das
călii lor, mai departe, 
spre noi înălțimi.

Rezultatele bune, fap
tul că majoritatea stu
denților își fac datoria, 
se comportă demn, n-au 
constituit nici o clipă 
motiv de automulțumire.

OE DARE
DE SEAMĂ
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SITATEA
BUCUREȘTI

această îndâ-
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'■Luna dc utila/ petrolier Tîrgoviște. In laboratorul de 
mecanice, tinăra ingineră Letiția Silvestru pregătește o 

tică pentru determinarea structurii Interne a unui 
turnătoria uzinei.

au început
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Prezențe nedorîte 4fluxul tehnologic La ora de chimie, în laborator
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A
• în pregătirea
profesională sint
suficiente ninnai VASILE BARAC

cursurile ? (Continuare In pag. a FV-a)

In orice anotimp Ia Păltiniș 
oaspefii slot bine reniti

Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș. Benele Încărcate cu beton, in neîntre
ruptă* mișcare, implinesamareie bara)

In marea lială a noii uzine din 
Roman zeci de priviri urmăresc 
cea dinții țaglă incandescentă 
care se, deplasează, învăluită de 
flăcări verzui, trenul de role. 
Un tînăr, luminatorul Mihai Bur
lacii, o introduce în agregatul de 
perforare. Pe rampele de răcire 
se stivuiește prima tonă de țevi 
din oțel fabricat la Roman. Iși 
începea activitatea cel mai mare 
laminor din țară.

Alte țagle incandescente sint. 
împinse afară din cuptoarele în 
care vuiesc injectoarele. In 
schimbul de dimineață, la lami
nor lucrează brigada condusă de 
maistrul Gheorghe Goldan, care 
atunci cînd avea loc evenimentul 
povestit la început, făcea abia 
primii pași în meseria de lami- 
norist. La un moment dat, oame
nii prind să se felicite reciproc: 
dispecerul a anunțat că pe ram
pele de răcire a fost stivuită cea 
de-a doua milioană tonă de țevi 
din oțel.

In răstimpul care desparte cele 
două file de calendar, Uzina de 
țevi din Roman s-a dezvoltat 
continuu sporindu-și din an în an 
producția. Față de bilanțul pri
mului an de activitate, produc
ția globală a crescut în 1965 de

TELEGRAME
Cu ocazia Zilei naționale 

Republicii Liban, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a transmis președintelui Repu
blicii Liban, Charles Helou, feli
citări cordiale și cele mai bune 
urări pentru prosperitatea po
porului libanez.

Mulțumind pentru felicitările 
transmise, președintele Republi
cii Liban a adresat la rîndul 
său cele mai bune urări pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
pentru fericirea sa personală 
a poporului României.

u trecut aproape trei 
ani de cînd pe porțile Fa
bricii de băi și radiatoare 
din fontă București ieșeau 
primele radiatoare ce se 
îndreptau spre șantierele 
de construcții de locuințe 
din țară. Cu cîteva zile în 
urmă, la redacție a sosit

o scrisoare expediată de Trustul regio
nal de construcții Pitești în care se 
arată că trustul întîmpină greutăți în 
realizarea planului de dare în folosință 
a celor 1530 de apartamente, pentru 
că fabrica din București nu le livrează 
lti timp radiatoarele contractate. Am 
pornit pe urmele acestei scrisori.

De la bun început aflăm că Trustul 
de construcții din Pitești nu este sin
gura unitate care are nemulțumiri față 
de această fabrică. în aceeași situație 
se află și unități de construcții din re
giunile Bacău, Banat, Ploiești și din 
orașul București.

La finele celor zece luni ale a- 
cestui an, planul producției globale 
la radiatoare fusese realizat în propor
ție de numai 50,08 la sută.

— Lucrurile au pornit prost de la 
început, ne-a răspuns directorul fabri
cii. Pentru anul 1965 ministerul a sta
bilit întreprinderii noastre sarcini de 
plan, care de la început se cunoștea că 
nu pot fi realizate. Comparativ cu re
zultatele anului 1964, pentru 1965 s-a 
prevăzut o creștere de 258,5 la sută la 
producția globală. Această cifră nu co
respundea posibilităților reale ale 
întreprinderii. în stabilirea cifrelor de 
plan, ministerul nu a pornit de la aces
te posibilități, ci de la cerințele mari 
ale șantierelor de construcții. De altfel, 
pe la sfîrșitul lunii iulie? cînd un colec
tiv de specialiști din minister a făcut 
un studiu în fabrică și s-a constatat că 
nu existau condiții de realizare a pla
nului, s-a propus reducerea sarcinei la 
radiatoare cu aproximativ 41 la sută,

20 000 de absolvenți ai școlilor de- cali
ficare aparținînd Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor și-au început 
activitatea în diverse unități ale acestui 
sector. Ei s-au pregătit în 40 de meserii 
ca : electromecanic pentru instalațiile de 
centralizare electrodinamică, lăcătuș 
revizia vagoanelor, montator la

de telecomunicații, radiotelegrafist 
bord, marinar pe vasele fluviale 
maritime etc.

Anul acesta, numărul celor care ati 
solvit asemenea cursuri este cu peste 
2 500 mai —Te decît în 1964.
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Literatura
română 
în școală

prin muncă, tineretului, 
numeroși participanți la 
discuții și-au spus păre
rea cum poate fi realizată 
mai bine 
torire.

DORU 
riU, de la 
fizică, spunea bunăoară: 
„Am citit cu toții, cu cea 
mai mare atenție, docu
mentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. Ori care 
ne este specialitatea — 
fizică, matematică, chi
mie, limba și literatura 
română — oriunde vom 
lucra după absolvire — 
Ia catedră, în institute de 
cercetări, în instituții 
culturale — fiecare din 
noi și-a găsit înscrisă în 
aceste documente pers
pectiva muncii sale și, 
implicit, obligațiile ce-i 
revin. De Ia aceste în
datoriri înalte să pornim 
atunci cînd concepem 
sau apreciem munca 
organizațiilor U.T.C. Va
loarea muncii educa
tive o aflăm în a- 
titudinea studenților

pe care conducerea ministerului a apro
bat-o.

Să vedem care-i părerea ministerului.
— Conducerea întreprinderii are 

dreptate — ne spune tovarășul inginer 
Alexandru Moga, directorul general .al 
Direcției generale materiale pentru in
stalații și echipament mecanic din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Cifrele de plan pentru anul 
1965 stabilite pentru această întreprin
dere nu corespundeau posibilităților 
reale de producție. în stabilirea lor s-a 
pornit de la parametri înscriși în pro
iect, fără a se lua în considerare reali
zările din anii precedenți.

Rămîne totuși o problemă de lămu
rit. La Fabrica de băi și radiatoare 
București, deși au trecut aproape trei 
ani de cînd primele linii au început să 
producă, producția n-a atins încă nici 
50 la sută din capacitatea proiectată. 
Indicele de utilizare a mașinilor pe ul
timele trei luni este de numai 0,62

la sută iar procentul de rebut a ajuns 
în luna octombrie la 42 la sută față de 
numai 14,95 la sută admis. Care sint 
cauzele ?

— în fabrică — ne relatează tovară
șul George Boieru, inginer șef — în cea 
mai mare parte procesul tehnologic este 
automatizat. Dacă pe o linie tehnologi
că se întîmplă o defecțiune, oricît de 
neînsemnată ar fi, toată linia stă. Dacă 
există piesă nouă în magazie o înlo
cuim pe cea uzată și procesul de pro
ducție se reia. Dacă nu, așteptăm pînă 
o reparăm pe cea veche. Dar asta cere 
de acum timp. Este cauza principală 
pentru care noi realizăm un indice de 
utilizare a mașinilor atît de redus. Nu 
am avut și nu avem piese de schimb. 
Și avem sute de repere care la un mo
ment dat trebuie schimbate.



25 de ui de la asasinarea marelui savant român
NICOLAE IORGA

Savant de renume mondial, din pleiada 
spiritelor enciclopedice românești, persona
litate copleșitoare prin opera sa științifică 
și literară de vaste proporții, profesor cu 
mare dăruire vocației sale, critic de artă 
remarcabil și scriitor multilateral, Nicolae 
Iorga se înscrie printre oamenii de seamă 
ai poporului nostru.

S-â născut la 5 iunie 1871 la Botoșani. 
A manifestat de timpuriu o receptivitate 
Surprinzătoare față de cultură, însușindu-si 
cunoștințe ample de istorie, filozo
fie, filologie, literatură antică și modernă 
câre-1 pasionau îndeosebi. La vîrsta 
de 17 ani a devenit student la Universi
tate, și, un an mai tîrziu, îl aflăm plecat, 
pentru a-și continua studiile, în Franța, 
Germania și Italia. Din anul 1895 a deve
nit titularul catedrei de istorie universală 
de la Universitatea din București. Ca pro
fesor s-a impus prin calitățile oratorice și 
pedagogice sprijinite de o vastă erudiție, 
atît în fața studenților de la Universitate, 
Academia comercială, cît și auditoriului 
prezent la cursurile sale ținute la Așeză- 
mintele de la Vălenii de Munte iar, mai 
tîrziu, la Sorbona. Activitatea sa însumează 
un impresionant număr de conferințe, ex- 
piise cu o perseverență și pașiune exem
plare. Și prin această operă orală Nicolae 
Iorga s-a impus opiniei publice din vre
mea sa.

în activitatea lui de istoric, savantul a 
acordat atenție în primul rînd studierii is
toriei patriei, făcînd totodată numeroase 
incursiuni în istoria sud-estului european 
și, în general, în istoria universală, reali- 
zînd o multilaterală operă analitică și sin
tetică.

Activitatea lui de istoric năzuind mai 
întîi să demonstreze conștiința de sine a 
poporului nostru, permanența sa în timp, 
a fost încununată de scrierea monumenta
lei „Istoria Românilor" terminată în 1939.

în neobositele lui cercetări, în țară 
și străinătate, N. Iorga a scos la 
iveală, cu exemplar respect, o sumă impre
sionantă de dovezi ale existenței și evolu
ției poporului nostru. Istoricul a adunat 
un material faptic inepuizabil dîndu-i arhi
tectura unui vast monument viu, care ne 
impune nouă înșine și lumii întregi.

Sînt remarcabile eforturile sale de a in
tegra istoria patriei în istoria Universală 
cu scopul de a situa faptele poporului 
român în contextul dezvoltării istorice ge
nerale. Totodată marele savant a studiat 
cu pasiune fenomenele de cultură, animat 
de dorința de a pune în lumină tradițiile 
culturale ale poporului nostru.

înzestrat cu o mare putere de documen
tari, neobosit în cercetarea izvoarelor, a 
documentelor pe care le-a introdus în

circuitul cercetării științifice, N. Iorga a 
lăsat o operă istorică vastă, care folosește 
în explicarea faptelor îndeosebi factorul 
spiritual, urmărind, pe de altă parte, fac
torii de unitate ai procesului istoric.

Fără a ignora total factorul economic, 
clasele și lupta de clasă, fiind însă refrac
tar ideii de legi istorice obiective, N. Iorga 
a înfăptuit o operă în care explicația feno
menelor istorice, a raporturilor dintre ele 
este limitată.

Conștiință activă în epocă, profesorul 
Nicolae Iorga a desfășurat și o bogată ac
tivitate publicistică, editînd, conducînd și 
colaborînd la numeroase reviste. Creația sa 
literară, mai ales piesele istorice, fără a 
atinge mari virtuți artistice, se impune prin 
amploarea ariei de probleme care îl inte
resează, prin ideile umaniste și patriotice 
pe care le conține.

Talentul său scriitoricesc își găsește nu 
o dată expresie artistică remarcabilă în ope
ra de istoric, însemnări de călătorie, arti
cole de istorie literară, memorii, în publi
cistica sa.

Relevînd puterea de muncă, marea lui 
receptivitate pentru cele mai diverse do
menii, este necesar pentru a-i întregi per
sonalitatea să amintim numeroasele acțiuni 
organizatorice întreprinse, crearea de către 
savant a Așezămintelor de la Vălenii de 
Munte, Institutului de studii sud-est euro
pean, Institutului de studii bizantine, al 
Școlii Române din Franța etc., precum și 
editarea și conducerea unor reviste și ziare.

Toate acestea au conferit savantului ro
mân o mare notorietate în țară și peste ho
tare, devenind membru al unor prestigioase 
Academii, doctor „honoris causa“ a nume
roase universități. A lăsat urmașilor una 
din cele mai impresionante opere din isto
ria culturii universale: numai bibliografia 
scrierilor sale publicate pînă în 1934 a al
cătuit singură două mari volume.

Personalitate complexă, N. Iorga a jucat 
un rol important în viața politică a țării, 
fără a depăși însă limitele unui om politic 
burghez. într-o perioadă grea pentru isto
ria poporului nostru, cînd hitlerismul îi a- 
menința independența, cînd bandele legio
nare se dedau la o criminală acțiune poli
tică de subordonare a intereselor țării Ger
maniei hitleriste, N. Iorga, animat de patri
otism și răspundere față de destinele țării, 
s-a ridicat cu hotărîre împotriva nazismu
lui, înfierînd cu mînie acțiunile legionari
lor, barbaria hitleristă. Articolele sale 
au demascat fără ezitare monstruosul 
pericol al înrobirii țării. în condi
țiile cînd poporul întreg, clasa mun
citoare în frunte cu comuniștii, desfășurau 
o neobosită luptă pentru a bara calea răz
boiului și a pătrunderii fascismului în țară, 
glasul lui Iorga s-a impus ca o remarcabilă 
manifestare a conștiinței sale civice.

Ajunși la putere, legionarii au început, 
după cum se știe, să desfășoare o campa
nie criminală de teroare și represalii îm
potriva mișcării muncitorești și antifascis
te, ținta principală a atacurilor lor fiind cei 
mai buni fii ai poporului, — comuniștii. 
Ei nu au uitat, în același timp, să-și „plă
tească“ datoriile și față de adversarii poli
tici burghezi, asasinînd, în furia lor oarbă 
și personalități ale culturii și științei ro
mânești. Acum douăzeci și cinci de ani, 
printre victimele bandelor legionare puse 
în slujba hitlerismului, s-a aflat și savantul 
Nicolae Iorga, răpit tîlhărește de la masa 
de lucru, supus unor chinuri îngrozitoare 
și ucis în pădurea Strejnic.

Acest asasinat monstruos a zguduit toate 
conștiințele lumii. El a fost trecut însă sub 
tăcere de cercurile conducătoare ale țării, 
fapt ce dovedește complicitatea întregului 
regim de dictatură fascistă la lungul con
voi de atrocități săvîrșite în acei ani.

Opera marelui savant român, în care vi
brează dragostea fierbinte față de popor și 
tradițiile lui, răspunderea pentru viitorul 
țării, activitatea sa de profesor de înaltă 
vocație îl impun pe Nicolae Iorga ca pe o 
personalitate de primă mărime a istoriei 
culturii și gîndirii românești. Vasta sa ope
ră e un monument mai tare ca bronzul.

C. STĂNESCU

Pe una din noile artere ale 
Brașovului

...... ...................... .......... . .. ........

PAGINI ALESE
Editura pentru 
literatură, 1965

Cele două volume recent apă
rute conțin cîteva sute de pa
gini din operele reprezentative 
ale lui N. Iorga. Ele au un scop 
antologic tinzînd să prezinte pu
blicului paginile cele mai izbu
tite ale marelui om de cultură. 
Selecția și studiul introductio 
sînt făcute de M. Berza, istoric 
cunoscător al întregii activități 
desfășurate de N. Iorga de-a 
lungul timpului. Operația de se
lecție are dificultăți sporite în-

ghid

soptominol

LECTURA

Ședința 
comemorativă

La 27 noiembrie a avut loc 
în aula Academiei Republicii 
Socialiste România ședința 
comemorativă consacrată îm
plinirii a 25 de ani de la asa
sinarea de către legionari a 
lui Nicolae Iorga, personali
tate de frunte a științei și 
culturii românești, savant de 
renume mondial.

'Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Acade- 
miei Republicii Socialiste Ro
mânia. în legătură cu opera 
și activitatea lui Nicolae Iorga 
au fost prezentate următoa
rele comunicări : „Nicolae 
Iorga — istoric al românilor“ 
de acad. Andrei Oțetea, direc
torul Institutului de istorie 
„Nicolae Iorga“ al Academiei ; 
„Nicolae Iorga și istoria ve
che a României“ de acad. 
Constantin Daicoviciu, direc
tor al Institutului de istorie 
și arheologie din Cluj al Aca
demiei ; „Nicolae Iorga — 
scriitorul și istoricul literar“, 
de prof. Serban Cioculescu, 
membru corespondent al Aca
demiei ; „Viziunea de istorie 
universală a lui Nicolae Ior
ga“, de prof. Alexandru Elian. 
șef de secție la Institutul 
de istorie „Nicolae Iorga“ al 
Academiei.

La ședința comemorativă 
âu luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., acad. Athanase Joja, 
membru al Consiliului de 
Stat, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Jean 
Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului, academi
cieni, membri corespondenți 
ai Academiei, cercetători știin
țifici, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, membri 
ai familiei lui Nicolae Iorga.

ELOGIU VIRTUȚILOR
POPORULUI

Opera fundamentală a lui N. 
Iorga, operă uriașă ca întindere și 
complexitate — aceea de istoric al 
trecutului, ca și cea a prezentu
lui său, ca gazetar — e pornită 
din încrederea desăvîrșită în ma
rile valori morale ale poprfiului 
român, clădită pe această încrede
re nestrămutată. N. Iorga a trăit 
și a murit cu convingerea că po
porul român a dat umanității va
lori umane — de la cele mai mari 
pînă la cele mai mărunte — care 
îl îndreptățesc nu numai să stea 
cu truntea sus. să-și ceară dreptul 
Ia o viată demnă între celelalte 
popoare, dar și să creadă că iără 
el omenirea ar fi pierdut unele 
trăsături ale măreției sale.

Cititorul care trece de la opera 
de istorie a lui N- Iorga la răs
foirea acelei chintesenle a activi
tății sale de gazetar, a acelei serii 
de volume cuprinzînd articolele u- 
nite sub titlul „Oameni care au 
fost" descoperă aici fata cea mai 
aproape de adevăr a personalității 
și gîndirii lui N. Iorga ca pretuitor 
șl propagator al valorilor morale 
ale poporului nostru. Citind arti
colele din aceste volume 
îtl dai seama că ele consti
tuie în realitate o cronică vie a 
actualității sub semnul tocmai al 
imenselor potente spirituale ce 
sălășluiesc în poporul român și se 
manifestă în cele mai diverse do
menii ale activității umane. Cei 
evocați în aceste scurte, lapidare 
dar cutremurătoare articole sînt

de Ovidiu Papadima

priviți în clipa supremă a despăr
țirii lor de viață nu numai ca 
exemple pentru felul cum trebuie 
trăită o viață ca să fie intr-adevăr 
rodnică — chiar în cele mai umile 
împrejurări — dar mai ales ca 
demonstrație pe cele mai diverse 
planuri sociale și culturale. a 
forțelor morale imense ale poporu
lui nostru.

Imaginea poporului și toată mă
reția modestiei lui, la N. loraa e 
sinceră și superbă. în însemnările 
lui zilnice din timpul primului 
război mondial, întîlnesti cu o ade
vărată cutremurare rînduri ca a- 
cestea t „Profesorul Ștefan Pop 
vine de pe front. Are nesfîr$ite 
laude pentru soldați. în tranșee 
stau nemișcati, cu pușca la ochi, 
neîntorcîndu-se măcar pentru a 
răspunde, pentru a li se pansa 
rănile. Un simt de deosebită dem
nitate îi străbate*..* Altădată 
vorbește cu un colonel venit de 
pe front: „Trei zile au rezistat 
vînătorii lui. în ceata fumului șu
ierau necontenit obuzele cele mari. 
Tunurile noastre. puține, vechi, 
proaste, nu băteau j și oamenii 
stăteau pe loc. Nicj o armată din 
lume n-ar fi păstrat pozițiile ei în 
asemenea condiții".

în povestitorul Delavrancea des
cifra tot glasul oamenilor din po
por, cu toată dlrzenia. cu toată 
lărgimea de vederi cînd istețimea 
lor ajunge să cunoască lumea lar

gă : „Așa-i porunceau înaintașii 
care erau în el : grînarii țărani 
străbătători din văi și munți, răs
colitori de zări, adunătorii de pri
veliști, tezaurizatorii de impresii. 
Ei toti, sfătoși cum li era rostul și 
buni de toate poveștile culese în 
cale și-au dat drumul dintr-o dată 
printr-însul".

Paginile închinate lui Eminescu, 
lui Creangă, sînt adevărate imnuri 
ale puterilor creatoare din poporul 
nostru. Și nimeni n-a scris, la 
moartea pictorului Grigorescu ca 
N. Iorga. Portretul pe care i-1 face 
egalează aproape operele maestru
lui : „Ce frumos bătrîn, cu ochii 
de o strălucire minunată, de stră
bătător diamant negru 1 Ce aristo
cratică distincție, ca de prinț, ca 
de rege, în această fată de fiu din 
popor"... Profetizînd că _,va veni o 
vreme cînd se vor scrie volume 
despre fapta lui", N. Iorga îl zu
grăvește ca pe una dintre cele 
mai strălucite expresii ale valori
lor morale ale poporului său : 
, Se va spune că prin voia unor 
puteri maț mari decît noi s-a dat 
în el acestei țări. acestui neam 
întreg, omul care să le înțeleagă 
în toată adîncimea șl nevinovăția, 
în toată mîndria și duioșia, în 
toată frumusețea și simplicitatea, 
în toată castitatea și poezia lor 
(...) Raza ce-i căzuse pe fruntea 
înaltă, inspirîndu-1 pe viată, raza 
aceea i-a luminat pînă în ultima 
clipă de lucru cu aureolă de ideal 
pe cei multi, săraci și nevinovat! 
ai aceste? nații, cu cari, toti s-a 
simtit una și al căror măreț înălță
tor prin artă a fost*.

trticît numai bibliografia numără 
cîteva mii de titluri. Evident că 
nu tot ce a scris este de o va
loare egală și M. Berza s-a stră
duit să dea o culegere în care 
să fie urmărite mai cu seamă 
valorile literare ale operei lui 
Iorga. Cunoscut mai ales ca is
toric, Iorga e mai puțin cunoscut 
ca scriitor-artist și ediția de față 
încearcă o asemenea populari
zare.

Paginile alese de M. Berza, 
dovedesc valoarea scrisului 
marelui savant. Fragmentele 
sînt detașate din volume 
cu preocupări dintre cele 
mai diverse ilustrîndu-se totoda
tă și larga arie de interes a sa
vantului mai puțin cunoscută. 
Capitolul de Priveliști din țară 
ne relevează un reporter pasio
nat și avizat al pămîntului țării, 
iar Locurile străine reproduce 
pagini din însemnările lui de 
călătorie peste hotare. Mai sînt 
de amintit capitolele de Portrete 
și evocări, Creatori și opere, 
Fragmente autobiografice, arti
colele jurnalistice care la lectură 
oferă și ele date noi asupra omu
lui și literatului N. Iorga. Aceas
tă ediție selectivă este o bună, 
pentru început, introducere în 
masiva operă a lui Nicolae 
Iorga.

„CONVORBIRI CU GOETHE" constituie una din cele mai autori
zate biografii a ultimei perioade a vieții lui Goethe.

Scrisă de Johann Peter Eckermann, unul din apropiații șl fervenții 
admiratori ai lui Goethe, „Convorbirile' sînt ,,un jurnal consemnînd 
opiniile poetului zi de zi, reținînd numeroase întîmplări și opinii e- 
sentiale care subliniază anumite trăsături mai dinainte cunoscute ale 
firii lui Goethe sau descopetă elemente cu totul noi”. Cartea, conti- 
nînd un studiu remarcabil al prof. Al. Dima, face cunoscute părerile 
lui Goethe despre artă, referirile pe care acesta le-a făcut deseori la 
istoria literaturilor (de la Goethe a rămas conceptul de literatură 
universală), la metodele de creație, curentele literare. Profund cu

noscător al operei goetheniene, Eckermann face cunoscute izvoarele 
inspirației autorului Iui ..Faust', prezintă momente și felul în care 
au fost concepute șl materializate unele din celebrele sale opere. 
O carte al cărei aport Ia cunoașterea operei și vieții lui Goethe este 
considerabil și pe care o recomandăm tuturor tinerilor.

MUZICA
Din bogatul șir de e- 

venimente muzicale 
ale săptămînii viitoare 
remarcăm :

— Deschiderea sta
giunii Studioului Con
servatorului „Ciprian 
Porumbescu' cu un 
inedit program de con
certe despre care v-am 
informat într-unul din 
numerele trecute. Din
tre primele manifes
tări cităm premiera 
operei „Traviata" (luni 
seara) și concertul de 
concerte in care-i vom 
putea asculta pe stu
denții M. Suriu, V. 
Alexandrescu și T. 
Stoianovici.

— Turneul Operei 
comice din Berlin sub 
conducerea lui Waller

Felsenstein cu specta
colele Povestirile lui 
Hoffmann, de J. Ofien- 
bach și Opera cerșeto
rilor de John Gay în 
prelucrarea lui B. Brit- 
ten.

— Concertul din ci
clul Pagini de antolo
gie din muzica univer
sală, susținut de Filar
monică. — Miercuri, o 
seară Mozart cu un 
program cuprinzînd 
Serenada nr. 6, Con
certul pentru pian KV 
246 și prima audiție a 
comediei muzicale Di
rectorul de teatru.

— O altă operă de 
Mozart. va putea fl 
ascultată foi seara în 
concertul orchestrei de 
studio Radio : — Don

Giovanni — avînd în 
rolurile principale pe 
L. Konya șl M. Rlntz- 
ler.

— In sfîrșit, la Fi
larmonică, vineri sea
ră un inedit concert 
de muzică contempo
rană alcătuit din Dan
surile românești ale 
lui Lipatti, Cvartetul 
lui Copland, concertul 
pentru două piane de 
Strawinski și Cvarte
tul lui Messiaen.

— La televiziune, în 
această săptămînă, 
niciun tel de manifes
tări interesante pe li
nia răspîndiril valori
lor muzicale.

ECRANUL

I. S.

Premiere ■

• DINCOLO DE BARIERĂ. A doua premieră cinematografică ro
mânească a lunii noiembrie aduce pe ecran un film de Francisc Mun- 
teanu, adaptare liberă după piesa „Domnișoara Nastasia' de G. M. 
Zamfirescu. Controversat de o parte a criticii care îi reproșează re
gizorului infidelitatea față de original și unele rezolvări livrești, fil
mul lui Francisc Munteanu poartă totuși amprenta personalității 
creatorului său, binecunoscută din creația anterioară („La patru pași 
de infinit“, „Cerul n-are gratii“ etc.). Este cel de-al 5-lea film de 
lung metraj, semnat de cunoscutul scriitor și regizor, care, cu acest 
prilej, a realizat un record în ceea ce privește turnarea : 27 de zile I 
Imaginea este semnată de tînărul operator Vasile Oglindă, care se 
anunță un valoros slujitor al camerei de luat vederi.

L-am întîlnit pe regizor acum cîteva zile citind cu interes o scri
soare. Una din rudele apropiate ale lut G. M. Zamfirescu i-a scris 
Iui Francisc Munteanu, exprimîndu-și surprinderea și bucuria că 
acesta a intuit una din variantele „Domnișoarei Nastasia“, rămasă 
din păcate neterminată și în care Vulpașin avea exact profilul din 
film. L-am rugat cu acest prilej pe regizorul Francisc Munteanu să 
adreseze cîteva cuvinte tinerilor spectatori, cititori ai ziarului „Scìn
tela tineretului". Iată ce ne-a spus s

„Dincolo de barieră' constituie o etapă importantă în activllatee 
mea cinematografică.

— Despre metalurgia pulberi
lor se vorbește tot mai mult în 
cercurile științifice.

— Cel puțin la noi proble
ma metalurgiei pulberilor este 
studiată cu rîvnă de mulți ani.

— Acest Interes deosebit e 
confirmat ?

— Putem spune că e mai mult 
decît confirmat prin evaluarea 
teoretică a unor posibilități 
practice, Tehnologia aceasta 
este indispensabilă Industriei 
moderne.

— Vreți să ne dați cîteva «- 
mănunte ?...

— Tehnica modernă e dirija
tă spre temperaturi și presiuni 
înalte. Acest lucru impune fo
losirea unor materiale speciale 
care nu pot fi realizate prin me
todele clasice. Trebuia o nouă 
tehnologie prin intermediul că
reia să se realizeze materiale 
înalt refractare și cu proprietăți 
speciale.

— Am dori un exemplu...
— Sînt nenumărate, dar să a- 

legem pe cel mai „plastic“. 
Răfll tehnologia pulberilor sin- 
terlzate nu se pot concepe zbo
rurile cosmice sau centralele 
termonucleare. Gînditi-vă că • 
navă cosmică se deplasează cu 
o Imensă viteză Se produce, fi
rește, prin frecarea cu aerul o 
temperatură mare, capabilă să 
transforme în masă Incandes
centă orice material obișnuit.

— $1, probabil că nu s-a a- 
juns la un punct terminus.

— Deloc. Mai mulf chiar, aș 
putea spune că e un fel de în
ceput. Cercetarea științifică, în 
această direcție, se Intensifică, 
la o tot mai mare amploare. în 
luna Iunie am fost Invitat Ia 
Congresul de metalurgia pulbe-

rilor de la New York, unde au 
participat peste 2 000 de spe
cialiști din întreaga lume. Cu 
această ocazie am vizitat labo
ratoare ale oamenilor de știință 
americani Aici se lucrează, prin 
metoda amintită, la noi materia
le cu care o să se construiască 
navele cosmice destinate cursei 
regulate pămînt-lună.

— Cercetările dv. au stat în 
centrul atenției multor oameni 
de știință din toată lumea în
deosebi, la sesiunea științifică 
amintită. Vreți să ne dați cîteva 
detalii asupra acestor cercetări I

— Mult timp, literatura de 
specialitate excludea posibilita
tea reducerii directe cu gaz me
tan a oxizilor metalici. Am reu

PE TEME ȘTIINȚIFICE
talurgice. După presarea semi
fabricatelor din pulbere se obțin 
piese sinterizate care nu mai 
necesită prelucrări prin așchie- 
re, putînd fi montate direct. A- 
daug că pulberile metalice sînt 
numeroase și cu destinații foar
te variate. De la tăierea cu fia 
cără pînă la pulberi folosite la 
selectarea semințelor.

La Uzinele „Unirea“ din Cluj, 
la Cugir se fabrică deja piese 
sinterizate pe scară industrială.

— Chiar piese mai complica
te se pot obține ?

— Desigur, mai sînt și alte 
întreprinderi unde se aplică a- 
ceastă nouă tehnologie.

— Din ce în ce mai multe. La 
„Industria sîrmei’ din Cîmpia 
Turzii se elaborează pulberile 
de fier pentru electrozi de înal
tă performanță (înainte erau im
portate). Mă bucur că la aceas
tă uzină un grup de tineri ingi
neri — pe care l-am avut stu
dent! — au îmbrățișat cu pasiu
ne această metodă. Au și reali
zat electrozi cu performanțe 
înalte, cu nimic mai prejos ce

PULBERI... MIRACULOASE
șit să dovedim, teoretic șl ex
perimental acest lucru, socotit 
imposibil, într-una din lucrările 
prezentate la Congres i „Cine
tica reducerii minereului de fier 
direct cu gaz metan“. Prin acest 
procedeu se pot elabora burete 
de fier cu concentrație pînă la 
98 la sută. Avantajul constă în 
faptul că e posibil să se utili
zeze și minereuri sărace.

— în ce mod se aplică în țară 
noua tehnologie?

— Trebuie să spunem că teh
nica modernă nu se poate lipsi 
de pulberile metalice Cu ajuto
rul acestora se realizează ma
teriale speciale șl produse ce 
nu se pot obține nici prin topi
re, nici prin alte procedee me-

Interviul nostru 
cu prof. univ. 

ing. AL. DOMȘA 
rectorul Institutului politehnic

din Cluj

— Chiar piese care prin teh
nologia clasică necesită un vo
lum de muncă mare, într-un 
timp de zeci de ori mat scurt șl 
la un preț de cost mult mai scă
zut

lor produși în alte țări. Am re
marcat că tot mai mulți tineri 
ingineri sînt atrași în acțiunea 
de introducere a progresului 
tehnic. M-a încîntat receptivita
tea lor la nou, munca de cer
cetare științifică pe care o des
fășoară.

— $i cîteva proiecte ?
— Gontinuăm cercetările. 

Conduc un colectiv valoros de 
tineri talentați și pasionați de 
munca științifică. Am ajuns la 
invenția nr. 14 și la inovația nr. 
6. Nu ne oprim aicL Cercetării 
științifice i se impune o propor- 
ție mereu crescîndă $1 o de in

teres vital să fim pe „creasta 
valului' și nu rămași în urmă. 
Mai concret t ne vom ocupa în 
continuare de problema redu
cerilor care e foarte vastă. în 
sfera noastră de atenție intră și 
metalele rare a căror folosire 
în tehnica modernă e tot mal 
mult solicitată. Am rezolvat 
pînă acum, tot prin metalurgia 
pulberilor, posibilitatea valorifi
cării pe Scară industrială a 
minereului de molibden.

— Ge însemnătate are acest 
lucru î

— De exemplu, blsulfura de 
molibden este un lubrifiant so
lid de înaltă performantă. Eftill- 
Zînd uleiuri cu bisulfură de mo
libden se prelungește viața unul 
motor cu circa 60 000 km. E nn 
exemplu destul de palid, care 
nu conferă deloc Imaginea cea 
mai apropiată de ceea ce poate 
fi,

— Si e totuși mult I
— Da. într-adevăr I Dar nu e 

ultimul cuvînt, ci poate primul. 
Avem o dezvoltare stabilă și 
rapidă, a cărei lege este succe
sul, o înaintare, a cărei sigu
ranță nu exclude viteza, ci o 
cuprinde.

Interviu realizat de:
ION RUS

In acest film n-am transpus (tradus) tn imagine piesa lui G. M 
Zamfirescu, ci am Încercat să interpretez ceea ce mie, ca cineast, mi 
s-a părut mai interesant din punct de vedere cinematografic : drama 
lui Vulpașin. In al doilea rînd, în acest film am încercat să fixez 
sentimente în imagini. Camera a depășit distanța prim-planurilor și 
s-a apropiat mai mult de personaje, de gîndurile lor, decît în filmele 

mele anterioare. Dar. asta va aprecia publicul.

• SAȘA. Un film despre și pentru tineret, realizare a studiourilor 
Iugoslave. Regizorul Radenko Ostajici, care ne vizitează tara cu 
prilejul premierei filmului ne-a declarat următoarele : „Filmul are 
multe asemănări cu genul de aventuri. Totuși. „Sașa" este în primul 
rînd o povestire despre tineri, băieți și fete, care deși aflati la vîrsta 
adolescentei au fost nevoit! ca Intr-o vreme grea să-și apere nu 
numai viețile lor prin lupte, ci și ideile înaintate ce-i animau. Am 
dorit un film care să le vorbească contemporanilor despre război, 
despre lupta împotriva ocupației fasciste astfel ca tinerii de azi să 
știe cit de greu le-a fost generațiilor de atunci.

• IN COMPANIA LUI MAX LINDER. Film de montaj reunind cele 
mai reușite momente din creația unuia din cei mai mari actori de 
comedie ai ecranului, despre care Chaplin mărturisea că i-a fost 
profesor.

Dacă mergeți la cinematograf însoțiți de copii, puteți viziona urmă
toarele filme :„De-aș fi... Harap Alb'. „Unchiul meu', „Aventurile 
Iul Pat si Patachon".

A. T.
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Cadru din filmul „Dineolo de barieră’

DE-AȘ FI._ HARAP ALB 
rulează la Patria, orele 9,45 i 
12 , 14,15» 16,20, 18,45 , 21,
București, orele 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21 — completare
„Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Maramureș'.

ULTIMA VACANȚA
rulează la Republica, orele 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, Flamu
ra, orele 9,15, 11,30, 13,45,
16, 18,15, 20,30.

SAȘA
rulează la Capitol, orele 9|
11, 13, 15, 17, 19, 21.

îndrăznețul pardail-
LAN (cinemascop)

rulează la Festival, orele
8.45, 11, 13,15: 15,30, 17.45,
20, 22,15, Excelsior. orele'S/
9.15, 11,30, 13,45, 16, 18,15,
20.30, Melodia, orele 8,15 ;
10.15, 12,30, 14,45, 17 , 19.15,
21.30, Modem, orele 9, 111
13, 15, 17, 19,15, 21,30 Lu
ceafărul, orele 8, 10,15, 12,30,
14.45, 17, 19,15, 21,30. Fero
viar orele 8, 10,15, 12,30,
14.45, 17, 19,15, 21,30.

PRIMII ANI
rulează la Lumina, erele
11.45, 13,45, 16, 18,15, 20,30.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

(completare „Vezf rîndunele- 
le, se duc') rulează la Bu- 
zești, orele 9,30, 11,45, 14 ,
»6,15, 18,30, 20,45 — comple
tare „Calitate în cantitate 
industrială' Tomis, orele 9|
11.15, 13,30, 16, 18,30, 21,
Volga, orele 8,45, 11,15,
13.30, 16, 18,30, 21.

DUMINICA la new york
rulează la Victoria, orele 10,
12, 14, 16 15, 18.30 , 20.45,
Bucegi, orele 9.30, 11,45, 14,
16.15, 18,30. 20,45, Miorița,
orele 9,30, 12, 14,45, 16,30 ,
18.45, 21.

MARILYN (cinemascop)
rulează la înfrățirea între po
poare, orele 10» 12, 14 , 16 ,
18, 20.

SAMBA
(completare „A cu! e vina ?') 
rulează la Union, orelo 15,30, 
18, 20,30, Flacăra, orele 19,
15.30, 18, 20,30.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Doina, orele 11,30, 
13,45, 16, 18,15, 20.30 (pro
gram pentru copii la ora 10), 
Dacia, orele 9,30, 14, conti
nuare, 16.15, 18.30, 20,45, Vi- 
tan, orele 11, 16, 18.15, 20,30.

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Ciulești, orele 10,
12.30, 15,30, 18, 20,30.

CĂLĂTORIE ÎN TURUL PA- 
MÎNTULUI

rulează la Cultural, orele
10.30, 15,30, 18, 20,30.

UN CARTOF, DOI CARTOFI 
rulează la Crîngași. orele 16, 
18.15, 20,30.

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE

rulează la Unirea, orele 16, 
18.15, 20,30.

JUDEX
rulează la Munca, orele
10.30, 14, 16, 18,15, 20.30.

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Drumul Sării, ore
le 15, 17,30, 20, Cosmos, ore
le 15,45, 18, 20.

DULCEA PASARE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Popular orele
10.30, 16, 18.15, 20,30

CARTOUCHE (cinemascop) 
rulează la Arta, orele 10 ; 
12,30, 15.30, 18, 20,30.

CAMERA IN FORMA DE „L“

CEI MAI FRUMOȘI ANI (ci
nemascop)

rulează la Moșilor. orele 
15,30, 18, 20,30.

rulează îa Viitorul. 
15,30; 17,45; 20.

orelo

BOCCELUȚA
rulează la Floreasca. orele
9.30, 11,45, 14, 16, 18,15,
20.30. Central, orele 9, 11,30, 
14 , 16,30, 19, 21,15.

UNCHIUL MEU
rulează la Rahova, orele
15.30, 18, 20.30.

ȘOFERII IADULUI
rulează la Progresul, orele
15.30, 18 , 20.30.

LALEAUA NEAGRA
(completare „Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Cluj“) rulează la 
Lira, orele 10.30, 15, 17.45,
20.30.

CĂPITANUL ZERO (cinema
scop)

rulează la Ferentari, orele 16, 
18, 20,30.

CINEVA, ACOLO SUS, MA 
IUBEȘTE

rulează la Cotroceni, orele 
13.45: 16,15, 18.45, 21,15.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE ? (cine
mascop)

rulează la Pacea orele 15.30, 
18, 20,30.

ANIMALELE ; CAMPIONUL 
rulează la Timpuri Noi. ore
le 10 — 21 în continuare.

Televiziune
DUMINICĂ 28 NOIEMBRIE

18,50 Gimnastica de înviorare la 
domiciliu. 9,00 Rețeta gospodi- 
Inei. 9,30 Emisiune pentru eonii 

și tineretul școlar. Hoața de la 
Circ — film de desene animate.

I Telejurnalul pionierilor. Sport. 
La microscop handbal — Trans-

I misiune din Sala Floreasca. 11.00 
Emisiune pentru sate. 13,45 Du-

Iminică sportivă. Fotbal; Rapid 
București—U.T.A Arad. 17,45 
Concurs european de dans mo- 

Idem. Transmisie de la Praga. 
19,00 Jurnalul televiziunii (I).

119,15 Aventurile lui Robin Hoocl. 
20,00 Memoria caselor. 20,30 Me-

Ilodii în... premieră. 22,15 Jurna
lul televiziunii (II) 22,30 Tele- 
sport.
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DISCUȚII
-F

noastră 
în care 
în ma- 
găzdu-

Contmuind ancheta 
în legătură cu modul 
sînt prezentați clasicii 
nuale, pagina de față 
iește puncte de vedere ale u- 
nor critici, profesori, studenți. 
Se fac interesante recomandări 
de principiu cu privire la al
cătuirea manualului, care tre
buie să se bizuie în primui 
rînd pe valorile fundamenta
le cît și pe observații concre
te, menite a sugera punctele 
nevralgice ale manualului.

Din dorința de a se ajunge 
la soluții dintre cele mai ju
dicioase în alcătuirea și edita
rea manualelor școlare, ziarul 
nostru va găzdui și de aici 
înainte observații și sugestii 
ale profesorilor, istoricilor 
criticilor literari.

- * tl l • > Sil B < : M B S i- ■ 
« : o x ? i: V <><> s < -, < ■■■

VIAȚA LUI
I. L CAKAXIALE

I
n intervenții rele
vabile, „Scînteia ti
neretului“ și „Ga
zeta literară“ au 
dezbătut noțiunea 
de literatură clasi
că și rolul ei în e- 
ducația tineretului, 
ca și în dezvoltarea

literaturii române actuale. S-a 
arătat că scriitorii clasici 
contribuie substanțial la forma
rea intelectuală a tinerilor care 
studiază, ca și la edificarea scrii
torilor, la ridicarea necontenită 
a nivelului artistic al literaturii 
noastre actuale, cît și la crește
rea prestigiului culturii româ
nești pe plan mondial. Atenția 
de care se bucură în țara noastră 
scriitorii și artiștii a fost ilustra
tă în cuvîntul tovarășului Nico- 
lae Ceaușescu, la întîlnirea eu 
oamenii de cultură si artă din 
acest an :

„Întregul nbstru popor dă o 
înaltă apreciere operelor valo
roase ale lui Eminescu, Caragia
le, Alecsandri, Bolintineanu, Coș
buc, Sadoveanu, Rebreanu. 
Goga, Grigorescu, Enescu, Brăn- 
cuși și alții, care constituie nu 
numai o bogăție a culturii noas
tre naționale, dar au devenit și 
un bun al culturii universale, 
contribuind la ridicarea presti
giului patriei peste hotare“.

La discuția organizată de 
..Scînteia tineretului“ s-a pus în
deosebi problema îmbogățirii 
mijloacelor de predare a clasici
lor în școli, pleeîndu-se de la 
ideea că un manual, oricît de 
bine întocmit, nu poate satisface 
toate cerințele pedagogice. S-a 
preconizat de aceea : editarea 
periodică a clasicilor în colecții 
și tiraje corespunzătoare nu
mărului mereu mai mare de ele
vi ; publicarea unor micromono
grafii (sinteze) ilustrate asupra 
scriitorilor clasici ; publicarea 
unor albume închinate clasici
lor și a unei istorii a literaturii 
române 
școlilor 
adecvat 
busturi, 
diafilme

Fiind de acord cu toate aceste 
deziderate, eventual și cu altele 
care s-ar mai putea exprima (n-ar 
fi oare utile și niște sinteze de 
literatură română, un dicționar 
al scriitorilor, al operelor, al 
personajelor literare, un dicțio
nar al terminologiei literare, un 
ghid pentru studiul literaturii 
române cu bibliografie esen
țială etc. ?), ne permitem și cî- 
teva observații critice în scopul 
de a înlătura posibilitatea 
confuzii.

Astfel era, între altele, 
mat că manualele trebuie
pietate cu „monografii oficiale 
despre scriitori“. Nu știu ce s-ar 
putea înțelege prin acest fel de 
monografii. Sînt clasificate 
nografiile în 
unele 
ți fie",

în imagini ; înzestrarea 
cu material didactic 
(portrete de scriitori, 

planșe pentru expoziții, 
etc.).

Școala are datoria

să se ocupe de scriitorii

fundamentali

consti-

Manualul pune 
la îndemina elevu
lui o bibliografie ce 
trebuie să conțină 
cele mai reprezen
tative valori scrii
toricești. Nu puțini 
dintre noi știm că 
bibliotecile elevilor 
noștri sint
tuite plecind de la 
aceste sumare bi
bliografii pe care le 
dau manualele. Iată 
deci că pentru , mul
tă vreme 
cărți vor 
biblioteca 
pentru că 
ie-a recomandat dar 
vor și lipsi altele 
pe care, greșind, lot 
școala nu i le-a fă
cut necesare. O ob
servație cu caracter 
general: progra
mele de învățămînf 
nu acordă întot
deauna importanta 
cuvenită scriitorilor 
studiați. Fără îndo
ială nu e vorba de 
lista scriitorilor (sau 
dacă și de ea, asta 
din alte motive, în
deobște cunoscute), 
ci de timpul par
curgerii lor. Cînd 
durata de prezen
tare a unor scriitori 
cu valori diferite e 
egală se înțelege că 
aceasta nu poate fi 
decit In dauna ce
lor de prima mări
me, respectiv a 
„clasicilor" siliți a 
„încăpea" în ceea 
ce li se acordă. O- 
perelor unor scrii
tori precum Sado
veanu, Arghezi, G. 
Călinescu, Camii 
Petrescu li se cuvin 
mai multe ore spre 
a fi prezentate.

Aceasta, 
presupune 
gerea analizei 
tora și impune pri
viri sintetice 
trunzătoare, 
tuite cu un 
spirit de competen
tă. Pe de altă parte, 
mi se pare normal, 
corespunzător unui 
criteriu științific a- 
deGvat ca un feno
men literar în plină 
afirmare, aflat în 
curs de desfășurare 
cum este creația 
contemporană să be
neficieze 
menea 
privire 
Principiul 
fie în predarea lite
raturii contempora
na nu este suficient 
de mobil, 
lărgimea 
studiului întregului 
proces 
manifestările 
reprezentative. Ma
nualul — este vorba 
de acela pentru cla
sele a Xl-a — nu 
poate fi receptiv ur- 
tpărind literatura aa- 
tuală sub 
monografic, pe In
dividualități. înnoi
rea manualului de 
la an la ari — în ce 
privește literatura 
contemporană — e 
reclamată de însăși 
dinamica evoluției 
literare. Mulți scrii
tori contemporani 
au toate posibilită
țile de a realiza ope
re de seamă care 
trebuie cunoscute 
de elevi, și, deci, 
incluse în manual. 
De aceea eu cred că 
trebuie să se stu
dieze posibilitatea 
înlocuirii studiului 
monografic eu capî-

anumite 
exista in 

elevului 
școala I

evident 
restrin- 

al-

pă- 
alcă- 
Inal t

de o ase- 
pertinentă 
sintetică, 
monogra-

nu oieră 
necesară

literar în 
sale

raport

sintetice, din 
i rezulte o 

prezentare de an
samblu a literaturii 
contemporane. Ase
menea capitole ar 
putea, după părerea 
mea, surprinde mai 
bine structura lite
raturii contempo
rane, zonele ei te
matice, multitudi
nea modalităților de 
exprimare. Fără în
doială că în cadrul 
acestor 
sumînd 
rînd 
trebuie 
că locul operele re
prezentative și, în 
general, cred că o 
asemenea 
re ar avea 
eficiență 
pentru că 
zenta | 
comune, 
frontului 
cesc.

Folosesc acest pri
lej pentru a-mi ex
prima o nedumerire 
în legătură cu alcă
tuirea manualului 
pentru clasa a XI. 
Las la o parte faptul 
că, repet, metoda 
monografică nu în-

sinteze In
in primul 

problematica 
să-și găseas-

prezenta- 
mai mare 
educativă 

ar pre- 
preocupările 

majore ale 
i scriitori-

mele cunoscute). 
Acceptarea propu
nerii mele ar evita 
situații nefirești, 
cînd, în același ma
nual la 
„Contribuția 
(s.n.) scriitori, 
nui poet ca M. 
Paraschivescu i 
rezervă pentru pre
zentare abia... 
tru rinduri. 
autorii 
să nu fi 
vinși de 
liricii

capitolul 
altor

u-
R.
se

pa-
Oare 

manualului 
fost con- 
valoarea

militante, de 
o înaltă ținută ar
tistică, a poetului 
„Laudelor" încit au 
găsit nepotrivită re
producerea măcar a 
unei singure poezii 
lin opera acestuia? 
Este greu de înțeles 
criteriul in virtutea, 
căruia s-a realizat 
aici selecția. După 
părerea noastră nici 
o analiză serioasă 
nu se poate lipsi de 
citarea selectivă, în 
legătură cu un 
scriitor sau altul și 
cu scrierile sale. De- 

ma- 
pri-

ficitare sînt 
nualele și in 
vința prezentării cu
rentelor literare, in-

Sînt necesare

capitole

de sinteză
lesnește o prezenta
re atotcuprinzătoare 
a problematicii lite
raturii noastre noi. 
Capitolul intitulat 
„Literatura română 
actuală (cuprlnzînd 
prezentarea mono
grafică a unor scrii
tori) este urmat de 
un altul intitulat 
Realizări ale literatu
rii noastre noi în 
care sînt reamintiți 
scriitorii tratați din
colo monografic, 
sînt reluate opere 
despre care s-a vor
bit, de asemenea, în 
celălalt 
nomalia 
primă 
nevoia 
tetice asupra litera
turii contemporane, 
cele două secțiuni 
ale manualului (Li
teratura română ac
tuală șl Realizări ale 
literaturii noastre 
noi) ocupîndu-se, de 
fapt, de aeelași fe
nomen. Dar chiar în 
condițiile acceptării 
acestei situații mi 
se par uneori dis
cutabile criteriile 
selecției. Voi da un 
singur exemplu. Din 
creația Măriei Ba- 
nuș, poezia repro
dusă In manual și, 
deci, socotită repre
zentativă este „Din 
Maramureș". în ca
zul In care, criteriile 
selecției ju'dicios fo
losite dua la con
cluzia' tratării mo
nografice cred eă 
atunci alte versuri 
tși reclamau, prin 
mesaj șl realizare 
artistică prezenta 
(mă gîndese la poe-

capitol. A- 
aceasta ex- 
foarte bine 
privirii sin-

fluenței lor asupra 
scriitorilor. Citeoda- 
tă citim pe aceeași 
pagină afirmații care 
se contrazic. Ele 
provin tocmai din 
faptul că se ignoră 
complexitatea feno
menului, situație ali
mentată și de pro
grama analitică. Pro
grama marchează 
importanța unui 
scriitor prin numărul 
de ore destinat lui. 
Putem fi de acord 
cu semnul de egali
tate pe care progra
ma îl pune între ur
mătorii scriitori prin 
același număr de ore 
(două) acordate ; Ion 
Budai Deleanu, Ion 
Eliade Rădulescu, A- 
lecu Russo, Al. Ma- 
cedonski, Al. Vlahu- 
ță, Octavian Goga, 
D. Th. Neculuță, Ga- 
listrat Hogaș, Șt. O. 
Iosif, Panait Gerna, 
G. Ibrăileanu ?

în manual teore
tizarea, și ea super
ficială, a eurentelor 
moderniste nu e ilu
strată su suma mi
nimă de citate ne
cesare. De altfel se 
poate ușor observa 
că în privința cu
rentelor, manualul 
încă nu este „la cu
rent" cu interpretă
rile criticii actuale, 
sprijinite, cum se 
știe, pe criterii ști
ințifice din ce în ce 
mai adecvat utili
zate.

Prof.
R. MÄCÄREANU

Mceal
,M Sadoveanu“

Iași

Nuanțele

stereotipia
unor

afir-
com-

caracterizărilor
Creangă e intraductibil în ro- 

1 mânește în sensul că nu se poate 
repovesti, pentru că limbajul lui 
e un mod de existență al fabu
lației, asemănător cu existența 

^prin limbaj a personajelor lui 
r Caragiale și mă îndoiesc că „li

teratura lui poporală“ cum au 
numit-o junimiștii ar fi putut 
avea o răspîndire orală. El este 
un scriitor popular, adică se
lectat de popor pentru că a ridi
cat la expresie unică virtuți ale 
acestuia. Pe Creangă ți-l apropii 
citindu-l și școala este aceea care 
a contribuit foarte mult la a-l 
imprima adine conștiinței româ
nești. Mi se pare, deci, esențial 
rolul școlii în educația estetică a 
tineretului.

Autoritatea manualelor, pentru 
că realmente există așa ceva, 
sugerează ideea că tot ce se stu
diază înseamnă valoare. Sînt 
elevi care cred că între Alec
sandri, Eminescu, Vlahutâ, Cer- 
na și Bacovia, nu sînt deosebiri 
prea mari și pleacă. „în lume“ cu 
impresia aceasta. De ce ? Pentru 
că în tratarea lor manualul do
vedește un manierism al analizei 
incapabil să releve calitatea, să 
sublinieze adecvat „diferențele 
specifice“ dintre scriitori, clasici 
sau ceilalți, neconsiderați clasici. 
Îndeosebi capitolele care sinte
tizează personalitatea unui scrii
tor, pentru a-l fixa în epoca in 
care și-a desfășurat activitatea și 
pentru a-i reliefa locul în ansam
blul literaturii române, sînt re
dactate la un nivel scăzut, si 
din această cauză imaginea de 
ansamblu a perioadei din istoria 
literaturii române cuprinse în 
manual (de exemplu în cel pen
tru clasa a X-a) apare monotonă, 
liniară, lipsită de dinamismul im
primat de diferențierile existente 
între scriitori, opere, curente. 
Vom da cîteva exemple (luate 
din manualul pentru clasa a X-a 
care, din punctul de vedere al 
organizării materialului, e prin
tre cele mai bune). Cum se fixează 
valoarea unui scriitor ? Cel mai 
adesea prin epitete ornante, de 
multe ori inexpresive și necon
cludente. Astfel, Macedonski 
este un „poet cu mari posibili
tăți de expresie" (citiți o sută de 
cronici la volume de poezie con
temporană și veți constata cît de 
frecventă e această afirmație in
capabilă de a preciza personali
tatea artistică a unui poet), Coș
buc „înfățișează în forme supe
rioare artistice (!) viața țărani
lor", „a introdus în poezia noas
tră noi construcții strofice", 
Iosif „a dat la lumină cîteva vo
lume de versuri valoroase“, lată 
și o caracterizare „temeinic" 
argumentată: Cerna este un 
„liric cu predispoziții pentru 
poezia de meditație" pentru că 
poetul avea „o pregătire superi
oară în direcția filozofică“. O po
ezie de Goga „descrie“ o întîm- 
plare și ca atare analiza se trans
formă în descrierea unui... su
biect al poeziei, comentariul sub- 

„impresio- 
care po-

formă îi 
biect al , 
liniind mai departe: 
nantă este scena în 
etul...“.

Firește că după 
analiză, însemnătatea 
relevată prin formule ca : 
zugrăvește frumusețile...", 
„poezii optimiste“, cu 
vibrante“ etc. etc.

Improprietatea chiar a terme
nilor analizei dar în primul rînd 
a manierei, precum fi neconclu- 
denfa calificării însemnătății prin

asemenea 
poetului e 

„Goga 
scrie 

.accente

tin-asemenea mijloace creează 
presta, cum arătam mai sus, a 
unui tablou literar monoton, 
fără relief. Eroarea e peste tot 
simplismul, separarea forțată in 
cadrul analizei a conținutului 
de forma în care este exprimat, 
analiza formală a măiestriei ba, 
mai mult, chiar ignorarea de 
multe ori a acesteia din urmă. 
Fără îndoială că orice analiză, 
cît de sumară, pornește de la de
finirea atitudinii sociale a unui : 
scriitor sau altul în raport de 
care se și stabilește locul lui în 
epocă. Dar a neglija sau reduce 
— ceea ce în fond e același lu
cru 1 — valoarea artistică la epi
tete ornante, aplicabile unor 
serii, nu unor individualități dis
tincte e cu totul nepotrivit. Con- , 
ținutul, mesajul unei opere sînt : 
cu atlt mai convingătoare cu cît 
mijloacele artistice care-l pun în 
evidență sînt de o calitate in
discutabilă I Atunci de ce să nu 
analizăm cu atenție și, bineînfe-^^. 
Ies, pricepere, aceste mijloace 
Există la marii noștri scriitori o 
armonie indestructibilă între con
ținut și formă, iar multe analize 
din manual (și acelea asupra poe
ziei lui Eminescu ori Macedon
ski), nu izbutesc să demonstreze 
acest lucru. Consecința e uni
formizarea, prezentarea unui 
peisaj liric monoton, departe de 
bogăția surprinzătoare a poeziei 
românești. Desigur, cînd susțin 
toate acestea am în vedere și 
anumite criterii didactice care 
presupun o enumerare a aspec
telor esențiale ale unei creații, o 
analiză oricum mai sumară de- 
cît aceea efectuată, să zicem, 
la un curs universitar. Dar în 
orice analiză trădarea specificu
lui, a tonalității artistice proprii, 
dăunează, în primul rînd, cum 
se știe, chiar conținutului. Aș ob
serva că și capitolul de încheiere, 
„importanța“ sau „locul scriito
rului în literatura română“ e re
dactat schematic, stereotip.

Ca să se evite supraaglomera
rea și parcurgerea superficială a 
operelor, cred că istoria litera
turii române în liceu trebuie să 
se limiteze doar la studierea fe
nomenelor care reprezintă mo
mente nodale sau puncte de 
plecare în evoluția literaturii și' 
valorile, adică: primele texte în 
limba română și literatura reli
gioasă, cronicarii și Dimitrie 
Cantemir, Budai Deleanu, poe
ții Văcărești și pașoptiștii și apoi 
marii scriitori de la sfîrșitul se
colului al XlX-lea și cei dintre 
cele două războaie mondiale. 
Iar pentru cunoașterea profundă 
a specificului unui scriitor stu
diul acestuia să se facă printr-o 
operă reprezentativă.

Cred că ar fi bine să se ac
ționeze cît mai operativ pen
tru 
nor 
care 
stabile în mina profesorului 
elevului, sincronizate cu t..~ 
actual al cercetărilor de 
rificare a moștenirii 
(ajunse .și ele de multe 
un stadiu de limpezire), 
cu sensibilitate și capacitate de 
expresie. Elevii care intră la fi
lologie, de exemplu, nu ar mai fi 
atît de derutați de răsturnarea 
ierarhiei de valori pe care facul
tatea o face în comparație cu 
școala, așa cum se întîmplă 
astăzi.

cit 
elaborarea și 
manuale 

să devină

editarea u- 
de perspectivă, 

instrumente 
i și 

nivelul 
revalo- 
literare 
ori la 

scrise

Prof. NICOLAE I. NICOLAE

mo- 
două categorii : 

cu caracter „riguros știin- 
,,pretențioase“ și „care cer

^s"
obicei discu-

ma-
li- 
a- 
să 
la

Lu- 
fiecarc

De 
ția se duce ple- 
cînd de la 
nualele pentru 
ceu. Cred că în
tenție ar trebui 
stea și cele de 
clasele mici, 
crîndu-se 
manual pe clase, și 
nu de către aceiași 
oameni, apare ris
cul unei lipse de 
concordanță. Foar
te multe 
țiile care 
introduse 
de spațiu 
nualele de liceu pot 
intra în cele care 
le preced. Riscul 
repetițiilor de care 
s-a vorbit ar fi mai 

.mic și s-ar rezolva 
astfel și problema 
numărului mic de 
ore destinate unora 
din creatorii de 
seamă predați la 
clasele mari.

Avem o mare 
literatură capabi
lă să concureze 
prin autorii ei cei 
mai de vîrf litera
turile străine de 
mare reputație. 
Predîndu-i adecvat 
în școală atît ca 
număr de ore, cît 
și cu priceperea a- 
nalitică 
vom crea

din crea
mi pot fi 
din lipsă 

în ma-

îi

și 
un

necesară 
elevilor 

acel bagaj de cu
noștințe care
vor face apți să 
aibă discernămîn
tul ideologic și e- 
stetic față de pro
dusele literaturii. 
Ierarhia valorilor, 
iată ce cred că tre
buie să formăm la 
elevii noștri și asta 
se poate face numai 
aducîndu-le înainte 
scriitori mari 
opere mari, cu
conținut valoros de 
o înaltă realizare 
artistică.

Manualul se o- 
cupă însă în mod 
cu totul formal de 
scara valorilor. Ia
tă un exemplu ti
pic. Actualul ma
nual de clasa a 
Xl-a cuprinde un 
scurt capitol dedi
cat lui G. Călines
cu unde se reco
mandă elevilor Is
toria literaturii ro
mâne de la origini 
pînă în prezent cu 
următoarele cu
vinte : „Autorul
delimitează cu dis- 
cernămînt fenome
nul estetic din sfe-

timp“ și altele „de popularizare", 
gen colecția „Oameni de seamă", 
întrebarea este : care din aceste 
două tipuri de monografii pot fi 
considerate cele mai bune care 
ar putea eventual fi — (cred că 
acesta e sensul denumirii pro
puse) — recomandate în școală ? 
Să recomandăm elevilor 
lucrări de popularizare, ca mo
nografiile romanțate din colecția 
„Oameni de seamă", să le decla
răm pe acestea bibliografie șco
lară unică — și să nu orientăm 
lectura elevilor spre monogra
fiile despre aceiași autori scrise 
de G. Călinescu, Tudor Vianu, 
Șerban Cioculescu, studiile criti
ce de sinteză asupra operei unor 
scriitori ? Părerea mea e, dim
potrivă, că profesorul trebuie 
să prevină pe elevi în spirit critic 
asupra lecturilor lor, sa-i îndru- 
meze ' realmente, atrăgîndu-le 
atenția necontenit asupra valorii 
și utilității lecturii suplimentare.

Oricine știe că istoria litera
turii nu este nici istoria geniilor, 
nici numai istoria clasicilor. In 
clasă nu se studiază însă toți scrii
torii care intră în istoria literatu
rii, ci numai aceia care au o va
loare artistică recunoscută și me
reu confirmată de generații de 
cititori, scriitori a căror operă se 
inspiră din viața poporului, din 
momentele de seamă ale istoriei 
sale — opere în care sînt reflec
tate înaltele trăsături moral-spiri- 
tuale ale poporului, idealurile a- 
cestuia. Critica a revalorificat în 
bună măsură istoria literaturii 
române pe criteriul conținutului 
de idei al operei, al mesajului 
pe care îl poartă, aplicînd prin
cipiile esteticii marxiste de valo
rificare a moștenirii noastre lite
rare, 
pinde 
ținutul 
formei 
operei 
cît mai mare. de oameni. Foarte 
puține valori scapă publicului 
Călinescu era îndreptățit să spu
nă „Niciodată valoarea unei 
opere n-a scăpat masei mai de
vreme sau mai tîrziu. Publicul

exclusiv

Valoarea unei opere de- 
de adeziunea la con- 

ei, prin intermediul 
— moment esențial al 
de artă — a unui număr

ra. fenomenului mai 
larg, cultural, și 
face o selecție ju
stă a valoriloi', iz
butind mai ales în 
operația dificilă a 
ierarhizării lor“. 
Apreciind puterea 
de sinteză și ierar
hizare a lui G. Că- 
linescu, același ma
nual nu face dova
da aplicării consec
vente a unor cri
terii de selecție 
și valorificare. Nu 
prin îngrămădirea 
cît mai 
scriitori (și
tia aleși nu 
totdeauna cu 
gență) într-un 
țiu limitat 
reuși să dăm 
vilor educația

multor 
aceș- 

în- 
exi- 
spa- 
vom 
ele- 

este-

cuprins în filele u- 
nui manual, pentru 
cuvîntul tipărit, 
pentru ceea ce îi 
spune de la cate
dră profesorul. In 
liceu, spre exemplu, 
am învățat despre 
Alecsandri că este 
un mare poet care 
a avut și o activi
tate notabilă de 
dramaturg. în fa
cultate viziunea a- 
supra multor scrii
tori tratați într-un 
anume fel în ma
nuale a 
modificări 
le : sînt 
de pildă, 
mari ale 
turgului
dri, activitatea lui 
de prozator, de me-

suportat 
esenția- 

relevate, 
meritele 
drama- 

Alecsan-

Consecvența

criteriilor

de selecție
tică necesară. Refe- 
rindu-ne la 
tori cuprinși acum 
în manual cred că 
se acordă prea pu
ține ore operelor 
lui L. Rebreanu, Al. 
Macedonski, 
Petrescu, G. 
nescu. Creînd 
vilor conștiința 
ximei valori a 
rilor scriitori 
mâni, le creăm 
știința deosebitei 
capacități creatoa
re a poporului no
stru. Prin cultiva
rea la elevi a con
științei marilor o- 
pere ale literaturii 
române se realizea
ză un important act 
de educație patrio
tică. Iată
slujește manualul, 

între
care ne-au fost pre
zentați unii scrii
tori în liceu și cel 
în care sînt pre
zentați în facul
tate există puncte 
de vedere 
ferite de 
nualului, 
proaspeții 
îi derutează, 
mă explic. Elevul 
are, și așa și tre
buie să se întîmple, 
un respect deose
bit pentru ce este

scrii-

Camil
Căli- 

ele- 
ma- 
ma- 
ro- 

con-

cărei idei

modul în

noi, di
ale ma
care pe 
studenti

Să

pre-morialist. Se 
cizează chiar că a- 
ceasta e partea cea 
mai trainică și ar
tistică a operei. Ne
dumerirea despre 
care vorbeam mai 
sus este lesne 
de înțeles avînd în 
vedere că la o a- 
numită vîrstă, în 
cazul de față cea a 
elevului de liceu, 
cunoștințele însu
șite sînt echivalen
te cu 
definitive, 
ne poate fi 
rent cu ce 
absolventul 
ceu la sfîrșitul șco
lii din receptarea 
clasicilor; dacă vi
ziunea căpătată e 
cea reală sau cu 
lacune nedorite.

Normal, manua
lul, care favorizea
ză primul contact 
cu literatura tre
buie să o facă în 
așa fel îneît elevul 
(să nu uităm că nu 
toți elevii urmează 
facultatea de filo
logie) să rămînă cu 
discernămîntul ne
cesar selectării a- 
devăratelor valori.

judecățile 
Și nu 
indife- 
rămîne 
de li-

VASILE RÄVESCU 
absolvent 

al Facultății 
de filologie

de o anume categorie se întîm
plă a se delecta cu lucruri medio
cre, masa reclamă capodopere“.

Au existat întotdeauna scriitori 
de a doua mărime, ori scriitori 
minori a căror contribuție esen
țială a fost aceea de a pregăti 
terenul pentru apariția marilor 
talente. Așa a fost cazul scriito
rilor care l-au premers pe Emi
nescu sau au căzut în orbita in
fluenței lui. Acești scriitori de re
lativă însemnătate, se studiază la 
cursurile facultății de literatură 
română de cei ce doresc specia
lizarea. Bine se face cînd se aleg 
pentru manual numai autorii re
prezentativi ai literaturii române, 
scriitorii ei fundamentali. Clasa 
nu se ocupă de G. A. Baronzi 
sau H. G. Lecca, de pildă, cer
cetați numai de istoricul literar. 
Așadar, eventuala absență a unor 
scriitori din manual nu împiedi
că asupra studiului istoriei lite
raturii române, care, în clasă, 
este întreprins prin considerații 
generale asupra evoluției istori
ce și analize ale momentelor prin
cipale, ilustrate de scriitori ca
racteristici, reprezentativi.

Bineînțeles că rostul unui ma
nual nu este nici de a promova 
nici de a infirma scriitori. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că, așa 
cum constată în dezbaterea din 
„Scînteia tineretului“, tovarășul 
profesor C. Marinescu, de multe 
ori manualul rămîne în urina 
cercetărilor de istorie literară,

procesului reconsiderării și valo
rificării științifice a moștenirii li
terare și e „fatal tributar sta
diului anterior al acestora“. Asta 
înseamnă că adevăratul profesor 
trebuie să se țină permanent la 
curent cu cercetarea critică a li
teraturii, să folosească manualul 
în spirit critic, să nu cedeze 
inerției și să nu difuzeze cunoș
tințe pe care el însuși poate le-a 
învățat cîndva greșit. încă o dată 
școala are datoria să se ocupe de 
scriitori fundamentali, ca : fău
ritorii de limbă Varlaam, Dosof- 
tei și Antim Ivireanu ; cronicarii 
Ureche, Costin, Neculce, Cante- 
mir; scriitorii din perioada lu
minilor în frunte cu I. Budai- 
Deleanu; ctitorii poeziei, ai pro
zei și ai teatrului, Văcăreștii, Go- 
leștii, Conachii; scriitorii pașop
tiști Kogălniceanu, Eliade, Băl- 
cescu, Russo, C. Negruzzi, Alec
sandri, Bolintineanu ; Anton 
Pann, Ion Ghica ; scriitorii post- 
pașoptiști: Odobescu, N. Fiii- 
mon și Hașdeu ; marii clasici: 
Eminescu, Creangă, Caragiale, 
Slavici, Macedonski, Duiliu Zan- 
firescu, Coșbuc; scriitorii seco
lului nostru : Sadoveanu, < 
Arghezi, Rebreanu, Camii 
trescu, Blaga, G. Călinescu. 
ara căderea să întocmesc o 
gramă analitică, dar aceștia 
clasicii unanim acceptați, : 
tori care ilustrează toate etapele 
de dezvoltare ale literaturii ro
mâne de la origini pînă în pre
zent. Completările ce, eventual, 
s-ar mai găsi necesare într-o a- 
semenea enumerare merită a fi 
luate în seamă pentru o discu
ție științifică și, în funcție de a- 
plicarea unor riguroase criterii 
de selecție, exprimate practic în 
manuale. Pentru alți scriitori ne
citați dar importanți să se re
dacteze capitole de sinteză.

Desigur că literatura română 
e mult mai bogată, că mai există 
mulți alți scriitori de valoare, 
dar cum în liceu nu se poate 
face tot, e bine să se facă ceea 
ce e semnificativ.

Goga,
Pe- 
Nii

pro- 
i sînt 
scrii-

conf. univ. dr. AL. PIRU

Exigența
și programa

analitică
De la bun Început trebuie pre

cizat. că manualele apărute In toam
nă pentru elevii claselor IX-XI, nu 
reflectă, din păcate, decit în mica 
măsura cerințele unanim formulate 
In cadrul schimburilor de păreri 
care au avut loc în presa noastră. 
Ultimele „mese rotunde' au prile
juit participarea unor cadre didac
tice : „Clasicii in manualele
școlare" (Scînteia tineretului nr-, 
5 106 din 9 oct. 1965) și a unor cri
tici literari: „Actualitatea clasi
cilor“ (Gazeta literară nr. 42 (675) 
din 14 oct. 1965).

Una din concluziile comune ale 
acestor discuții a fost aceea pri
vind prezența în manuale a marilor 
scriitori unanim recunoscuți.

Tovarășul profesor Constantin 
Marinescu, in intervenția sa, con
sidera necesar, în mod judicios, ca 
manualul „să fie completat conti
nuu și amendat, adus la zi“ prin cer
cetările de istorie literară și prin 
reconsiderarea și valorificarea 
moștenirii literare. Clasicii se se
lectează pe temeiul unei opere ca
re rezistă timpului prin realizarea 
artistică a unui conținut mereu ac
tual. Este evident că numai așa 
putem integra în categoria de cla
sici, după cum s-a mai aiirmat 
chiar în paginile „Scînteii tinere
tului" nu numai autori ca Emines- 
cu. Creangă, Caragiale, Coșbuc, ci 
și pe Arghezi, Blaga, Bctcovia.

După cum, dacă înserăm mono
grafic în manual pe G. Ibrăileanu 
și C. Dobrogeanu-Gherea, e firesc 
să vorbim elevilor (pentru a nu ie 
transmite un tablou incomplet al 
criticii și istoriei literare româ
nești) și despre ceilalți critici care 
au influențat mișcarea literară, pre- 
cizînd atlt contribuția pozitivă cit 
și scăderile activității lor.

Literatura noastrâ este bogată, cu 
vîriuri pe care manualele școlare 
nu Ie pot omite. In același timp nu 
trebuie uitat faptul că prezentarea 
acestora se face într-un număr de 
ore planificate strict în conformi
tate cu o programă și ea trebuind 
să respecte valorile mari. 
Orele fiind inevitabil planificate, 
este de la sine înțeles că cele mai 
multe trebuie acordate marilor 
scriitori.

Critica literară a sesizat, pe bună 
dreptate, prezența în manuale a 
unor scriitori de mai mică impor
tanță, în dauna altora, care au a- 
vut contribuții hotărltoare la dez
voltarea literaturii române. In 
programa pentru clasa a iX-a sînt 
omișl Bolintineanu și Ion Ghica. Bo- 
lintineanu este dintre scriitorii pa
șoptiști cel mal poet, intu
ind expresivitatea sonurilor în poe
zie, cucerire pe care alții o vor duce 
mai departe. O antologie a poe
ziei românești (și nu a istoriei 
poeziei românești I) nu poate face 
abstracție de numele său. Este cu 
atlt mai important cu cît el pune 
un talent puternic, nu întotdeauna 
suficient de exigent, în slujba ide
ilor înaintate ale revoluției de la 
1848, în slujba patriotismului. 
D. Bolintineanu a avut și o bio
grafie plină de aspecte exemplare, 
chestiune care nu poate fi indife
rentă cînd se alcătuiește un ma
nual. Criticul G. Călinescu a în
țeles însemnătatea lui D. Bolinti
neanu pentru literatura română. 
„Bolintineanu e întîiul versificator 
care a intuit valorile acustice ale 
cuvîntului" „Bolintineanu devine 
un Burger, un Jukovski al nostru'. 
Același critic a arătat valoarea 
inestimabilă a prozei Iui Ion Ghica. 
Uneori și autorii indicați sînt pre- 
zenți pe un spațiu redus. Un nume 
trecut cu multă ușurință cu vede
rea este cel al Iui Ion Heliade Ră
dulescu, creator multilateral al pe
rioadei de la 1848, primul mare 
animator al literaturii române, u- 
nul din primii noștri enciclope
dist':.

Există apoi, treclnd la manualul 
următor, o supralicitare a unor au
tori fără a se aprecia cu discer- 
nămlnt critic măsura în care ex
presia artistică slujește conținu-

tul, este originală, ori se găsește 
sub influența unor mari scriitori 
(Eminescu, Coșbuc ș.a,). Opera.lor 
să fie analizată cu atenție, rele- 
vlndu-se calitățile Si heignorin- 
du-se defectele, un asemenea mod 
de tratare puțind să conducă la 
structurări necesare și la evitarea 
omisiunilor. Neglijarea unui pp- 
et original ca Dimitrie Anghel, 
de exemplu, trezește nedumeriri, 
atita vreme cit expunerea manua
lului II cuprinde pe Șt. O. Iosif, a- 
mintindu-se colaborarea Iui cu. 
Dimitrie Anghel. Cine e ultimul si 
de ce a fost tocmai ci co
autorul acelei cronici vii, cu nume
roase săgeți critice la intimplările 
și oamenii vremii, Caleidoscopul 
lui A. Mirea, elevii, n-o pot afla 
din manual. Aceasta nu înseamnă 
că propun tratarea monografică a 
unor autori care nu sînt prezenti 
in manuale ci asigurarea în capi
tole de sinteză a informării mini
male asupra activității acestora : 
capitole de sinteză în care pot fi 
incluși și unii scriitori tratați mo
nografic în manualele actuale, în 
favoarea marilor clasici.

Însuși felul în care programa 
școlară indică prezentarea scriitori
lor este discutabilă. La „Sara pe 
deal' se stabilesc următoarele: 
„Luminoasa evocare a naturii și a 
iubirii. Tabloul plin de viață al 
satului în amurg. Dragostea poe
tului intensificată de frumusețea si 
pitorescul tabloului. Atmosfera op
timistă de încredere în viață, a poe
ziei*. Ceea ce, să fim drepți, să
răcește în mod deliberat orice par
ticipare afectivă a elevilor, a celor 
care trebuie deprinși să înțeleagă 
și să „guste' poezia. Spre exemplu 
prezentarea Iui George Bacovia e 
rău proporționată, cu o selecție ne
reprezentativă a poeziilor, datorită 
căreia elevii pot rămine cu o ima
gine unilaterală asupra poetului.

Unele din subtitlurile discuțiilor 
pc tema clasicilor în manuale 
„Falsa tactică a „accesibilității' 
sau surogatele „adaptărilor' și, 
mai ales, „inerațiile și timiditatea 
manualului" numesc1 de fapt con
cepții depășite istoric, în ceea ce 
privește personalitatea clasicilor 
sub aspectul diferențierilor stilis
tice. Concluziile de ■ la' capitolele 
care fixează locul sciitorilor în li
teratura română pun un semn de 
egalitate între toți scriitorii nive- 
lîndu-i atît ca valoare cit și în ce 
privește modalitatea folosită. Toți 
sînt optimiști și au contribuit la 
dezvoltarea literaturii realist-cri- 
tice. In acest caz instrumentele de 
analiză a poeziei puse Ia îndemîna 
elevilor nu-i ajută să înțeleagă 
specificul artistic deosebit al pro
zei de al poeziei. In numeroase co
mentarii critice se reamintește me
reu de raporturile clasicilor cu fol
clorul, cu deosebire latura forme
lor prozodice, negiijîndu-se ceea 
ceeste esențial: însușirea prin inter
mediul literaturii populare a unui 
mod de a trăi și a gindi românesc. 
Aceasta este marea învățătură a 
Mioriței și a doinelor și baladelor 
noastre și de abia pe urmă numă
rul de silabe al acestora, forma 
lor. metrică ori cine știe, ce clasi- 
ficație pedantă. Din acest pUnct .de 
vedere manualul face prep puțin 
pentru revelarea folclorului ca. sur
să primordială a literaturii ro
mâne. Nefiind un inventar, manua
lul trebuie să plece deci de la cri
teriul sigur al valorilor și apoi 'nu 
trebuie să reducem totul la mânu; 
alele de liceu comprimîntd totul 
într-un spațiu, prin forța împreju
rărilor. restrîns. Pregătirea. literarp 
a .elevilor începe din clasele, mai 
mici și e necesară o .coordonare n 
programelor. S-ar putea evita ast
fel multe din repetițiile cate ajung 
să banalizeze de la an la an texte 
clasice si să se realizeze în același 
timp descongestionarea programei.

TUDOR STĂNESCU 
director adjunct al bibliotecii 

regionale Ploiești
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NOI NAVE
un bun Inginer — 
tovarășul Pândele, 

cu tehnologul a re-
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ROMÂNEȘTI
struit 28 de dragi cu cupe pen
tru Deltă. Fiecare putea excava 
60 de metri cubi pe oră.

Si apoi a adăugat rizînd :
— Erau acționate cu aburi !
...De fapt nu cu multi ani în 

urmă de a fi realizate aceste 28 
drăgi șantierul a construit pri
mele lui vase. Erau din lemn ; 
vase pescărești de mică capaci
tate. Anul 1947. Cu un an mai 
tlrziu, a urmat naționalizarea și

povestea 
împreună 
zolvat problema îndoirii table
lor acestei construcții navale. 
Sint table de grosimi mai mari 
decît cele de pînă acum și a 
rost nevoie de o mașină spe
cială de fasonat prin roluire.

— Ca utecist e mereu prezent 
în acțiunile noastre — spune 
secretarul comitetului U.T.C, 
Ștefan Dragnea. Foarte mult 
activează în cadrul lectoratului 
și simpozioanelor tehnice. Și, 
aș mai adăuga, inginerul este 
un adevărat tovarăș și prieten 
cu tinerii din jurul său în sec
torul I există un tînăr pe nume 
Gheorghe Beches Se spunea 
despre el că era omul cel mai 
certat cu disciplina Lipsea de 
la lucru, întîrzia, pleca în pau
ză și nu-1 mai vedeai Organi
zația U.T.C. a încercat să-l aju
te dar fără prea mult folos. 
Sancțiunile administrative nu-1 
speriau. Așa că s-a pus proble
ma desfacerii

I
I
I
i

® La Șantierul naval Oltenița se construiește 
un prim spărgător de gheafă românesc

Brăila și G=*lafi nu vor mai fi „porturi închise" 
nici pe cele mai mari geruri

nostru este

— Noi îi spunem spărgător 
de gheată și e primul vas de 
acest gen fabricat în țara noa
stră. De fapt e vorba de un re
morcher special însărcinat cu 
salvarea paselor. în tot cursul 
anului, în afara iernii, el va 
naviga în apropierea portului 
Constanta, ajutînd vasele grele 
în cazul unor defecțiuni, sau 
pe timp de furtună, să se adă
postească în port. Rolul său de 
salvator este însă extins. Poate 
interveni la un 
incendiu, poate 
salva vasul care 
ia apă sau are 
altă defecțiune 
gravă. Apoi, iar
na, va naviga 
pe gurile Du
nării, asigurînd 
navigația spre 
porturile Galați 
și Brăila.

Interlocutorul
CONSTANTIN PÂNDELE, ingi
ner șef adjunct la Șantierul na
val Oltenița. Acum, cînd nin
soarea aduce în actualitate cu- 
vîntul „iarnă", tema discuției 
prezintă deosebit interes. Să ne 
închipuim cum va pluti printre 
sloiurile Dunării colosul cu 
daj de oțel. Cei 2 200 C P ai 
propulsiei Diesel-electrică, 
prezintă o forță suficientă 
împingere și apăsare pentru tă
ierea cu ușurință a gheței pînă 
la grosimea de o jumătate de 
metru. Porturile Galați și Bră
ila nu vor mai încremeni in 
nemișcarea înghețată a iernii

Vasul acesta, înzestrat cu cele 
mai moderne mijloace de navi
gație, de la radar la sondă ul
trasunet, se află acum pe cala 
de construcție a șantierului. 
Oamenii care îl ridică din piese 
de oțel prinse la flacăra arcului 
voltaic, sînt foarte tineri ca în
suși șantierul, ca înseși multe 
dintre vasele cărora le sem
nează certificatul de naștere și 
cu cuvintele „fabricat pentru 
prima oară în tara noastră*

De pildă, în apropierea re
morcherului spărgător de ghea
tă, se află lansată la apă draga 
cu propulsie Diesel-electrică. 
Este tot o navă tehnică de tipul 
cel mai modern Instalațiile ei 
complet automatizate, (majori
tatea comenzilor se află în cala 
plină cu butoane și aparate de 
înregistrare), permit excavarea 
a 400 metri cubi pe oră.

Privind aparatura electronică 
de pe nava-dragă, inginerul 
Pândele și-a amintit de alte 
construcții ale șantierului t

— Cu ani în urmă am con-

bor-

re
de

micul șantier a căpătat denu
mirea de Ș.N.O Apoi, la ani
versarea a 10 ani de 
nalizare 
prima 
Urmează 
„Oltenița", 
scurtă în 
acumulate 
Oamenii 
continuă ; 
tineri.
cîtorva dintre ei. Pe drăgi, prin
tre electricieni, se află Lulea 
Marin, Ion Vaidomireanu și 
Omet Marin. Toți trei sînt de 
prin partea locului și s-au cali
ficat pe șantier. Nu știau la în
ceput să monteze o siguranță 
electrică însă acum descifrează 
cu ușurință schemele sondei 
ultrason sau ale stației de ra
dio emisie. Dincolo, la spărgă
torul de gheată, lucrează Victor 
Marcu și Dumitru Costache. 
Primul este sudor, celălalt con
structor metalic. Și unul și al
tul au însă puncte comune de 
discutat în adunările U.T.C. 
Productivitatea muncii, econo
mia de tablă și electrozi. într-o 
adunare Marcu a povestit tine
rilor cum reușește el la sfîrșitul 
fiecărei luni să lucreze o zi- 
două cu electrozii economisiți. 
Celălalt a raportat că brigada 
în care lucrează a realizat pe 
cele 10 luni din anul 
economie de patru 
tablă.

Pe tînărul inginer
Plocon l-am căutat pe cală, aco
lo unde se montează spărgăto
rul (el răspunde de construcția 
metalică a vasului) dar nu l-am 
găsit. Portretul lui a reieșit din 
cuvintele tovarășilor de muncă.

la națio- 
lansează. 
de' tone. ' 
pasageri

constructorii 
navă de 2 000 

vasele de
, „Carpați". O istorie 

care datele sînt 
cu repeziciune, 

care au scris și 
această istorie sînt 

Am făcut cunoștința

contractului de 
muncă „Stați 
puțin, am ne
voie de un ră
gaz, să văd eu 
ce e cu Beches 
— a spus atunci 
inginerul Plo- 
can Nu putem 
să pierdem așa, 
un om I". Răga
zul solicitat i-a 
fost acordat. 

Plocan s-a împrietenit cu tînă
rul indisciplinat. Sînt văzuți a- 
cum adesea împreună, la un 
.film, la un pahar cu bere... Be
ches a început să frecventeze 
biblioteca, s-a înscris la cursul 
de ridicare a calificării și... nu 
mai lipsește de la lucru.

...Sînt doar cîțiva dintre con
structorii de la Șantierul naval 
Oltenița 
multe 
Ultima
ultimul succes : la 22 noiembrie 
a.c. colectivul șantierului a în
deplinit planul producției glo
bale pe 6 ani.

S-ar putea spune 
încă și despre mulți. 
lor carte de vizită și

acesta o 
tone de

Nicolae

Acțiuni 
de popularizare 

a geografiei

8
I
I

Pe agenda manifestărilor 
de iarnă ale Palatului pionie
rilor din București figurează 
și unele medalioane și mati- 
nee științifice pentru cei pe 
care îi atrag noutățile din do
meniul geografiei. Acestea vin 
să completeze șirul altor acti
vități organizate atît pentru 
tineret cit și pentru vîrstnici 
în vederea popularizării geo
grafiei fizice, economice și 
politice a patriei și a altor 
țări. Numeroși pionieri și șco
lari bucureșteni au vizionat 
recent programe de filme ar
tistice și documentare cuprin- 
zînd imagini din localități pi
torești ale țării și au luat 
parte la o convorbire cu un 
grup de naturaliști, care le-au 
prezentat noutăți științifice 
din viața plantelor și a ani
malelor. Peste cîteva zile ei 
vor fi prezenți la o întîlnire 
cu reprezentanți ai Institutu
lui de geologie și geografie al 
Academiei, care le vor vorbi 
despre frumusețile 
României.

Colectivul acestui 
contribuie frecvent la 
aurea și buna desfășurare 
acțiunilor 
larizării geografiei. Numeroși

I

I
I
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(cercetători în acest domeniu 

vor conferenția luna viitoare, 
la casele de cultură bucureș- 

Itene, despre „Cetățile meta
lurgiei românești“, „Peisajul 

I industrial al Moldovei“, „Do- 
brogea în trecut și astăzi", 
„De-a lungul Văii Argeșului“

naturii

institut 
organi- 

a 
consacrate popu-

SPORT
Știri sportive LA SUCEAVA
■ Aseară In sala sporturilor de 

la Floreasca, In cadrul „Cupei 
campionilor europeni' la baschet 
(masculin) s-au lntllnit echipele 
Dindrno București și Zadar (Iugo
slavia). Victoria a revenit cu sco
rul de 92—78 (35—36), baschet- 
baliștilor români.

In deschidere, intr-un ioc amical 
echipa de tineret a României a în
vins cu scorul de 73—66 (33—34) 
echipa reprezentativă a Greciei.

• Astăzi se desfășoară locurile 
etapei a XIII-a a campionatului 
republican, de fotbal.

In Capitală, pe stadionul Repu
blicii. cu Începere de la ora 14,00, 
se va disputa meciul Rapid Bucu
rești — UT. Arad.

In tară au Ioc partidele : Dina- 
mo Pitești — Steaua București ; 
Petrolul Ploiești — Știința Cluj : 
Știința Craiova — Siderurgisti’l 
Galați-, C.S.M.S. Iași — Stiinta 
Timișoara si Steagul Roșu Brașov 
— Crișul Oradea.

• Sîmbătă 
Constanta 
București 
disputat 
dat s-a

desfășurat 
dintre 

Farul.
teren

la 
Dinamo 
Meciul 

desfun- 
rezultat

s-a 
jocul 
si

pe un 
încheiat cu un

de egalitate : 1—1 (0—0).

• Comentînd meciul de fotbal 
România — Portugalia, revista 
franceză „FRANCE FOOTBALL“ 
scrie între altele : „De mulți ani 
o formație românească nu a juca* 
atît de bine si de organizat timp 
de 90 de minute. Apărarea ro
mânilor poate să se mîndreasră 
cu faptul de a fi împiedicat pe E- 
usebio să marcheze. An impresio
nat mijlocașii Ghergheli — Po- 
pescu, care au fost totdeauna pri
mii în lupta pentru balon. O plă
cută surpriză a oferit tandemul 
Dridea — Badea, amtndoi de Ia 
clubul Petrolul. Cei doi ju
cători, ca si colegii lor de linie, 
au demonstrat acurateță în contro
lul balonului si o ușurință de miș
care nemaivăzută într-un 
al unei echipe din Carpati ".

Ultimele pregătiri

înaintea startului
Orașul Suceava, reînnoit, își 

etalează noua tinerețe în li
nii arhitectonice moderne, în 
construcții zvelte pe care le 
admiră localnicii, turiștii. 
Sportul se află și aici, la or
dinea zilei printre problemele 
cotidiene ale tinerilor suce
veni.

La clubul sportiv orășenesc 
avem prilejul că discutăm ne 
această temă cu tovarășul Ni
colae Popa, secretar coordona
tor al clubului. In discuția 
noastră : ultimele măsuri în 
legătură cu organizarea primei 
etape 
ții de 
iarnă

Cu

tîietatea la schi, săniuțe, tir, 
orientare turistică, gimnasti
că și la celelalte 
prevăzute 
competiției

Din acest 
există deci 
în iarna acestui an. sucevenii 
vor fi printre primii care vor 
lua startul 
tachiadei.

în acest 
"tubului a

discipline
în regulamentul

punct de vedere 
certitudinea că și

în întrecerile Spar-

scop. conducerea 
luat o primă serie

a tradiționalei competi- 
masă. Spartachiada de 

a tineretului.
cîteva zile în urmă a

avut loc o ședință a biroului 
clubului în care s-a definitivat 
olanul de organizare a actua
lei ediții a Spartachiadei. S-a 
apreciat, pe bună dreptate, că 
această competiție constituie 
un bun prilej de continuare a 
activității sportive pentru cei 
peste 13 000 de membri 
U.C.F.S. din cele 63 de aso
ciații sportive din Suceava. De 
altfel, sporturile de iarnă se 
bucură de popularitate în a- 
cest oraș. La precedenta edi
ție a Spartachiadei de iarnă 
au participat 9 671 de tineri 
și tinere. Ei și-au disputat în-

Spartachiada 
de iarnă 

a tineretului
3

de măsuri. Astfel, cele 3 pîr- 
tii de schi (Tătăraș, Zanca și 
Mitocel) au fost nivelate, și 
curățite de arbuști și, o dată cu 
căderea zăpezii, vor putea fi 
organizate primele concursuri 
de schi. S-a prevăzut ca toate 
terenurile de volei și baschet, 
și mai ales cele din curțile 
școlilor, să fie transformate 
în patinoare imediat ce vre
mea va permite.

Unele asociații sportive, ca 
„Voința" și „A.S.M." și-au 
procurat diferite materiale 
sportive. Din păcate, așa cum 
ne relata secretarul clubului 
sportiv orășenesc și cum am 
avut, de altfel prilejul să ne 
convingem personal, prin vizita 
făcută magazinului pentru 
desfacerea de materiale spor
tive, o parte a fondurilor aso
ciațiilor sportive nu pot fi 
folosite în scopul cumpărării 
de materiale și echipament 
sportiv de iarnă, deoarece re
giunii Suceava i s-au reparti
zat cantități cu totul insufi
ciente. Ca urmare, unele aso
ciații au pornit să se „des
curce" cu... mijloace proprii. 
Astfel, sportivii de la „Stră
duința" au reușit să repare 
unele schiuri vechi și, încer-

cate, ele au dat bune rezultate. 
Și la „Viitorul“ se făcuseră 
unele pregătiri. Știind că teni
sul de masă va atrage mulți 
participanți, consiliul asocia
ției s-a preocupat de confec
ționarea a două mese pe care 
se puteau desfășura întreceri
le. Conducerea administrati
vă le-a repartizat msă Insti
tutului pedagogic și Școlii fo
restiere. pe motiv că unii sala- 
riați jucau tenis de masă în 
timpul producției. O măsură, 
cam arbitrară.. Există, ni s-a 
spus, posibilitatea ca Ia „Vii
torul“ să se confecționeze. în 
orele libere și cu mijloace lo
cale zeci de săniuțe. Este ne
voie încă de mai multă înțe
legere și de mai mult sprijin 
din partea conducerii adminis
trative

O atentă preocupare Tn asi
gurarea materialelor sportive 
(schiuri, sănuite etc.) necesare 
concursurilor au dovedit și 
sportivii asociațiilor „Avîn- 
tul" și „Lumina", unde profe
sorii Livîu Hapenciuc și res
pectiv Vasile Palaghian pregă
tesc etapa I cu multă tragere 
de inimă șl inițiativă.

Măsuri corespunzătoare au 
fost luate și la asociațiile spor
tive „Chimia — C.C.H". „E- 
nergia“. „C.F.R." ..Pedagogi
ca" etc. Peste tot, sportivii sînt 
gata de start. Există în orașul 
Suceava unele asociații — 
„Steaua roșie“. „Dumbrava“ — 
ca și alte cîteva unde pregă
tirile nu sînt încă în faza co
respunzătoare. De aceea clu
bul sportiv, comitetul orășe
nesc U.T.C. trebuie să ia mă
suri ca nici o asociație spor
tivă suceveana să nu lipsească 
de la startul primei etape a 
tradiționalei întreceri, Sparta
chiada de iarnă, și încă din a- 
ceste zilp tinerii să fie gata de 
start. Primele întreceri din 
prima zi a competiției vot 
oferi 
mări, 
să le 
rînd.

(Urmare din pag. I)

— Faptul că uzina n-a avut asigurate 
piese de schimb, a adăugat inginerul 
Cezar Gruia de la serviciul metalurg 
șef, a condus la situația că acum 
lucrăm cu un număr mare de SDV ca
re au depășit demult limita de uzură 
admisă. De pildă, ramele de formare 
sînt deformate, bucșele și știfurile de 
ghidare sînt atît de uzate încît provoa
că deplasări în planul separator și asta 
dă rebuturi. Ele explică însă de ce pro
centul de rebut este atît de ridicat.

Problema este deci cunoscută. De 
ce rezolvarea ei a fost tărăgănată 
atîta timp? Greșeala pornește chiar de 
la proiect, în care nu s-a prevăzut ame
najarea unui atelier mecanic care să 
producă aceste piese. S-a conside
rat că dacă procesul de producție 
este automatizat, lucrurile se vor 
rezolva tot automat. Dar dacă inițial 
nu s-au cunoscut aceste necesități, fi
ind singura fabrică de acest gen con
struită în țară, cînd problema devenise 
evidentă, rezolvarea ei a fost mereu 
amînată și nici acum nu este pusă 
la punct. Există un studiu tehnico- 
economic care încă n-a fost avizat. 
Firește, e bine că în asemenea ca
zuri se procedează cu multă chib
zuință, că se fac studii temeinice. Dar 
de aici și pînă Ia a amîna la infinit 
rezolvarea unei probleme atît de im
portante pentru activitatea fabricii de 
care depinde soarta producției, pier- 
zîndu-te în fel de fel de calcule și so
luții, ni se pare un lucru făctitfără spi
rit gospodăresc. Măi mult pierzi decît 
cîștigl. Pentru că iată, au trecut trei

AUREL CRISAN

prilejul primelor confir- 
pe care sîntem dornici 
consemnăm cît mai cu-cu...

POȘTAspori eco-

REDACȚI El

Școala de
nr. 58 din

„Săptămina economiei“ con
stituie un bun prilej și pen
tru elevii de Ia 
cultură generală 
Capitală de a-și 
nomiile depuse spre păstra
re la C.E.C. Ială-i pe cițiva 
dintre ei, lipind timbrele pe 

foile de economii
VICTOR CONSTANTINÉSCU

(Agerpres)

primuluiPe cala de monta/ a Șantierului Naval Oltenița, se lucrează la Îmbinarea corpului 
remorcher maritim salvator și spărgător de gheață

ani și fabrica, din lipsa pieselor de 
schimb, produce doar cu jumătate din 
capacitatea proiectată. Pentru a se a- 
junge cît mai rapid la nivelul parame
trilor proiectați, amenajarea atelierului 
mecanic trebuie urgent rezolvată.

în lipsa atelierului mecanic singura 
soluție de moment era producerea 
acestor piese de schimb la alte fabrici 
din țară. Singur nu era ușor. Piesele ne
cesare sînt unicate. în uzinele în care 
urmau să se producă, trebuia făcută 
pregătirea fabricației. Dar era singura 
soluție acceptabilă pentru moment, 
oare ar fi asigurat folosirea cu randa
ment sporit a utilajelor. Direcția gene
rală cunoștea acest lucru. Fabrica a în
tocmit încă din luna decembrie 1964 
necesarul de piese care trebuiau pro
duse prin cooperare la diverse uzine, 
încă de atunci s-a cerut repartizarea a 
aproximativ 240 000 de ore cooperare. 
Răspunsul ministerului a întîrziat însă 
și abia la sfîrșitul lunii aprilie 1965 
s-a emis ordinul 63, prin care se re
partizau 300 000 ore colaborare la 23 de 
întreprinderi. Dar sarcinile repartizate 
întreprinderilor producătoare n-au fost 
cuprinse în planul de producție, iar 
ministerul n-a urmărit îndeplinirea lui. 
Ca urmare, la începutul lunii noiembrie 
din cele 300 000 de ore se executaseră 
doar ceva mai mult de 7 000. Din a- 
ceastă cauză, planul de reparații cu
rente și medii a fost realizat în pro
porție de numai 30 la sută. Uzura uti
lajului a crescut.

Neîndeplinirea sistematică a planu
lui, faptul că nu se realiza decît o 
parte din capacitatea proiectată, era 
o invitație directă pentru minister să 
analizeze cu atenție cauzele rămîneri-

lor în urmă la această unitate și să ia 
din vreme măsurile corespunzătoare.

— Cu această fabrică — ne spunea 
tovarășul Alexandru Moga, director 
general în minister — e o întreagă po
veste. La început a aparținut de Mi
nisterul Industriei Construcțiilor. Apoi 
a trecut la Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini, aparținînd pe rînd 
de vreo trei direcții generale. Cînd o 
direcție reușea să cunoască într-un fel 
problemele, trecea la altă, care lua lu
crurile de la cap. în ultimul timp,

Unui grup de elevi 
ai școlii tehnice de 
maiștri „Steagul roșu“ 
Brașov.

în legătură cu cele 
sesizate de dumnea
voastră — Consiliul 
Superior al Agricultu
rii, 
mînt și propagandă 
ne-a 
anul 
însușirea cunoștințelor 
cuprinse în materiile 
prevăzute în programa 
de învățămînt a școlii 
tehnice de maiștri me
canici agricoli necesită 
un efort susținut din 
partea elevilor. Pentru 
a li se asigura timpul 
necesar de studiu nu se 
organizează alte activi
tăți, cum ar fi cursurile 
de șoferi.

Totuși, dacă condu
cerea școlii apreciază 
că unii dintre elevi cu

Secția de învăță-

informat că în 
școlar 1965/1966,

rezultate bune și foarte 
bune la învățătură (cei 
care au note de 8, 9 și 
10 la toate materiile) 
pot să urmeze, conco
mitent cu școala teh
nică. de maiștri meca
nici agricoli, și cursu
rile de șoferi, fără însă 
a stingheri programul 
școlii, poate aproba în
scrierea lor la școala 
respectivă.

Rizea Gheorghe — 
F. II. Bușteni.

Deoarece v-ați înca
drat în muncă la data 
de 7 martie 1965, pu
teți beneficia de con
cediul de odihnă după 
data 
1966. 
lului
muncii aveți dreptul 
la concediu legal de 
odihnă numai după

de 7 februarie 
Conform
63 din

artico-
Codul

împlinirea a 11 luni de 
la data angajării.

Secoșan Ioan — co
muna Odvoș, raionul 
Lipova.

în timpul stagiului 
de practică din anul 
IV elevii școlilor teh
nice veterinare sînt în
cadrați în producție pe 
funcții productive și 
sînt salarizați cores
punzător cu munca 
prestată. în cooperati
vele agricole de pro
ducție retribuirea se 
face pe bază de zile- 
muncă în bani sau în 
bani și produse, potri
vit sistemului de retri
buire a muncii din a- 
ceste unități, aprobat 
de adunarea generală a 
cooperativei agricole 
de producție.

în ultima perioadă a 
practicii din anul IV

(6 aprilie—-24 mai) e- 
levii practicanți pri
mesc bursă ca și cei
lalți elevi ai școlilor 
tehnice veterinare.

Mircea Miclea, Str 
II. Barbusse 2. Arad

Fînarti Victor. Stra
da Nicolina 8, Iași.

Școala tehnică de 
maiștri absolvită nu e- 
chivalează cu liceul ; 
nu puteți susține nici 
examene de diferență 
pentru liceu. Pentru 
completarea studiilor 
trebuie să dați examen 
de admitere în clasa a
IX- a. Dacă ați urmat 
și ați terminat o clasă 
de liceu, în anul șco
lar 1966-1967 vă pu
teți înscrie în clasa a
X- a — la seral sau la 
cursurile fără frec
vență.

lajelor își găsesc explicația șl în faptul 
că o parte a muncitorilor au o 
slabă calificare.

— S-au angajat la început muncitori 
și specialiști buni, ne-a spus tovarășul 
director. Dar între timp au plecat.

— De ce ?
— Sînt mai multe cauze. în primul 

rînd fabrica este așezată la periferia 
Capitalei, departe de arterele de acces. 
Mijloacele de transport (tramvai 25) 
sînt insuficiente în orele de vîrf. Defi
ciența, deși a fost din timp semnalată.

Prezente nedorite
9

pe fluxul tehnologic
s-au luat măsuri care să ducă la redre
sarea procesului de producție. Numai 
că în aplicarea lor însăși Fabrica de 
băi și radiatoare București, prima in
teresată, a creat greutăți. Pentru mul
te din piesele de schimb, fabrica a de
pus cil întîrziere, la uzinele cu care co
laborează. documentația necesară. 
Acum s-a întocmit un grafic de produ
cere și livrare a pieselor care a în
ceput să fie respectat. Problema va fi 
însă complet rezolvată cînd va fi pus 
în funcțiune atelierul mecanic.

Aproape toți specialiștii din fabrică 
ne-au răspuns că procentul mare de 
rebut ca și folosirea incompletă a uti

nici acum n-a fost rezolvată. Apoi s-au 
făcut puține lucruri pentru legarea lor 
de fabrică. Faptul că întotdeauna pla
nul a fost stabilit la un nivel ce nu 
putea fi realizat a făcut cu specialiștii 
să nu fie cointeresați a mai lucra la 
fabrică. Firește că nu este o notă bună 
pentru ei că de la primele greutăți în 
lîmpinate au plecat fără a pune urnă 
rul în rezolvarea lor.

Fluctuația brațelor de muncă conti
nuă și acum. „Fluctuația mare 
de oameni este și aceasta o cau
ză importantă pentru care în fabri
că avem o calificare medie scăzută", ne 
spunea inginerul Cezar Gruia. La cele

spuse de tovarășul inginer mai trebuie 
adăugat că și conducerea unității a 
privit în mod unilateral problema ridi
cării pregătirii profesionale, limitîn- 
du-se doar la înființarea de cursuri cu 
durata de 6 luni. Asigură numai 
înființarea lor rezolvarea operativă a 
problemelor ridicate de desfășurarea 
procesului tehnologic ? Sigur, e bi
ne că s-au înființat aceste cercuri. 
Dar, în primul rînd, ele nu cu
prind decît o parte din tineri. Apoi 
durează șase luni. în fabrică vin zilnic 
noi tineri. Cei mai mulți Sînt de la sa
te. N-au cunoștințe profesionale. Chiar 
dacă ar fi incluși toți la cursuri, pînă 
învață trece atîta timp. Or, ei se izbesc 
zilnic de greutăți care nu așteaptă 
amînare. De aici întreținerea necores
punzătoare a utilajului, realizarea unei 
cantități mari de rebuturi. Trebuiau, 
deci, folosite și alte forme mai operati
ve care să asigure însușirea rapidă a mi
nimului de cunoștințe necesare ; tinerii 
să fi fost repartizați pe lîngă muncitorii 
cu experiență, de la care puteau să 
învețe, să se fi făcut demonstrații 
practice la locul de muncă, care nu ce
reau prea mult timp, se puteau organi
za ușor și ar fi cuprins întreaga masă 
de muncitori. Cele cîteva încercări 
izolate impuse de însăși desfășurarea 
procesului de producție demonstrează 
necesitatea lărgirii formelor de pregă
tire profesională.

Mai trebuie adăugat că aici organiza
ția U.T.C. n-a acordat rezolvării aces
tei probleme ponderea cuvenită în ca
drul preocupărilor ei zilnice. Pornind 
de la cunoașterea acestor neajunsuri

tn pregătirea profesională, ea putea 
propune conducerii unității folosirea 
unor forme variate în ridicarea califi
cării, care să fi ajutat pe tineri în 
rezolvarea problemelor curente de 
producție. Chiar la aceste cursuri tre
buia să urmărească cu mai multă aten
ție modul în care sînt frecventate, peri, 
tru că frecventa e foarte slabă, de numai 
30-40 Ia sută. Dacă organizația U.T.C. 
ar fi stat de vorbă cu tinerii ar fi cu
noscut cauzele pentru care tinerii ab
sentează de la cursuri Iată ce ne spu
nea tînărul Gheorghe Voicu :

— Cea mai mare parte din persona
lul fabricii e formată din salariați care 
locuiesc în satele învecinate. Cursurile 
sînt fixate după încheierea programu
lui de lucru. Pentru a nu pierde tre
nurile, preferă să lipsească. De aceea 
nu vin la cursuri.

în acest caz, organizația U.T.C. putea, 
de asemenea, propune conducerii în
treprinderii tinerea lecțiilor la ore 
convenabile pentru toate categoriile de 
salariați.

Destul de săracă a fost activitatea 
U.T.C. privind stimularea interesului 
tinerilor pentru meseria pe care o pro
fesează. Au lipsit acele acțiuni educa
tive care ar fi contribuit la legarea ti
nerilor ele fabrică. Aceste deficiențe în 
mutica comitetului U.T.C. au fost larg 
dezbătute în recenta conferință de da
re de seamă șl alegeri S-a întocmit a- 
tunei un bogat plan de măsuri a cărui 
aplicare va duce fără îndoială la creș
terea cOfitribuțiel tineretului la reali
zarea sarcinilor de plan.
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PRODUCȚIEI
— Merge tractorul, merge ?
— Ca ceasul, tovarășe profe

sor.
— Mai e mult de arat ?
— Nu chiar atît de mult, dar 

fi dăm zor.
— Cum o duci ?
— Bine, mulțumesc. Acum e 

cam frig, că mi-am uitat mă
nușile acasă.

Convorbire scurtă, strigată 
în gura mare peste zgomotul 
motorului. Un nor de praf stră
bate cîmpia... Soarele a fost 
roșu în asfințit, semn de timp 
secetos.

...Cu doi ani în urmă predam la 
școala profesională de mecanici 
agricoli din Curtici, lecții des
pre cultura plantelor. Zilele tre
cute am găsit in sertarul biro
ului caietul în care îmi nota
sem Impresii despre fiecare din
tre foștii mei elevi, cărora am 
încercat să le dau o dată cu 
noțiunile despre lumea vegetală 
a grîulul, porumbului sau sfec
lei și un suflu de dragoste pen
tru acestea, pentru meseria pe 
care și-au ales-o. tl știam vioi, 
băieți de nădejde harnici la 
învățătură. M-am hotărit să-i 
caut la locul de muncă, acum 
cînd deveniseră mecanizatori ai 
ogoarelor.

în urmă cu doi ani, stațiunea 
de mașini și tractoare, unde 
funcționa școala se adăpostea 
in clădiri mici, in magazii si 
remize amenajate. După citeva 
luni, s-a mutat intr-o clădire 
nouă i noroaiele au fost înlocu
ite de alei asfaltate, iar acum, 
la revederea acelor locuri, mă 
impresionează plăcut chiar și 
gardul din prefabricate șl căsti-

Operele 
lui Engels 

în țara 
noastră

La 28 noiembrie se împli
nesc 145 de ani de Ia naște
rea lui Friedrich Engels, co
laborator apropiat al Iui 
Karl Marx. Operele celor doi 
mari dascăli ai proletariatului 
internațional se bucură în 
țara noastră“ de prețuirea în
tregului popor. De la elibe
rarea patriei au fost traduse 
și tipărite la ..Editura Poli
tică“ 64 de titluri din lucră
rile lor într-un tiraj total de 
2 877 000 exemplare. Au apă
rut 22 de volume de „Opere“ 
ale lui K. Marx și F. Engels, 
însumînd circa 325 000 de 
exemplare, și două ediții de 
„Opere alese“ în două vo
lume. Au fost editate, de ase
menea, 8 culegeri tematice 
cuprinzînd lucrări și frag
mente de lucrări ale lui Marx 
și Engels. „Manifestul Parti
dului Comunist“ a fost tipă
rit în 358 000 de exemplare.

Lucrările lui Engels „Anti- 
Duhring“, „Dezvoltarea socia
lismului de la utopie la știin
ță“, „Dialectica naturii“, „O- 
riginea familiei, a proprietății 
private și a statului“ și altele 
au fost tipărite în țara noas
tră în 620 000 de exemplare.

Au fost editate, de aseme
nea, numeroase lucrări bio
grafice și memorialistice des
pre viața și activitatea lui 
Marx și Engels.

(a din sticlă a portarului. In 
curte, fîntlna arteziană aruncă 
jerbe de apă. E liniște și ordi
ne.

— Elevii dumneavoastră sînt 
împărțiți în toate cele treispre
zece brigăzi — îmi spune se
cretarul organizației U.T.C., to
varășul luhăsz Andrei. Teodor 
Jucan e in brigada a X-a, la 
Macea. Petru Crișan lucrează 
la transporturi, Kontro Fran- 
cisc și Ștefan Sferdian sînt la 
Iratoș. Băieți buni cu toții. To
varășul dispecer o să ne spună 
cum stă fiecare cu planul.

— Luna noiembrie, cu timpul 
ei rece, n-a oprit tractoarele -, 
mecanizatorii n-au pierdut nici 
un ceas bun de lucru. Unele 
brigăzi au depășit planul la a- 
răturile de toamnă. Brigada din 
Iratoș, la 8 noiembrie a realizat 
planul îh proporție de 106 la 
sută — m-a informat dispece
rul.

Situațiile dispecerului repre
zintă un nou catalog unde, în 
locul notelor, vorbesc procente
le. Iată-1 pe Pischer Zoltăn din 
brigada întîl care și-a încheiat 
planul în campania de toamnă, 
dar care, firește, la ora actuală 
se află cu tractorul in brazdă, 
pentru a-și ajuta tovarășii să 
termine arăturile înainte de 
venirea înghețului, lată-1 și pe 
Horvât Andrei, in brigada de 
la Zimand, care a realizat pia
nul în proporție de 210 la sută.

In primul an de producție al 
foștilor elevi recolta pregătită 
de el pe terenurile cooperati
velor agricole s-a dovedit bună, 
în ciuda condițiilor climaterice 
mai puțin prielnice. Griul a 
dat Cu 3 200 tone mai mult de- 
cit fusese planificat, realizîn- 
du-se media de 2 300 kg la hec
tar. La porumb, de asemenea, 
s-au obținut depășiri.

Notez în carnet fapte, 
și nume, bucurindu-mă că 
rit tractoriști au trecui cu 
examenul producției.

— Ce face Mariș ? întreb, a- 
mintindu-mi de un băiat mă
runt. cu părul negru și cirlion- 
tat.

— A, ăsta-i aici, la atelier-, e 
băiat bun; e foarte priceput in 
meserie și toarte activ in mun-

cifre 
tine- 
bine

;

$

:

ca de organizație — mi-a spus 
secretarul comitetului U.T.C.

L-am întilnit pe Gheorghe 
Mariș în plină activitate. De 
cînd era elev îi plăcea să meș
terească metalul. Acum „bate" 
tiarele plugurilor, care se tocesc 
repede în pămintul uscat. Ascu
te cîte 210—220 de bucăți pe 
zi. Era nevoie de munca acea
sta și o făcea cu plăcere.

— Cînd a fost nevoie, îmi 
spune el, am lucrat și pe trac
tor, în schimb de noapte...

...Am mers să-i caut pe foștii 
mei elevi pe cîmpu) uscat. în 
această toamnă lipsită de ploi. 
Mă aflam în căruța care ducea 
mecanizatorilor de la Iratoș 
ceai cald șl ziare. Am coborit. 
Trebuia să-l întîlnesc acolo pe 
Ștefan Sferdian, care și-a rea
lizat planul în campania de 
toamnă în proporție de 134 la 
sută. Secretarul 
U.T.C. mi-a vorbit 
fiind un utecist 
care discută în 
grupă cu multă 
problemele producției, arătînd 
altora cum lucrează el. învă- 
țînd de la alții metodele lor de 
muncă. Și nu uită să sublinieze 
că rezultatele obținute de fie
care dintre ei depind de dra
gostea pe care o au față de me
serie, de răspunderea cu care o 
profesează. Desigur, nu intîm- 
plător în fișa lui de salarizare 
sînt înscrise următoarele sume: 
în luna iulie 1 166 lei. în august 
2754, în septembrie 2 725 lei. 
în octombrie 2 731 lei plus o 
primă de 3 159 lei pentru depă
șirea planului. îmi amintesc că 
in timpul școlii Ștefan Sferdian 
avea numai note de zece. Tra
diția notelor bune a fost conti
nuată în producție.

De departe mă întrebam dacă 
băiatul de pe tractorul ce ve
nea spre mine, era el. Se înse
tase șl nu-l vedeam prea bine. 
Curînd am intrat In conul de 
lumină al farurilor.

— Bună seara, tovarășe pro
fesor. Bine ați venit pe la noi. 
Era într-adevăr el.

organizației 
despre el ca 
foarte activ, 
ședințele de 

competentă

MIHAI ARCADIE COMÄNICI 
inginer

X-

‘■Sx

Uzina de mașini electrice București: tînărul Ion Marin evi
dențiat în întrecere, supraveghind și retușind stratul de vop

sea de pe motoarele ce ies din tunelul cu infraroșii.

Foto: N. STELORIAN

MISSBsi

Prlmirea 
de către tovarășul 

Ștefan Voitec 
a delegației Marelui 

Hural Popular 
al R. P. Mongole

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a 
primit sîmbătă delegația Ma
relui Hural Popular al R. P. 
Mongole, condusă de acad. 
Bazarîn Șirendîb, vicepre
ședinte al Marelui Hural 
Popular.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, au luat parte 
Gheorghe Necula, Kovacs 
Gyorgy și acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Vasile Ma- 
teescu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicul
tură a Marii Adunări Națio
nale, Fejes Iuliu, secretar al 
M.A.N. și C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, deputat, precum și 
Togoociin Ghenden, ambasa
dorul R. P. 
rești.

în cursul dimineții oaspeții 
mongoli au 
re de locuințe, construcții so
cial-culturale ale Capitalei.

★

La amiază, Gheorghe Ne
cula, vicepreședinte al M.A.N. 
a oferit un dejun în cinstea 
membrilor delegației Marelui 
Hural Popular al R. P. Mon
gole.

Mongole la Bucu-

vizitat noi cartie-

★

După amiază, delegația par
lamentară din R. P. Mongolă 
a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor patriei.

(Agerpres)

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RĂDULESCU

LA MOSCOVA
Sîmbătă seara a plecat spre 

Moscova
Rădulescu, . ,
Consiliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al Republi
cii Socialiste România în 
C.A.E.R., care va participa la 
cea de-a 20-a ședință a Comite
tului Executiv al C.A.E.R.

La plecare. în Gara de Nord, 
au fost de față tovarășii Ilie 
Verdeț, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex-

tovarășul Gheorghe 
vicepreședinte al

terior, Roman Moldovan, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, precum și membri ai 
conducerii unor ministere și in
stituții centrale.

Au fost prezenți I. K. Jegalin, 
ambasadorul 
la București, 
basadei.

Uniunii Sovietica 
și membri ai am-

INFORMAȚII • INFORMAȚII
Sesiune științifică 

consacrată sărbătoririi 
Institutului de medicină 
și farmacie din Tg. Mureș

Cu prilejul manifestărilor con
sacrate sărbătoririi a două dece
nii de la înființarea Institutului 
de medicină și farmacie din Tg. 
Mureș sîmbătă a avut loc o se
siune științifică festivă a Institu
tului. La sesiune au participat 
oameni de știință cercetători și 
cadre universitare din localitate 
și din celelalte centre universi
tare ale țării.

înfățișînd activitatea de cer
cetare științifică desfășurată în 
institut în cei 20 de ani de acti
vitate, prof. dr. Gheorghe Pus- 
kas, prorector științific, a arătat 
că au fost elaborate pînă în pre
zent de către cadrele universi
tare, în colaborare cu alți specia
liști din țară, peste 4 000 de lu
crări științifice, manuale didac
tice și monografii. La această 
sesiune au fost prezentate nu-

meroase comunicări științifice 
privind hepatita cronică, chirur
gia cardiacă, arteroscleroza, elec- 
trofiziologia, oftalmologia, farma
cologia, biologia etc. Au reținut 
atenția în mod deosebit comu
nicările referitoare la transplan
tarea totală de cord, rezolvarea 
chirurgicală a tumoiilor verte
brale, prezentarea unei instala
ții semiautomate de laborator 
pentru cultivarea algelor unice- 
lulare dulcicole și altele.

Plecarea delegației 
Seimului R. P. Polone

Delegația Seimului R. P. Po
lone, condusă de Jan 
Wende, vicemareșal al Seimu
lui, care, la invitația 
Adunări Naționale ne-a vizi
tat țara, a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, în Gara de Nord, 
oaspeții au fost conduși de 
acad. Ștefan S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări

Karol

Marii

Naționale, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, președinți ai unor 
comisii permanente ale M.A.N., 
deputați, funcționari superiori 
ai Marii Adunări Naționale și 
Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți Wieslaw 
Sobierajski, ambasadorul R. P. 
Polone la București, și mem
brii ambasadei.

Colocviul „Aplicații 
ale matematicii 

în agricultură“
Luni vor începe la Cluj lu

crările primului colocviu cu 
tema „Aplicații ale matemati
cii în agricultură“. La această 
reuniune științifică vor lua 
parte numeroși matematicieni, 
agronomi, economiști, zooteh- 
nicieni, biologi, silvicultori care

evidențiate in întrecerea so-
cialistă, Iucrînd Ia o moder-
nă mașină de răsucit fire de

Foto: AGERPRES

dintre tinerele muncitoare
rești. Silvia Fleancu, una

Fabrica „9 Mai" din Bucii-

efect pentru țesături și tri
cotaje

(Agerpres)

vor prezenta 12 conferințe în 
ședințe plenare și mai mult de 
60 comunicări în secțiile: 
„Aplicațiile teoriei probabili
tăților și statisticii matemati
ce în agricultură“, „Progra
marea matematică și aplicații 
în agricultură“, „Utilizări ale 
calculatoarelor electronice și 
ale altor mașini de calcul“, 
„Metode grafice“ și „Diferite 
metode matematice“.

• Corul Filarmonicii de stat 
„Banatul“ din Timișoara, prima 
formafie corală profesionistă din 
această parte a țării, a împlinit 
10 ani de activitate. Aniversarea 
a prilejuit un concert coral fes
tiv care a avut loc sîmbătă sea
ra, în aula mare a Universității 
din Timișoara sub conducerea 
dirijorului Ion Românu și Mir- 
cea Hoinic.
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Marca laminorului
din Roman

pe două milioane
tone de țevi

(Urmare din pag. I)

pentru Premiul Lenin pe anul 1966
• Printre autori se află si un cercetător

roman
Ziarul „Izvestia“ a publicat 

lista lucrărilor din domeniul 
științei și tehnicii propuse pen
tru Premiul Lenin pe anul 1966. 
Printre acestea se numără și lu
crarea „Elaborarea și perfecțio
narea ciclotronului de 310 cm 
pentru obținerea fasciculelor in
tense de ioni grei“, propusă de 
Institutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna. Autorii 
ei sînt G. N. Flerov, G. N. Via- 
lov, B. A. Zagher, cercetătorul 
român Grigore Indreaș, A. F. 
Linev, B. N. Makov, I. F. Malî- 
șev, I. Ț. Oganesian, A. S. Pa- 
siuk, V. M. Plotko, V. A. Ciu- 
greev și I. A. Șelaev.

în legătură cu această propu
nere, redactorul „Agerpres“ Pe
tru Uilăcan a făcut o vizită cer
cetătorului Girgore Indreaș, de 
la Institutul de fizică atomică 
din București, solicitîndu-1 să-și 
spună părerea despre importan
ța lucrării la care a participat.

„Sub îndrumarea profesorului

G. N. Flerov, conducătorul co
lectivului și director al labora
torului de reacții nucleare — a 
spus cercetătorul român — îm
preună cu colegii sovietici am 
lucrat în ultimii 5 ani la pune
rea în funcțiune și perfecționa
rea ciclotronului de 310 cm al 
Institutului de la Dubna. Dato
rită îmbunătățirilor făcute de 
noi, la ora actuală, acest ciclo- 
tron este capabil să furnizeze 
fascicule de ioni grei — de la 
bor pînă la argon — cu energii 
pînă la 10 tnegaelectronivolți pe 
nucleon și intensități de ordinul 
zecilor și sutelor de microamperi. 
Aceste îmbunătățiri au lărgit po
sibilitățile de cercetare ale ciclo
tronului, fapt care a permis des
coperirea unor fenomene fizice 
noi în sinteza elementelor trans- 
uranice, radioactivitatea protoni- 
că și altele de mare valoare 
științifică, care au avut un pu
ternic ecou în rîndul oamenilor 
de știință din întreaga lume".

peste 3,5 ori. La aceasta a con
tribuit intrarea în funcțiune a 
unor noi secții, cum sînt turnă
toria de oțel, secția de prăjini 
grele, forja, atelierul pentru con
strucții metalice, ateliere meca
nice și altele, ceea ce a dus la 
lărgirea permanentă în funcție de 
cererile beneficiarilor interni și 
externi, a numărului de sorti
mente fabricate de uzină. Pro
cesul de producție este mecani
zat în cea mai mare parte fapt 
care a asigurat în anii șesenalu- 
lui o creștere de 50 la sută a in
dicelui de utilizare a utilajelor și 
de aproape 60 la sută a produc
tivității muncii.

Printre cei aproape 1 000 de ti
neri care lucrează în uzină, multi 
sînt posesori ai insignei de 
fruntaș în întrecerea socialistă pe 
anul 1964. Ei sînt, alături de 
muncitorii vârstnici. coautori ai 
unor importante inițiative și me
tode de muncă înaintate, care au 
dus la îmbunătățirea producției 
și calității ei.

Creșterea permanentă a nive
lului pregătirii profesionale a tu
turor < ’ ’ „
rând la îmbunătățirea 
produselor.
tabulare de calitate ; 
reprezintă 97,8 la sută 
Iul producției.

Țevile livrate pînă 
harnicii laminoriști din 
puse cap la cap, ar 
Pământul pe la ecuador. Produ
sele uzinei au făcut însă și în 
fapt „ocolul lumii“ : ele sînt ex
portate în 16 țări.

cadrelor a dus în primul 
calității 

In 1965, produsele 
superioară 

! din tota-

acum de 
Roman, 

înconjura

(Urmare din pag. I)

față de învățătură. De a- 
ceea, ne-am și propus să 
organizăm cîteva acțiuni 
care să contribuie la 
dezvoltarea pasiunii stu
denților pentru profesia 
aleasă. în anii I, în ca
drul unor întîlniri cu ca
dre didactice, s-a discu
tat despre ce înseamnă 
să fii student la fizică, 
ce cere studenția de la 
un tînăr; la anii III, cînd 
de acum se trece la spe
cializare, s-a discutat 
despre calitatea muncii 
universitare, care prefi
gurează calitatea munciî 
specialistului; la anii V, 
întîlnirile eu profesorii și 
cu cadre de specialiști 
din domeniul fizicii au a- 
vut menirea să ajute pe 
cei aflați în prag de ab
solvire să afle răspunsu
rile ce le vor reveni la 
locul de muncă, să in
tre cu un ceas mai de
vreme în atmosfera de 
muncă și viață a specia
listului. Asemenea acți
uni au avut valoare edu
cativă, pentru că au răs
puns unei necesități“.

Pe aceeași linie se în
scrie și cuvîntul studen
tei CRISTINA BOGA 
— de la limbi ger
manice. „E foarte im
portant cum muncesc 
organizațiile U.T.C. din 
anii I. Acest prim an de 
facultate joacă un rol în
semnat în viața studen
tului. Acum face cuno
ștință nu numai cu dis
ciplinele universitare, dar 
învață și să fie student. 
Și de răspunderea cu ca- 
re-ți înțelege de la în
ceput menirea în facul
tate, depinde sensul în
tregii studenții. Foștii e

levi au greutăți; există 
un miraj al studenției pe 
care unii îl traduc greșit, 
ajungînd să considere 
facultatea ca ceva fa
cultativ. Nu e nici un se
cret că, de cele mai 
multe ori, cei care ajung 
în anii mari, la absolvire 
chiar, cu o pregătire sla
bă, sînt cei care în pri
mul an al studenției 
și-au irosit timpul, s-au 
obișnuit cu note mici, cu 
chiulul, cu studiul din 
nopțile dinaintea sesi
unilor. Iată pe ce-mi 
motivez cerința ca orga
nizația U.T.C. să se o- 
cupe cu cea mai mare 
grijă de munca educa
tivă în anii I. Pentru a- 
ceasta e nevoie să cu
noască bine situația din 
colectivele anilor, astfel 
ca ajutorul să fie eficace, 
la timp dat. Pe mă
sură ce studentul trece 
într-un an superior, pre
tențiile de la el sînt mai 
mari, iar exigențele or
ganizației U.T.C. trebuie 
să crească. Acum e ne
voie să-i îndrumăm spre 
preocupări științifice, să 
stimulăm la ei preocu
pările intelectuale mai 
înalte".

Și alte luări de cuvînt 
au constituit adevărate 
pledoarii pentru munca 
educativă de calitate, 
care să aibă ca obiectiv 
dezvoltarea dragostei de 
muncă.

Conferința a făcut o a- 
naliză amplă a ac
tivității desfășurate de 
organizația U.T.C. pen
tru a contribui la forma
rea unor intelectuali cu 
o puternică conștiință 
socialistă, multilateral 
dezvoltați, animați de 
liotănrea patriotică de 

a-și pune cunoștințele, 
capacitatea creatoare, în 
slujba înfloririi patriei.

„Există o experiență 
bună în activitatea poli- 
tico-educativă — a ară
tat ROXANA BUTNA- 
RU, de la Facultatea de 
limba și literatura ro- 
mînă — de la care pu
tem porni în organizarea 
unei munci educative la 
nivel mai înalt, pe mă
sura cerințelor actuale.

Să nu ne satisfacă fap
tul că majoritatea stu
denților obțin note bune 
și foarte bune Ia disci
plinele de științe sociale. 
Aceste rezultate certifică 
într-adevăr faptul că stu
denții își însușesc cunoș

tințele predate. Dar este 
important ca aceste cu
noștințe să devină con
vingeri profunde: stu
dentul să fie ajutat să 
înțeleagă și să aprecieze 
problemele politice — 
interne și internaționale 
— în lumina învățăturii 
marxist-leniniste însușite 
de ei la cursuri și pe 
baza aprecierilor parti
dului nostru. Noi, cei de 
Ia Facultatea de limbă 
și literatură română sim
țim nevoia să ne lărgim 
orizontul ideologic Ia 
disciplinele de științe so
ciale. Sfera tematică a 
acțiunilor inițiate să o- 
glindească preocupările 
și cerințele studenților. 
Profilul facultății este u- 
rnanist; cu atît mai mult, 

cred eu, trebuie să ofe
rim studenților posibili
tatea cunoașterii proble
melor economice, reali
zările din domeniul in
dustriei, științei, aprofun
dării politicii partidului 
de desăvîrșire a con
strucției socialiste“.

Studentul PETRU PA- 
GU, de la limbi roma
nice, a discutat îndeosebi 
despre tematica activită
ților politico-educative, 
despre sfera de cuprin
dere, despre ținuta și 
varietatea lor:

„In anii mici, bună
oară, să se preconizeze 
organizarea unor expu
neri, simpozioane, seri 

de întrebări și răspun

IMPERATIVELE STUDENȚIEI
suri, informări politice 
cu participarea unor ac
tiviști de partid și de 
stat, profesori de presti
giu, economiști, ziariști. 
Organizarea unor aseme
nea activități vine în în- 
timpinarea preocupărilor 
studenților de a adinei 
înțelegerea documentelor 
de partid, de a cunoaște 
sarcinile actuale ale con
strucției economice, sar
cinile pe care partidul le 
pune în fața slujitorilor 
științei și culturii, pro
bleme politice și ideolo
gice contemporane.

Studenții anilor mari 
cer organizarea unor 
dezbateri teoretice la 
un nivel ridicat, care să-i 
solicite să adîncească 
probleme filozofice și 

economice, să aplice cu
noștințele însușite la dis
ciplinele de științe so
ciale în studiul discipli
nelor de specialitate. Ei 
solicită informări poli
tice maî frecvente, cu o 
tematică de sinteză pri
vind problemele ideolo
gice, filozofice și politice 
contemporane“.

„Studenții, în marea 
lor majoritate, au vîrsta 
eliberării. Trăim cu toții 
prezentul nostru luminos 
— spunea EMIL GHI- 
ȚULESCU, de la Facul
tatea de limba și litera
tura română — și nu în
totdeauna avem la inde- 
mînă termeni de compa
rație cu realitatea trecu

tului. Poate și de aceea, 
unii dintre colegii noștri, 
puțini, nu știu să prețu- 
iască condițiile mate
riale ce le sînt create 
astăzi pentru a învăța și 
trăi civilizat. Li se pare 
că așa a fost de cînd lu
mea, că li se cuvine to
tul, dar, în schimb, nu 
dau nimic, nu valorifică 
posibilitățile pe care le 
au de a se forma ca in
telectuali cu o pregătire 
multilaterală“.

Pornind de la propu
nerile și observațiile cri
tice care au fost făcute 
in cadrul conferinței, s-a 
sugerat organizației 
U.T.C. să lărgească 
sfera activităților care 
contribuie la educarea 
patriotică a studenților, 

la cultivarea trăsăturilor 
etice înaintate. Din cu
vîntul studentului MI- 
HAI MOCANU de la 
Facultatea de filozofie, 
reținem: „cerința de a se 
organiza mai frecvent 
acțiuni care să se bucu
re de prezența vîrstnici- 
lor — activiști de partid 
și de stat, personalități 
de prestigiu — oameni 
care au a ne povesti lu
cruri interesante din tre
cutul istoriei de luptă a 
poporului, despre lupta 
partidului clasei munci
toare, despre tradițiile 
progresiste ale științei și 
culturii românești. Ci
clul de activități com
plexe „România socia

listă“, care înmănunche- 
ză o varietate de forme 
— expuneri, simpozioa
ne, seri literare, viziona
rea unor filme, organiza
rea unor expoziții, toate 
dedicate lămuririi acelo
rași teme — să se orga
nizeze la nivelul facultă
ților. în felul acesta, 
sfera de cuprindere a 
studenților va fi mai 
largă“.

Sînt cerințe firești, că
rora organizația U.T.C. 
trebuie să le dea răspun
suri competente.

Dovedind răspundere 
pentru modul în care 
organizația U.T.C. spri
jină procesul educației 
estetice care se desfășoa

ră în facultăți, conferința 
a făcut cunoscute unele 
neajunsuri ale activită
ții în acest domeniu. Nu 
pentru că acestea ar fi 
caracteristice colectivelor 
studențești, ci din dorin
ța de a le preîntâmpina 
și înlătura.

VICTOR FAGIURA, 
de la Facultatea de drept 
s-a referit la unii studenți, 
cu o slabă pregătire, care 
dovedesc confuzii și lip
să de discernământ în 
aprecierea creațiilor li
terare și artistice. în a- 
precierea unor articole 
din presa literară, în
deosebi cea străină. 
„Asemenea studenți — 
spunea vorbitorul — 

afișează originalitate cu 
orice preț, extravaganță 
în aprecierea unor feno
mene din domeniul cul
turii, al mijloacelor de 
creație literară și artisti
că. Asemenea atitudini 
din partea unor studenți 
care dovedesc o sărăcie 
spirituală, lipsa unui spi
rit selectiv capătă re
plica promptă, comba
tivă a colegilor lor“.

Mult mai frecvent, se 
arăta în conferință, să 
fie inițiate dezbateri — 
în cadrul unor simpozi
oane, cercuri de speciali
tate, cenacluri — ou a- 
jutorul unor oameni de 
specialitate, — despre fe
nomenul cultural-arti
stic contemporan. Este 
cel mai bun prilej de 

a-i ajuta pe studenți să-și 
formeze gustul estetic, 
discernământul critic în 
aprecierea conținutului 
de idei al unei opere 
artistice, să-și lămurească 
unele confuzii, neclari
tăți.

★

Cu aceeași atentă gri
jă au fost discutate în 
conferință aspecte ale 
muncii asociațiilor stu
denților. S-au făcut refe
riri la experiența organi
zației U.T.C. în îndru
marea activității asocia
țiilor studenților. Ilus- 
trînd analiza cu exemple 
din diferite facultăți, 
conferința a apreciat că 

îndeosebi în domeniul 
muncii profesionale a 
crescut influența asocia
țiilor studenților, prin 
varietatea și acțiunile 
inițiate. Organizarea dez
baterilor pe teme profe
sionale, inițierea unor 
discuții despre folosirea 
timpului de studiu, a 
simpozioanelor de infor
mare științifică, tehnică 
și actuală, realizate cu 
sprijinul specialiștilor din 
facultăți și din afară, 
vizitele la importante o- 
biective social-economi- 
ce, s-au bucurat de apre
cierea studenților.

Din luările de cuvînt 
și din darea de seamă 
a reieșit că în două din 
importantele domenii 
de care se ocupă aso

ciația studenților exis
tă serioase rămâneri 
în urmă : în organi
zarea timpului liber și 
în rezolvarea proble
melor social-gospodă- 
rești ale studenților. 
Conferința a indicat 
noului comitet ales 
să îndrume Consiliul 
U.A.S. al Universității 
pentru a activiza co
misiile sale, comite
tele de cămine și can
tine, care vor trebui 
să-și îndeplinească a- 
tribuțiile care le revin.

Ținând seama de 
observațiile critice fă
cute în conferință, a- 
sociațiile studenților 
vor trebui să sporească 
preocuparea pentru 
organizarea unor acti
vități cultural-artis- 
tice, sportive și recrea- 
tiv-distractive cerute 
de studenți, care să 
contribuie la ridicarea 
nivelului lor cultural, 
să le ofere posibilita
tea petrecerii timpului 
liber pe măsura pre
ocupărilor lor spiri
tuale, potrivit nevoilor 
de destindere.

Asociațiile studenți
lor vor trebui să acor
de cea mai mare aten
ție exercitării atribu
țiilor care le revin în 
activitatea gospodă
rească. Statul nos
tru asigură studenților 
mijloace materiale pen
tru învățătură și un 
trai civilizat. Asocia
ția — arată conferința 
— să vegheze ca aceste 
mijloace să fie bine 
gospodărite.

★

In Universitate există 
o organizație U.T.C. ptt- 

ternică, care, sub condu
cerea plină de grijă a 
organizației de partid, a 
dobîndit o valoroasă ex
periență în munca poli
tică educativă. Această 
experiență trebuie să 
stea la baza activității 
viitoare. Cadrele de or
ganizație nou alese să 
studieze cu grijă toate 
observațiile care au fost 
făcute în adunările și 
conferințele de alegeri, 
propunerile concretizate 
în planurile de măsuri a- 
doptate, și să conceapă 
activitatea pe baza aces
tora.

Studiul permanent al 
vieții colectivelor stu
dențești, al problemelor 
specifice pe care aces
tea le ridică, consultarea 
uteciștilor, stimularea 
inițiativei lor și folosirea 
acesteia, creează premi- 
za unei activități politi
co-educative diferențiate, 
potrivit cerințelor din 
ani și grupe.

Conferința și-a expri
mat certitudinea că în 
viitoarea etapă de mun
că se vor obține rezul
tate mai bune, pe mă
sura puterii și aptitudi
nilor tineretului nostru 
universitar, la nivelul 
cerințelor pe care parti
dul le pune în fața școlii 
superioare, a studenților 
care se pregătesc astăzi 
în amfiteatre pentru ca, 
mâine, la loouî de mun
că să-și aducă contribu
ția la dezvoltarea Româ
niei socialiste.

¥
în încheierea lucrări

lor conferinței a luat 
cuvîntul tovarășul PE
TRU ENACHE, prim- 
secretar al C.C. al 
U.T.C.
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Studenții spanioli resping
sindicatele „oficiale“0 0

cțiunile de protest al studenților 
A spanioli împotriva amestecului fățiș

al autorităților franchiste în viața 
universitară, continuă să se intensi
fice. Una dintre problemele care a 
stîrnit cele mai vii nemulțumiri a 
fost alegerea organelor sindicale 
studențești, prevăzută în principiu, 
pentru luna octombrie, dar pe care 

studenții au boicotat-o. După cum se știe guver
nul spaniol s-a străduit să impună studenților un 
sindicat universitar oficial și obligatoriu — S.E.U. 
Regulamentul acestui sindicat fixează modalită
țile alegerii noilor conducători sindicali, precum 
și atribuțiunile lor, în așa fel încît să se asigure 
controlul guvernului asupra întregii activități 
sindicale studențești. Majoritatea studenților au 
hotărît însă să respingă sindicatele impuse și să 
continue eforturile „pentru constituirea unui sin
dicat autentic“. Rezoluții în acest sens au fost 
adoptate ue Camera sindicală din districtul Ma
drid, care grupează sindicatele neoficiale din 19 
facultăți și școli superioare, și de delegații aleși 
ai universităților din Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Bilbao și Saragossa.

Conducerile universităților au recurs atunci la 
măsuri restrictive. Astfel, rectorul universității 
din Barcelona. Garda Valdecas, a dispus închi
derea sediului sindicatului studenților de la fa
cultățile de filozofie și de științe. Această acțiune 
a fost întreprinsă deoarece studenții de la aceste 
facultăți, ca de altfel de la toate facultățile din 
Barcelona, boicotaseră alegerile oficiale și in 
ciuda amenințărilor de sancționare, organizaseră 
alegeri libere. în prezent, studenții din Barcelona 
întreprind acțiuni in vederea recunoașterii sindi
catului lor și pentru redeschiderea sediului aces
tuia.

La Madrid frământările studențești au luat 
proporții după ce. săptămâna trecută autoritățile 
au deschis o anchetă împotriva a 17 studenți in- 
vinuiți de anumite „incidente“. In același timp 
o anchetă similară a fost deschisă împotriva unui 
grup de studenți aflați în prezidiul unei reuniuni 
la Facultatea de științe economice. Acești stu
denți fac parte din comitetul însărcinat cu pre
gătirea alegerilor libere pentru organizația stu
dențească, alegeri interzise de autoritățile uni
versitare. In cadrul aceleiași reuniuni a fost adop
tată o rezoluție în care se cere recunoașterea 
sindicatului liber al studenților, precum și sus
pendarea imediată a anchetelor deschise împo
triva grupurilor de studenți menționate mai sus. 
Tot la Madrid studenții au organizat manifesta
ții de protest împotriva faptului că autoritățile 
au preluat localurile organizațiilor studențești 
progresiste și le-au pus la dispoziția acelor orga
nizații studențești care colaborează cu guvernul 
și sprijină acțiunile acestuia în universități.

După părerea observatorilor, in Spania valul 
nemulțumirilor studențești anunță pentru urmă
toarele zile noi acțiuni de amploare.

ION I). GOIA

In cadrul lucrărilor 
Comitetului economic 
și financiar al Adună
rii Generale — consa
crate examinării acti
vității Consiliului Eco
nomic și Social al 
O.N.U. — a fost luat 
în discuție proiectul de 
rezoluție privind „Pu
nerea : în valoare și uti
lizarea resurselor uma
ne“, elaborat și prezen
tat din inițiativa dele
gației române. La acest 
proiect s-au asociat în 
calitate de coautori de
legațiile — Algeriei, 
Australiei, Austriei, 
Chile, Franței. Iranului, 
Japoniei, Libanului, 
Marocului, R.A.U., So
maliei, Sudanului, U- 
crainei și Iugoslaviei.

Proiectul a fost pre
zentat de delegatul ro
mân, C. Murgescu. 
După ce a vorbit des
pre importanța factoru
lui uman în procesul 
dezvoltării economice 
și sociale, reprezentan
tul țării noastre a sub
liniat rezultatele im
portante obținute de 
România, ca urmare a 
faptului că pune în 
centrul întregii sale 
construcții utilizarea 
rațională a resurselor 
umane și dezvoltarea 
multilaterală a perso
nalității omului.

După expunerea fă
cută de delegatul ro
mân. au început dez
baterile pe marginea 
proiectului prezentat.

în cursul aceleiași 
ședințe, proiectul de 
rezoluție intitulat „Pu
nerea în valoare și uti-

lizarea resurselor uma
ne“ a fost supus la vot 
și adoptat în unani
mitate.

Comitetul politic 
Adunării Generale 
O.N.U. a adoptat 
rezoluție prin care

al 
a 
o 

se 
extinderea înce

tării experiențelor nu
cleare și la mediul sub
teran. Acest proiect de 
rezoluție a fost prezen
tat în calitate de co
autori de următoarele 
35 de țări : Afganistan, 
Argentina. Birmania, 
Bolivia, Brazilia, Ca
merun, Ceylon, Chile, 
Cipru, Columbia, Cos- 
ta-Rica, Ecuador. Etio
pia, Finlanda, Ghana, 
India, Iordania, Irak, 
Iugoslavia, Jamaica, Ja
ponia, Kenya, Liban, 
Liberia, Libia, Maroc, 
Mexic. Nepal, Nigeria, 
Peru, R.A.U., Senegal, 
Sudan, Suedia, Zambia. 
Pus la vot, proiectul 
de rezoluție a fost a- 
doptat cu 86 de voturi 
pentru și 13 abțineri. 
Reprezentantul Repu
blicii Socialiste Româ
nia a votat pentru.

La 26 noiembrie, 
Mircea Malifa, adjunct 
al ministrului afaceri
lor externe al Republi
cii Socialiste România, 
însoțit de ambasadorul 
Mihail Hașeganu, re
prezentant permanent 
al. României la O.N.U., 
a avut o întrevedere 
cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant. 
Discuțiile, care au avut 
loc cu acest prilej, 
s-au referit la unele 
probleme aflate pe or
dinea de zi a actualei 
sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Seminarul
de la Montevideo

apitala Uruguay- 
J ului a găzduit 

timp de o săp- 
tămînă lucrările Semi
narului studențesc pen
tru integrarea econo
mică și socială a Ame
ricii Latine. Convocat 
de Federația studenți
lor din Uruguay și de 
Uniunea Internațională , 
a Studenților, acest se
minar la care au par
ticipat delegați din 23 
de țări a prilejuit o 
amplă trecere în revis
tă a problemei structu
rilor economice, politi
ce și sociale de pe 
continentul latino-ame- 
rican. Nu este întîm- 
plător faptul că stu
denții din această re
giune a lumii se preo
cupă activ de proble
mele popoarelor lor.

In ședința de deschi
dere a Seminarului, 
reprezentantul Federa
ției studenților din 
Uruguay, a declarat că 
în America Latină e- 
xistă o tristă realitate 
ce trebuie schimbată 
„și în această acțiune 
de transfonnare stu
denții sînt alături de 
mișcarea muncitoreas
că“. El a subliniat că 
Seminarul de la Mon
tevideo „constituie un 
element în plus în 
lupta noastră pentru 
schimbarea sistemului 
nedrept, în lupta dusă 
împotriva opresiunii 
imperialiste, pentru eli
berarea definitivă, rea
lă și completă a po
poarelor latino-ameri
cane“.

Juan Jose Bissay, 
reprezentant al Federa
ției studenților din Ar
gentina, a spus că stu
denții latino-americani 
participă la lucrările 
seminarului întrucît 
„sînt preocupați de o 
situație comună : sub-

dezvoltarea și nedrep
tatea existentă în aces
te țări“. In această 
luptă — a continuat el 
— studenții se situea
ză alături de popor. 
Cu mult interes au fost 
ascultate cuvintele rec
torului Universității din 
Montevideo, Juan Jose 
Crottogni, care a su
bliniat că tineretul stu
dios uruguayan se pro
nunță în favoarea res
pectării principiilor ne
intervenției și autode
terminării popoarelor. 
El a criticat țelurile in- 
tervenționiste urmărite 
de S.U.A. la ■ actuala 
conferință a miniștrilor 
afacerilor externe ai ță
rilor membre aleO.S.A.

Participanții la semi
nar au adoptat, în în
cheierea lucrărilor o 
serie de rezoluții în 
care se face o analiză a 
situației economice, so
ciale și politice arătîn- 
du-se că popoarele A- 
mericii Latine trăiesc 
în condițiile exploatării 
și sărăciei și‘că, în lo
cul vechiului colonia
lism european a apărut 
un nou exploatator — 
neocolonialismul S.U.A. 
în rezoluții e adresată 
studenților din țările 
Americii Latine che
marea de a participa 
activ la lupta popoare
lor continentului sud- 
american pentru inde
pendență națională și 
progres.

S-a hotărît convoca
rea pentru anul 1966 a 
Congresului studenților 
din America Latină 
care, după părerea de- 
legaților, va constitui 
un nou pas pe calea 
realizării unității tine
retului studios latino- 
american.

P. NICOARÄ

Pe scurt
......................................................

• ȘEFUL delegafiei romàne la cea de-a XilI-a 
Conterință generală a F.A.O. (Organizația Națiuni
lor Unite pentru alimentație și agricultură), Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Superior al Agricul
turii. a oferit un cocteil în cinstea delegațiilor pre
zente la lucrările conferinței. Au luat parte direc
torul general al F.A.O., dr. B. R. Son, directorii ge
nerali adjunefi ai organizației, președintele actualei 
sesiuni, Maurice Sauve, precum și numeroși miniștri 
aj agriculturii și alimentatici din diierite tari. 
Cocteilul a decurs într-o almosieră prietenească.

• ZIARUL „Nepszabadsâg" relatează că, in urma 
recentelor tratative oficiale dintre R. P. Ungară și 
R. F. Germană, schimbul de mărfuri dintre cele 
două țări va înregistra o creștere anuală de 20 la 
sută. Ca urmare a acestui fapt, valoarea globală a 
schimbului de mărfuri dintre cele două țări se va 
ridica la suma de 600 milioane mărci vest-germane 
anual.

© DUPĂ cum s-a mai anunțat, în rîndul trupelor 
americane din Vietnam, în cursul ultimei luni s-au 
înmulțit cazurile de malarie, într-o formă foarte 
rezistentă la medicamentele cunoscute. Potrivit unei 
relatări din ziarul „New York Times", în septembrie 
fuseseră semnalate 213 cazuri de îmbolnăvire, iar 
în octombrie 500 de cazuri. în noiembrie însă, nu
mărul cazurilor a crescut simțitor, astfel încît, nu
mai în primele 8 zile ale lunii în cadrul unei sin
gure brigăzi a diviziei I aeropurtate americane din 
Vietnam, au fost diagnosticate 170 de cazuri de ma
larie.

• LA 27 noiembrie, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-98".

Pe bordul satelitului 
pentru continuarea 
conformitate cu 
TASS la 16 martie

Aparatele de Ia 
normal, informațiile recepționate sînt prelucrate de 
un centru special de coordonare și calcul.

se află aparataj științific 
explorării spațiului cosmic în 
programul anunțat de agenția 

1962.
bordul satelitului funcționează

• „Liga prieteniei între popoare" a organizat la 
Clubul cultural din Pasewalk o expoziție de foto
grafii cu imagini din agricultura Republicii Socialiste 
România. Exponatele au fost puse la dispoziție de 
Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea.

[Marea sărbătoare aII!IIIIII
I

p oporul iugoslav aniversează un mo
ment glorios al istoriei sale : la 
29 noiembrie 1943, în plină încleș
tare cu ocupanții hitleriști, s-a în
trunit a doua sesiune a Vecei popu
lare antifasciste care a ales Comite
tul național de eliberare a Iugosla
viei, ca organ suprem al puterii exe
cutive. Tot la 29 noiembrie, doi ani

mai tîrziu, Iugoslavia a devenit republică popu
lară federativă. Ziua de 29 noiembrie este sărbă
toarea națională a poporului iugoslav.

In anii de după eliberare, poporul Iugoslaviei 
a obținut remarcabile realizări în dezvoltarea pa
triei sale socialiste. Au fost create noi ramuri in
dustriale, s-au construit întreprinderi moderne 
înzestrate cu tehnica avansată ; înfăptuiri însem
nate au fost înregistrate în agricultură, în dezvol
tarea învățămîntului și culturii, în ridicarea nive
lului de trai al poporului.

Muncind cu însuflețire alături de întregul 
popor, tineretul Iugoslaviei își aduce contribuția

poporului iugoslav
Ia înflorirea patriei sale, Ia opera de construcție 
socialistă.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din 
inimă de succesele obținute do poporul iugoslav 
care, sub conducerea partidului său comunist, a 
desfășurat o lupta eroică de eliberare a patriei 
de sub jugul fascist, iar în prezent dezvoltă eco
nomia și cultura pe drumul socialismului.

Intre poporul român și poporul iugoslav, care 
au vechi tradiții de prietenie și bună vecinătate, 
s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie 
frățească și colaborare multilaterală bazate pe de
plina egalitate în drepturi și respectul mutual, 
pe țelul comun al construirii socialismului și apă
rării păcii. Un simbol viu al acestei prietenii și 
colaborări îl constituie construcția în comun a 
sistemului energetic și de navigație Porțile de 
Fier.

Cu prilejul marii sărbători a Iugoslaviei, po
porul român, tineretul României socialiste trans
mit poporului, tineretului iugoslav un cald salut 
și urarea de noi succese în înflorirea patriei sale, 
în lupta pentru socialism .și pace.I II

I

Vești din R. S. F. Iugoslavia
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S.U.A. Aspect din timpul unei demonstrații cea avut ioc 
New "York, împotriva segrega tiei rasiale din școli

pentru pace în Vietnam

la

Străzile și piețele capitalei Statelor Unite, în spe
cial acelea din cartierul în care este situată Casa 
Albă au fost străbătute sîmbătă după-amiază 
mari coloane de demonstranți care protestau 
potriva agresiunii S.U.A. in Vietnam.

Ore în șir 
și grupuri 
se îndreptau către reședința pre
ședintelui Statelor Unite.

La marele marș asupra Wa
shingtonului pentru condamna
rea războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam au participat, potrivit

de 
îm-

uoi și noi coloane 
de manifestanti

Solidari
cu poporul
vietnamez

La
a

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
27 noiembrie, la Moscova 
avut loc un miting de solidari
tate cu poporul din Vietnam 
la care au luat parte tineri și 
tinere din capitala sovietică, stu
denți străini care învață la Mos
cova. Luînd cuvîntul la miting, 
P. Reșetov, președintele Prezi
diului Comitetului organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S., a decla
rat că tineretul din Uniunea 
Sovietică asigură pe locuitorii 
Vietnamului că vor putea conta 
întotdeauna pe sprijinul său. A 
luat, de asemenea, cuvîntul Mi
hail Kotov, secretarul responsa
bil al Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii, care a decla
rat că partizanii păcii din 
Uniunea Sovietică vor acorda 
ajutor poporului vietnamez pînă 
cînd pe pământul acestei țări nu 
va mai rămâne nici un agresor.

Dang Quang Minh șeful re
prezentanței permanente la 
Moscova a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, a transmis tinerilor sovie
tici, întregului popor sovietic 
„sincere mulțumiri pentru spri
jinul acordat luptei poporului 
vietnamez". „In prezent, cînd de 
partea noastră se află solidarita
tea oamenilor muncii din întrea
ga lume, a declarat vorbitorul, 
credem mai mult ca oricînd în 
victorie“. „Poporul din Vietna
mul de sud nu se va opri la vic
toriile obținute. Unirea Vietna
mului va fi realizată de poporul 
nostru fără vreun amestec 
afara'.

din

Industria electrotehnică din 
R.S.F. Iugoslavia a cunos
cut în anii de după răz

boi o mare dezvoltare. Dacă 
înainte de război era aproape 
inexistentă, producția de aparate 
de radio a ajuns în 1964 la ci
fra de 528 000, iar la televizoare 
— 263 000. în planurile de vii
tor se prevede ca în producția 
acestei ramuri industriale să pre
cumpănească aparatele de radio 
cu tranzistori. De asemenea, se 
va acorda atenție problemelor 
automatizării. Astfel întreprinde
rile iugoslave produc instalații 
de precizie, stații de radio 
pînă la 200 kW, centrale telefo
nice, aparate telefonice automa
te și se fac pregătiri pentru a se 
trece la producția de teleimpri
matoare electronice. Lista pro
duselor întreprinderilor iugosla
ve cuprinde, de asemenea, in
stalații de semnalizare, calcula
toare electronice, semiconduc- 
tori, condensatori etc. La aces
tea se adaugă transformatoare 
electrice, cabluri, conductori 
izolați, acumulatori, contoare

electrice, aparate termice și 
altele.

apropiere de Rijeka va 
intra în funcțiune o no uă 
rafinărie care va prelucra 

anual 1300 mii de tone țiței, și 
— —11— j producție în valoare 

•de dinari.
va realiza o _ _ ____
de 40 miliarde dinari.

Lucrările de construire a noii 
rafinării au fost terminate cu 
două luni înainte de termenul 
prevăzut, rafinăria producînd în 
această perioadă aproximativ 
220 000 tone derivate din țiței în 
valoare de 7 miliarde dinari.

Rafinăria va produce benzină 
de calitate superioară, combusti
bil pentru locomotive „Diesel“, 
propan, butan în stare lichidă.

Pe lingă noua rafinărie a fost 
construită și o termocentrală 
care anul viitor iaz produce 100 

-----  energie eleo-

sticlă mată. Fabrica are secții 
modeme, specializate în fabrica
rea lustrelor și; a altor produse și 
este aproape în întregime auto
matizată.

O altă fabrică de sticlă,a.fost 
dată în exploatare în localitatea 
Novo-Mesțo. Ea are . o capaci
tate de prelucrare de 4 milioane 
m. p. de sticlă anual.

milioane ktch de 
trică.

In localitatea Zaiecear, unul 
din marile centre indus
triale pentru prelucrarea 

sticlei, a intrat în funcțiune o 
nouă fabrică. Aceasta va pro
duce anual peste 600 tone de

-r^ețeaua instituțiilor de învă-
Jr£ țămînt superior din Iugo

slavia cunoaște o continuă 
dezvoltare. In ultimii zece ani 
numărul absolvenților universi
tăților iugoslave a fost de
100000, iar cele 170 de școli su
perioare au .fost absolvite de 
peste 60 000 de cursanți.

Crește an de an și rețeaua școli
lor medii. In ultimii 5 ani, de 
pildă, numărul absolvenților șco
lilor medii tehnice s-a dublat. 
Constituția iugoslavă consfințeș
te obligativitatea învățămîntului 
de opt ani. In cele peste 14000 
de școli elementare, în prezent 
învață aproximativ 3 milioane de 
elevi.

VIETNAMUL DE SUD. Imagine de la o intilnire a palrioților cu populația 
unui sat recent eliberat

aprecierilor agențiilor de presă ■ 
americane peste 25 000 de per- ■ 
soane, sosite din peste 40 de B 
state. Reprezentînd cele mai ■ 
largi pături ale poporului ameri- | 
can, demonstranții au sosit la “ 
Washington pentru a-și manifes- ■ 
ta dezacordul față de actuala I 
politică a guvernului american " 
care continuă războiul agresiv 
împotriva poporului vietnamez. 
Participanții la demonstrație, ■ 
care purtau pancarte cu lozinci R 
îndreptate împotriva agresiunii 
din Vietnam, au instalat pichete R 
împrejurul Casei Albe. “

Peste 600 de polițiști au inter 
venit i
„pentru a menține ordinea“ și 
au operat mai multe arestări. In 
acest timp un grup de membri 
ai comitetului de organizare a 
marșului asupra Washingtonu
lui s-au întîlnit cu oficialități ale 
Casei Albe pentru a expune po
ziția demonstranților. Delegația 
a fost primită de Mc George 
Bundy, asistent special al pre
ședintelui pentru problemele 
securității naționale, și de Ches- 
ter Cooper, specialist în pro
blema vietnameză. Reprezentan
ții manifestanților au făcut cu
noscut protestul lor față de con
tinuarea războiului din Vietnam 
și față de bombardarea R. D. 
Vietnam, cerînd respectarea a- 
cordurilor de la Geneva și înce
tarea oricăror acțiuni războinice.

te 600 de polițiști au inter- ■ 
împotriva demonstranților, |
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Sîmbătă s-a desfășurat la 
Paris reuniunea miniștrilor 
apărării din 10 țări, membre 
ale N.A.T.O., consacrată e- 
xaminării problemei înar
mării nucleare a Alianțe: 
atlantice. De la întrunire au 
lipsit reprezentanții Franței 
și ai altor patru state mem
bre ale N.A.T.O.

întrunirea, care a fost prece
dată de numeroase contacte bi
laterale între țările interesate, 
trebuia să se pronunțe asupra 
propunerii ministrului apărării al 
S.U.A., McNamara, privitoare la 
crearea unui „Comitet selectiv 
al N.A.T.O., însărcinat cu elabo- 

strategiei nu- 
atlan-

rarea și definirea 
cleare din cadrul Alianței 
tice.

După cura se subliniază la Pa
ris, întrunirea nu a reușit 
dopte „hotărâri majore“ privind 
acordarea unui acces Germaniei 
occidentale la arma nucleară. 
Ziarul „Combat“ scrie, de exem
plu că „cerințele Bonnului în do
meniul nuclear îngrijorează și 
irită numeroase țări ale N.A.T.O., 
oricare ar fi dorința lor de a nu 
nemulțumi guvernul federal“. A- 
ceeași idee este reluată de ziarul 
,,L’Aurore“ care consideră că
„dorința Germaniei federale de a 
avea acces la puterea nucleară 
provoacă o stare de îngrijorare 
pe scena internațională“. „Insis
tența Bonnului, care dorește să ia 
loc în clubul atomic, scrie același 
ziar, nu poate decît să compro
mită un echilibru, încă fragil în 
Europa“.

să a-

'L • ■■

R. S. F. IUGOSLAVIA. Construcții noi- la Belgrad

Motivele amînării
unei vizite
Majoritatea observatorilor 

din Washington, scrie agenția 
PRESSE, sînt de acord că gripa

politici 
FRANCE 

_ . invocată 
de guvernul de la Bonn pentru a cere 
din nou amînarea vizitei cancelarului 
Erhard în S.U.A. are un caracter 
matic“.

Mai multe ipoteze au fost for
mulate în cercurile care urmă
resc îndeaproape evoluția pro
blemelor vest-europene și ale 
Alianței atlantice asupra adevă
ratelor motive ale acestei amî- 
nări, cu atît mai mult cu cît ea 
este cea de-a patra schimbare a 
datei inițiale a vizitei. Prima 
ipoteză și care pare justificată, 
scrie FRANCE PRESSE, este că 
Germania federală nu dorește să 
angajeze convorbiri atîta timp cit 
întrevederile ministrului apărării 
al S.U.A. Robert McNamara la 
Londra și Paris nu vor releva în 
ce măsură aliații din N.A.T.O. 
sînt dispuși să răspundă favora
bil cererilor nucleare ale Bonn
ului. La Washington se crede că 
Erhard preferă să aștepte ca di
versele idei emise dc aliații din 
N.A.T.O. asupra căilor de acces 
a R.F.G. la arma nucleară să se 
contureze mai precis înainte de 
a veni să discute cu președintele 
Johnson. Se emite, de asemenea, 
părerea că Erhard a preferat să 
plaseze vizita sa în S.U.A. după 
întrevederile Wilson—Johnson,
care vor avea Ioc la Washington 
la 17 decembrie. In sfîrșit, 
apreciază în aceleași cercuri, 
nu este imposibil ca Erhard 
fi dorit să cunoască înaintea
zitei sale și rezultatele alegerilor 
prezidențiale din Franța de la 5 
decembrie. Anumiți observatori 
politici din capitala Statelor 
Unite leagă într-o anumită mă
sură amînarea vizitei și de di
vergențele existente în sinul gu
vernului de la Bonn privitor la 
politica nucleară a R.F.G. și la 
cererile formulate de aceasta.

Avînd în vedere complexitatea 
acestei probleme si improbabili- 
tatea adoptării unor hotărâri de
finitive la Washington și Londra, 
în capitala S.U.A. se exprimă re
zerve în legătură cu o eventuală 
hotărâre favorabilă unei partici
pări active și concrete a Germa
niei occidentale la mînuirea ar-
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diplo-

mamentului nuclear al 
atlantice. După părerea 
FRANCE PRESSE, președintele 
Johnson și experții săi n-ar fi în 
măsură să facă propuneri con
crete cancelarului Erhard. Ei vor 
lua notă de dezideratele R.F.G. 
și vor depune eforturi pentru 
„soluționarea acestora, astfel în
cît să obțină aprobarea majorită
ții țărilor membre ale N.A.T.O.“. 
Rezerve în legătură cu un even
tual succes al vizitei lui Erhard 
în S.U.A. manifestă și o serie de 
ziare vest-germane. Astfel, coti
dianul „DIE ANDERE ZEI- 
TUNG“ scrie : „Este evident fap
tul că, în S.U.A., în ultimul timp, 
au crescut mult acele forțe care 
pretind președintelui un refuz 
categoric al pretențiilor Bonn
ului“. La rîndul său, „STUTT- 
GARTER ZEITUNG“ afirmă : 
„Este puțin probabil, că repre
zentanților (vest) germani li se 
va îndeplini dorința“.

Alianței 
agenției

a

Sfaturile lui
Smith...

Șehil regimului rasist al gu
vernului Rhodesiei, Ian Smith, 
a acordat un interviu ziarului 
vest-german „Suddeutsche Zei- 
tung" în care a recurs la ame
nințări la adresa celor care ar 
încerca să aplice sancțiuni îm
potriva regimului său. „Sfătu
iesc pe toată lumea, a declarat 
Smith, să nu dea dovadă de na
ivitate încercîrid să întreprin
dă acțiuni armate. Este cunos
cut că, alături de Republica 
Sud-Africană, noi dispunem 
cea mai bine dotată mașină 
război pe continent". Smith a 

•lăsat să se înțeleagă că el 
poate bizui pe pactul 
cu Republica Sud-Africană 
cu Portugalia. Intr-un alt inter
viu acordat ziarului „DieWcJt" 
Smith a arătat că va accepta 
noi tratative cu Anglia, numai 
cu condiția ca guvernul englez 
să recunoască oficial „indepen
dența“ Rhodesiei. Răspunzând 
la întrebarea dacă întrevede 
în viitor crearea unui guvern 
Ia Salisbury, care să țină sea
ma de interesele majorității 'a- 
iticane. Smith a vorbit în ter
meni jignitori la adresa nivelu
lui ; cultural și politic al popu
lației africane clin Rhodesia.
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Noul premier congolez, colonelul Leonard Mulamba, a pre
zentat sîmbătă președintelui Mobu tu, lista noului guvern, a- 
nunță postul de radio Leopoldville. Timp de două zile,' acesta a 
avut consultări cu reprezentanții grupărilor politice din 21 de 
provincii congoleze precum și cu fostul .premier Cliombe si 
Antgine Gizenga..

Potrivit agenției U.P.I., nu s-a 
făcut cunoscută data la care 
noul guvem va fi prezentat Par
lamentului țării. Premierul Mii- 
lamba, a declarat că în cadrul 
convorbirilor „toate partidele po
litice din Parlamentul țării i-au 
acordat sprijin“.

Agențiile de presă informează 
că, deși atmosfera se menține 
calmă la Leopoldville, regimul 
militar condus de generalul Mo- 
butu a luat noi măsuri pentru a 
întări paza principalelor puncte

din capitala congoleză. După in
stituirea stării de urgență, postul 
de radio Leopoldville a transmis 
un comunicat al autorităților mi
litare în câre se anunță interzi
cerea tuturor adunărilor cu „ca
racter subversiv“. Tntre timp, 
fostul președinte Kasavubu „a 
depus armele“, recunOscîi'idu-1 
pe generalul Mobutu ca ’șef al 
statului. Se anunță .că' reprezen
tanții armatei preiau toț ’ mai 
multe funcții în Conducerea sta
tului. ; ' 1 ri ■ , .
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