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Orc de practică. Elevii Marin Nicufă și Ion Oneta de la Cen
trul școlar profesional-construcții București le fructiiicâ 

din plin

ractic, 
vechiul 
an n-a 
nici un 
în turnătoria 
de lingotiere a 
Uzinei „Vic
toria" din Că- 
lan, activitatea 

a continuat firesc, în același 
ritm, trecerea de la un plan la 
altul făcîndu-se din mers. Și 
totuși, poposind în aceste zile 
chiar și numai cîteva ore ală
turi de turnători în atelierele 
lor, observi o anumită inten
sificare a eforturilor unani
me în întrecere, o grabă or
donată a oamenilor și mași
nilor.

— Am încheiat cu bune re
zultate anul care s-a scurs,

OBIECTIVUL NR. 1 AL TURNĂTORIILOR DIN CĂLAN:

Șarjelor de oțel

tipare de calitate
spune tînărul inginer Fran- 
cisc Schonberger, șeful sec
ției. Planul valoric la produc
ția globală și marfă a fost 
realizat în proporție de 104,19 
la sută și respectiv 103,48 la 
sută. Cantitatea de lingotiere 
de calitatea I reprezintă a- 
proape 83 la sută din întrea
ga producție a secției, iar la 
prețul de cost s-au înregis
trat economii suplimentare în 
valoare de peste 1205 000 lei. 
Acest bilanț îmbucurător este 
reflectarea eforturilor între
gului colectiv al secției, a 
contribuției organizației U.T.C. 
care a știut să antreneze pe 
toți tinerii în întrecerea so
cialistă, ei constituind de 
fapt majoritatea colectivului 
nostru. S-au evidențiat lună

Aurel
Vaier

Li-
Vasile

de lună turnătorii Nicolae 
Racoviceanu, Nicolae Sînzia- 
na, Gheorghe Balog, 
Dascălu, loan Muscă, 
Bădescu, maiștrii Budiu 
viu, Nicolae Sumuțiu, 
Cosma și mulți alții.

Munca turnătorilor a fost 
ușurată în anul trecut de fap
tul că locurile de muncă au 
fost aprovizionate ritmic cu 
materialele necesare, de cali
tate superioară, comenzile au 
fost judicios eșalonate iar 
secția formare a fost dotată 
cu utilaje tehnologice moder
ne. Pentru îmbunătățirea ca- 

■ lității produselor s-a introdus 
în fluxul de fabricație o fre
ză pentru frezarea lingotiere- 
lor, au fost confecționate noi 
utilaje pentru lingotiere pre

cum și poduri de turnare, 
procesul tehnologic pentru 
prepararea amestecurilor de 
formare a fost stabilit după 
criterii precise, științifice.

Paralel cu îmbunătățirile 
tehnice și aplicarea unui am
plu plan de măsuri tehnico- 
organizatorice, s-a desfășurat 
o susținută muncă de întări
re a disciplinei tehnologice, 
de descoperire a rezervelor 
interne și valorificare a lor. 
Cei peste 200 de tineri din 
această secție au muncit — 
după cum apreciază tovarășul 
Gheorghe Andrea, secretarul 
organizației de partid — cu 
mult entuziasm la transpune
rea în practică a planului de 
măsuri și în general la rea
lizarea sarcinilor de produc
ție. Organizația U.T.C. și-a 

îndreptat atenția în direcția 
mobilizării mai active a tine
rilor la întrecerea socialistă 
și îndeosebi a întăririi disci
plinei acestora în uzină, la 
locul de muncă, și în afara 
uzinei.

— Aspectul principal al a- 
baterilor disciplinare — ne 
spunea tovarășul Ion Balica, 
secretarul comitetului organi
zației de bază U.T.C. pe sec
ție — l-au constituit absen
țele nemotivate. Pentru înlă
turarea lor ‘ 
acțiuni. Nu he-am mulțumit

am inițiat diferite

ROMULUSLAL
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara 

(Continuare în pag. a V-a)

Studiu

Foto.- EMIL COJOCARU

Construcții noi
Viitorii muncitori ai Uzinelor 

mecanice’ din Cugir, aflate în 
plină dezvoltare, vor avea încă 
din acest an la dispoziție un nou 
complex școlar profesional.

Clădirea aflată in construcție 
va oferi condiții bune de învăță
tură pentru 600 de elevi. Ei vor 
avea la dispoziție, în afara săli
lor de clasă, încăperi speciale 
pentru desen tehnic și laboratoa
re de încercări mecanice, atelie- 
re-școală pentru efectuarea ore
lor de practică. Mai mult de ju
mătate 
cămin.

dintre elevi vor locui în

Ifi, 
arpa'

★
Itfci, în cartierul „Aleia 

Carpați" din Tg. Mureș, a fost 
dat în folosință un nou bloc 
turn cu 80 de apartamente și 
un complex comercial modern, 
cu o suprafață de peste 1100 
mp. In prezent aici se află în 
construcție ultimul obiectiv al 
acestui cartier: un bloc turn 
cu 340 de garsoniere.

CREȘTE PRODUCȚIA

INVESTIȚII 
RENTABILE

Cooperativa noastră agricolă este așezată într-o ■ zonă deluroasă. 
Avem, deci; condiții prielnice pentru dezvoltarea zootehniei și pomi- 
culturii. Despre cultura plantelor de cînip și a legumelor exista 
la început părerea că nu vor da rezultate bune, că nu avem pămînt 
fertil. Era nevoie ca fiecare țăran cooperator să fie convins 
că avem încă importante rezerve prin valorificarea cărora 
putem obține rezultate foarte bune și la aceste culturi. 
In acest scop, în 1962 cîmpul l-am transformat într-Un vast labo
rator. Am avut sole Jucrate cu mașini și tractoare, altele cu atelaje ; 
sole fertilizate cu gunoi de grajd și altele cu îngrășăminte chimice. 
Efectul acestor măsuri a fost urmărit pe fiecare solă în parte. Recol
tele bune obținute au determinat măsurile pentru anul următor: me
canizarea lucrărilor pe suprafețe mai întinse, procurarea unor cantități 
mari de îngrășăminte chimice. Roadele au convins. De la 800—• 
900 kg de porumb sau grîu, în anul 1964 producția s-a ridicat la 
1400—1500 de kg.

Investițiile făcute s-au dovedit mai mult decît rentabile. Pentru 
1965 producțiile stabilite la aceste culturi au fost cele realizate în 
1964. S-a obținut însă în medie la hectar cu 668 de kg mai mult grîu, 
cu 300 de kg mai mult porumb-boabe. îngrășămintele chimice și cele 
organice au dat bune rezultate și în livezi. De la 6 tone, producția 
de fructe la hectar a crescut la 8—10 tone.

Investind bani în îngrășăminte chimice, în extinderea mecanizării 
lucrărilor agricole, nu am făcut altceva decît să ne sporim veniturile, 
adăugind fondului de acumulare noi și însemnate sume.

„Ce rezerve mai putem valorifica, ce posibilități nefolosite mai avem 
pentru întărirea economică a cooperativei ?“ Asemenea întrebări ne-am 
pus după ce am studiat cu atenție documentele plenarei C.C. al 
P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965, după ce am citit fiecare capitol al 
Statutului cooperativei agricole de producție. Multe propuneri intere
sante au fost făcute de țăranii cooperatori cu ocazia dezbaterii acestor

• ÎNGRĂȘĂMINTE

Șl IRIGAȚII

• LA „GRĂDINIȚA"

VIITOAREI LIVEZI

• RECOLTE

DE PE TERENURI

PE CARE NU S-A

CULTIVAT NIMIC

documente în adunările care au avut loc pe brigăzi. Unele dintre a- 
cestea le-am pus imediat în practică. Celelalte vor fi studiate și apli
cate în raport cu urgența și importanța fiecăreia.

Am apreciat faptul că multe din aceste propuneri au venit din 
partea tinerilor, care s-au angajat totodată să contribuie efectiv la 
înfăptuirea lor, în cazul în care adunarea generală a țăranilor coope
ratori le va aproba. Această participare activă a tinerilor la dezbateri 
este rodul muncii politice desfășurate de organizația de bază U.T.C. 
care s-a preocupat ca fiecare tînăr să studieze documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965, proiectele de statut al 
cooperativei agricole și al uniunilor cooperativelor și i-a ajutat să 
înțeleagă importanța acestor documente, sarcinile ce revin organiza
ției și fiecărui tînăr în parte.

| | v . A « • . • MIRAJUL PLANURILOR„Uscaturi in activitatea peh,rt,eI $ H H e ORIZONTUL
e E MĂRGINIT, CHIAR

culturală a forestierilor
PETRE CIUBOTEA 

președintele cooperativei 
agricole de producție 

Rîureni, raionul Rm. Vîlcea

CONSTANTIN POPESCU 
inginer agronom

(Continuate în pag. a IV-a)

Stație meteorologică automată
în partea de nord- 

vest a orașului Plo
iești a început să func
ționeze experimental 
o stație meteorologică 
automată, concepută și 
realizată de un grup 
de tehnicieni români.

Toate datele meteoro
logice sînt înregistra
te de aparate și trans
mise cu exactitate, la 
cerere, printr-un apel 
telefonic . format din 
București, direct de le 
Institutul meteorolo

gic. Asemenea stații 
vor fi montate pe vîr- 
furi de munte și în 
alte locuri greu acce
sibile, urmînd să fur
nizeze automat date 
nentru prognoza timpu
lui.

De curînd din această secție 
de montaj iinal a Uzinelor 
„Tractorul"-Brașov a ieșit 
cel de al 500-lea tractor S-l 
300, destinat terenurilor a- 
gricole in pantă sau mai 

greu de lucrat

Foto: AGERPRES

în Editura Politică a apărut:

STATUTUL
CASEI DE PENSII A MEMBRILOR 
COOPERATIVELOR AGRICOLE 

DE PRODUCȚIE
Proiect

Lucrarea a lost tipărită într-un tiraj de 
masă.

Nu-i o noutate pentru nimeni 
iaptul că iarna, zilele sînt toar
te scurte.

Pornind de la aceasta ne-am 
propus să vedem cum își pe
trec timpul liber cei al 
căror ceas trebuie să țină 
seama, implacabil, de mer
sul soarelui pe boltă ? Tine
rii și vîrstnicii care nu locuiesc 
nici măcar în sate, ci undeva 
sus, pe o creastă de munte, 
într-o cabană izolată, au posi
bilitatea, să-și exercite și alt
fel măiestria decît la locul de 
muncă ? He-am propus să vizi
tăm cîteva locuri de producție 
ale muncitorilor forestieri din 
regiunea Maramureș și Mureș- 
Autonomă Maghiară. Trebuie 
spus însă că ..forestierii" nu se 
numesc numai cei care doboară 
brazii in parchetele de exploa
tare, ci și Muritorii mobilei, 

viorilor și caiacelor — ce au 
purtat faima lemnului carpatin 
pînă în Australia — construc
torii îndrăznețelor panglici de 
piatră cu care au fost împodo
biți munții, cei care furnizează 
materia primă marilor combi
nate de hirtie și celuloză etc.

★
In a patra zi a finalei celui 

de al IV-lea Festival bienal de 
teatru de amatori „I. L. Cara- 
giale", au urcat pe scena Tea
trului C.C.S, artiștii din cadrul 
întreprinderii forestiere Reghin. 
Formată din tîmplari, măsură
tori, încărcători, echipa pre
zenta în fața bucureștenilor un 
crîmpei din viața muncitorilor 
forestieri de la un parchet de 
exploatare. Tăietori din tată în 
fiu. artiștii au găsit în piesa 
lui Dragoș Vicol — „A doua 
tinerețe" — problemele esenția

LA IAȘI

A început construcția unei fabrici 
de paste făinoase și

a 
aluatului, o instalație 
de pregătire a materii
lor prime și auxiliare, 
patru linii mecanizate 
cu funcționare conti
nuă pentru fabricarea 
pastelor făinoase și 
biscuiților, mașini au
tomate pentru ambala
rea produselor. Capa-

La Iași, în cadrul 
complexului industrial 
alirncmar, au început 
lucrările de construc
ție a unei fabrici de 
paste făinoase și bis
cuiți. Aici vor fi mon
tate utilaje perfecțio
nate prinfte tare insta
lații pneumatice de 
limentare cu făină 
la silozul morii

secția de preparare

fi
de 
la

le ce-i frămîntă astăzi pe fores
tieri : introducerea mecanizării 
pe scară cit mai largă, pentru
ușurarea muncii fizice, iar pe
de alta, crearea unor condiții
optime de viață și posibilitățile 
de satisfacere a nevoilor cul
turale a oamenilor. Rezultatul? 
La început au fost aplauzele - la 
scenă deschisă, iar în... final 
acordarea „Premiului special 
pentru cea mai bună activitate 
de club". Deci, recunoașterea 
valorii artistice a interprețiloi 
Emil Pralea, Teodor Roșea, Teo
rii Iacob, Elena Suciu, Ion Ma
tei, Ion Grama și în plus dis
tincție pentru întreaga muncă 
cultural-educativă dusă în rîn- 
dul muncitorilor forestieri din 
Reghin.

...De la Bmil Pralea. om la 
50 de ani. responsabilul cultu
ral in comitetul sindicatului

biscuiți
citatea de producție a 
noii unități este de 
30 de tone paste făi
noase și 30 tone bis
cuiți în 24 de ore. Ni
velul tehnic ridicat al 
utilajelor va permite 
obținerea unor produse 
de calitate superioară 
și într-un sortiment 
variat

culegem cîteva date: aflăm că 
formația premiată nu are nici 
un an de activitate.

— După două luni de repe
tiție, ne-am hotărît să ne în
scriem la bienală. Mulți au 
zimbil... Le-am răspuns cu o 

. muncă înzecită și obținerea lo
cului I pe raion și regiune. 
O dală trecut acest examen, am 
fost siguri că vom ii selecțio
nați în faza republicană I

— De unde atîta siguranță ?
— Ne-au dat-o spectatorii 1 

Am jucat aici ■ în , oraș, in co
mune și în special la exploa
tări. Nu vă dați seama cită în
credere ne-au arătat țapinarii, 
tăietorii din munte 1 Spectaco
lele erau urmgte .de adevărate 
schimburi de experiență : mun
citorii-artiști primeau sfaturi 
practice de la muncitorii fores
tieri. Aici cred că am deprins

A început exploatarea „aurului 
verde" dintr-un nbu bazin fores
tier situat în zona Dumitrești, ra
ionul Rîmnicg-Sărat. Da aici se 
vor da în exploatare în acest an, 
■cu ajutorul unbr utilaje perfecțio
nate, 112 000 metri cubi de lemn 
din care cea mai mare parte fag. 
Aceasta presupune o serie Ue lu
crări : 70 km drumuri de acces a- 
inenajate în pădure, dintre care 
jumătate au și foșt realizate, in
stalarea urior funîculare etc. Pen
tru muncitori se vor construi la 
Dumitrești locuințe, magazine, clă
diri cu deșTmații social-culturale.

Studiile și cercetările întreprinse 
pînă acum în noul bazin forestier 
relevă că de aici se pot exploata 
fără întrerupere timp de 20 de 
ani peste 2 300 000 mc de lemn.

Completarea
nomenclatorului 

de produse
Nomenclatorul produselor o- 

mologate de industria construc
toare de mașini a fost completat 
cu două tipuri de pompe indus
triale. Una dintre acestea, denu
mită „Terma-200“, este destinată 
să vehiculeze lichidele folosite 
în procese de fabricație ale in
dustriei chimice cu temperaturi 
pînă la 400 grade Celsius.

Cel de-al doilea tip — „Cl- 
204“ — are o construcție spe
cială, pentru a fi folosit la pom
parea lichidelor cu corozivitate 
slabă, ușor volatile sau a lichi
delor amestecate cu gaze.

Noile utilaje sînt creația con
structorilor de mașini de la Fa
brica de pompe din București.

(Agerpres)

jocul degajat, subliniat în presa 
festivalului; pentru că teatru 
înseamnă viață, viață adevăra
tă.

— Premiul acordat se referă 
la o întreagă activitate de club. 
Ce ne puteți spune în această 
direcție ?

— Nu-mi rămine decît să 
vă prezint formațiile noastre: 
cea de teatru, două echipe de 
dansatori — dintre care una 
formată din copiii muncitorilor 
noștri —, formația de 24 de 
fluierași, un taraf; și 7 soliști 
vocali și instrumentali. Toate 
la un loc au format „Ansam- 
blul~muzical-coreg,rafie".. ce re
unește un număr de '64 de per
soane.' Acest ansamblu a dat,

VALENTIN HOSSU

(Continuare in pag. a IV-a)



VERSURI

de Nichita Stânescu

Marele tînăr
Bătrînul comunist, el e marele tînăr 
dintre tineri el este cel mai tînăr 
pe tinerii țării el îi ține pe umăr 
într-o coloană fără sfîrșit, fără număr.

El e cărămida din zid care le ține pe celelalte, 
el e cărămida aidoma celorlalte, 
el e cărămida dinții a celor mai înalte 
ziduri de neclintit si vibrante.

El e izvorul prin care începe rîul, 
aceeași mișcare e-n el ca-n tot rîul, 
bătrînul comunist, el e marele tînăr, 
pe tinerii țării el îi ține pe umăr.

E-o pondere de vis
E-o pondere de vis echilibrind statura 
încă subțire, încă de zbor 
prin care i-a adăugat natura 
cum cerul e-ntregit doar prin Alcor.

O, visul lor e-un trup al lor mai mare, 
un trup care-1 vor dobîndi curînd 
în vîrstele de vîrf, plenare, 
în partea de-mplinire a fiecărui gînd.

E visu-n ei ca pasărea-ntr-un ou 
mai înainte de-ași sfărîma coaja ovală, 
ca între stinci săgeata de ecou 
încă ne-ntoarsă-n repetări domoale.

E-o pondere de vis echilibrind natura 
acestei vîrste fraged scut 
ca floarea ultimei zăpezi pe zgura 
vestind că primăvara a-nceput.

In virtejul dansului

Adolescenții
Luînd ondula de la rîu și pasui 
de la nisipul roșu din clepsidre 
ei vin suavi, cum vine ceasul 
eternității peste piramide.

Și trec etern păstrați în alții 
mereu aidoma la trăsături 
lunganii de adolescenți, inalții 
stîlpi unde rîu-n viituri

se adincește atrăgind la sine 
umbra de cer cu păsări și de pomi 
îmbrățișînd în iuți dulbine 
planeții reproduși în fragezii atomi...

Ei vin cum vine primăvara-n lume 
reamintind materiei Un sens 
dînd ierbii sub zăpezi un nume 
și soarelui rotundul lui imens.

Luînd ondula de la rîu și pasul 
de la lumina alergată prin cristal 
redesenînd în noi culori, atlasul 
al vîrstei de-nceput, fundamental.

„Muzeul satului" 

la Cluj

In Biblioteca „M. Eminescu" din Iași

ntr-o margine 
a Clujului, din
colo de zidurile 
noi ale cartie
rului Grigo- 
rescu, pe după 
un deal și o 
tăietură ce i se 
spune Hoia,

drumețul întîlnește trecutul. 
De fapt unui citadin neavizat 
imaginea i se înfățișează în 
contururi aproape neverosi
mile : ce rost au, aici în mar
ginea marelui oraș, ieșind 
parcă direct din magistrala de 
înaltă tensiune, aceste căsuțe 
țărănești arhaice, cu tot di
chisul lor din lemn, stuf și 
piatră ?! Iată o casă acoperi
tă cu o căciulă mare de șiță, 
o fierărie cu mijloace meca
nice acționate de o roată hi
draulică, o biserică mică a 
cărei clopotniță depășește de 
cîteva ori înălțimea corpului 
principal, sugerîndu-ți între
bări grave despre legile echi
librului, un staul pentru oi 
etc. Te afli de fapt la un mu
zeu. Etnografii au adunat 
aici, din toată Transilvania, 
.construcții și instalații econo
mice sătești cu o valoare is
torică și etnografică deose
bită unele fiind adevărate 
monumente ale industriei și 
tehnicii,

— Sîntem foarte grăbiți în 
activitatea noastră — spunea 
tovarășul Gh. Dăncuș directo
rul muzeului. Satele noastre 
și-au schimbat înfățișarea, 
construcția tipică țărănească 
a Transilvaniei, casa din 
lemn, e pe cale de dispariție. 
Instalațiile economice sătești 
nu se mai folosesc fiind de 
mult depășite de progresul 
tehnicii și al științei. Pentru 
noi timpul nu este deci un a- 
liat. Expresii ale spiritului 
creator popular, ale meșteșu
gurilor milenare, aceste con
strucții,^ care trebuie adunate 
cu grijă, sînt file de istorie 
ale vieții în aceste ținuturi. 
Se știe că turbina hidraulică 
a fost revoluționată dintr-o 
moară cu ciutură. La o piuă 
ca cea adusă de la Budurea- 
sa, cel mai important centru 
de piuărit din vestul Munți
lor Apuseni, au învățat meș
teșugul piuari care au plecat

apoi la oraș, au devenit meș
teri și au creat bi-esle de pos
tăvari. Arhitectura biserici
lor construite din lemn ui
mește și astăzi.

...Iată în secție o casă din 
Berbești-Maramureș. O con
strucție din lemn masiv : trei 
încăperi cu tindă. Un pridvor 
cu arcade semicirculare eva- 
zate în crestături artistice ; 
partea de jos este închisă cu 
o singură grindă groasă. Vezi 
apoi o cămară, o șură, un șo
pron pentru cereale, o fîntî- 
nă cu roată în curtea casei și 
o fîntînă cu cumpănă în 
curtea animalelor. Poarta 
principală este sculptată în 
lemn — acea funie împletită 
preluată din străvechea artă 
populară. O construcție fru
moasă și robustă care te face 
să te gîndești la cel care a 
creat-o — „Gh. Pop — 1795“ 
— semnat pe grindă.

Intr-o altă casă, adusă de 
la Vidra, va fi refăcut mește
șugul tradițional din tara mo
ților, cioplitul lemnului. Vor 
fi aduse unelte și produse re
prezentative. Spun „produse 
reprezentative" dar mă gîn- 
desc la acele dantele fine 
create în stejar și ulm. O 
simplă furcă de tors lină are 
la un capăt pe o suprafață în 
arabesc un mozaic de figuri. 
Soarele care coace griul din 
luncă, floarea de „nu mă uita", 
cuptorul în care se face pîine, 
tinda casei, merele din pod, 
leagănul pruncului și inițiale
le stăpînei acestui univers 
M. T. — poate Maria Tudor. 
La Mamaia pe peretele unui 
splendid hotel am văzut un 
mozaic asemănător. în cera
mică, firește, dar care îmi a- 
miritea atît de bine de sculp
turile țărănești în lemn, de cu
lorile oalelor și ulcelelor 
smălțuite. Dar unde nu întâl
nești astăzi semne de măies
trie populară, prelucrate în
tr-o metamorfoză strălucită! 
Oamenii aceia care au trăit în 
asemenea case, cu trupul și 
mintea sănătoasă, cu dragoste 
de muncă și viață, cu dorința 
de a da un sens frumos ori
cărei activități, îi regăsești în 
fiecare lucru expus în muzeu.

Discutînd despre dezvolta
rea acestui muzeu l-am rugat

® Pendulări între 

statistici 
și spectacole 
de calitate I

® „Cornul 
abundenței" 
îndreptat într-o 
singură direcție

• „Cenușăreasa" 
din povești 
a devenit 
piesă într-un act

@ Calificarea 
îndrumătorilor 
artistici în dezacord 
cu jumătățile 
de măsură

Gospodărie din comuna Berbeștl

pe tovarășul Butură să preci
zeze cîteva dintre obiectivele 
imediate.

— în Transilvania, o tradi
ție aparte este aceea a mește
șugarilor podgoreni.

— Veți întregi colecția și cu 
exponate din acest sector ?

— Firește, chiar în acest an 
s-a prevăzut aducerea unei 
gospodării complete din pod
goria Alba-Iulia. O anexă a 
sectorului de gospodării spe
cializate în pomicultură, viti
cultură și agricultură o vor 
constitui construcțiile pasto
rale. Vom aduce astfel în 
muzeu trei stîne care se . mai 
păstrează azi în Munții Poia
na Ruscăi, Munții Rodnei și, 
ultima, în Țara Bîrsei. Dorim

să completăm muzeul în anul 
acesta cu mai multe expona
te și pentru faptul că în 196S 
va avea loc în țara noastră un 
simpozion național eu tema 
muzeul etnografic în aer liber. 
La această reuniune au fost 
invitați etnografi din lumea 
întreagă.

...Această scurtă prezentare 
a muzeului din Hoia Clujului 
nu poate fi încheiată fără un 
apel. Important centru etno
grafic, loc de documentare a- 
supra culturii populare tran
silvănene, mica așezare re
prezintă pentru tineretul ora
șului un cadru instructiv și e- 
ducativ.

VICTOR CONSTANTINESCU

oporul nostru, recunoscut de veacuri ca avi.nd un 
inegalabil talent artistic — de creator și interpret 
— își afirmă și mai mult ca aricind vigoarea ar
tistică, situîndu-se prin condițiile create, pe culmi 
tot mai înalte.

Concursurile artiștilor amatori — until dintre 
ele, bienală de teatru, fiind recent încheiat — 
expozițiile de artă plastică și populară, gama lar
gă de manifestări artistice de pe scenele cluburi

lor, caselor de cultură și căminelor culturale, relevă de la an 
ia an o uriașă creștete a . potențialului artistic, a talentului 
popular, atirmindu-se cu pregnantă atît la sate cit și la orașe. 
Este cu atit mai meritoriu faptul că problemele culturii de 
masă au Început să fie abordate cu mai multă temeritate, 
fiind clar pentru fiecare că, iată de posibilitățile existente, se 
poate face mult mai mult. Ne vom opri asupra citorva din 
acestea.

Un prim subiect ar fi cel legat tocmai de anumite calcule 
statistice, de goana manifestată pe alocuri pentru umflarea, 
fără a ține seama de posibilități, a numărului de formații ar
tistice în dauna elementului principal, și cel mai eficient — 
calitatea. Sînt multe regiuni în țară unde, printr-o optică gre
șită, fiecărui cămin cultural 1 se cere să aibă formații artistice 
în toate genurile de artă. Este oare posibil să avem, bunăoară, 
formații corale în fiecare comună ?

Pe bună dreptate, tovarășul T. Făltlceanu, secretarul Comi
tetului regional de cultură și artă Dobrogea, arăta recent in
tr-o consfătuire că statistic sînt înregistrate in regiune 256 de 
coruri dar că, în realitate, ca valoare de interpretare —• lucru 
spre care trebuie să milităm permanent — numărul acestora 
abia dacă se ridică la 20.

Este incontestabil că în stadiul actual de evoluție a maselor, 
a mijloacelor puse la dispoziție —• radio, televizor, turnee pro
fesioniste — exigențele acestord față de spectacolul artistic 
sînt cu mult mai mari, improvizația fiind categoric respinsă. 
Ce să mai vorbim atunci de spectacolul teatral, gen de artă 
toarte pretențios ?' Improvizația este aici nu numai supărătoare 
dar și dăunătoare.

Lansarea festivalurilor, ca și a concursurilor în general, ara 
la bază nu numai evaluarea forțelor artistice ci și, mai ales, 
stimularea lor. Totuși, la al IV-lea Festival de teatru, .într-o 
primă fază, cea de masă, deci și cea mai importantă, spectrul 
improvizației a planat asupra multor formații, apărute cu te 
miri ce și destrămate apoi imediat, după așa-zisa evoluție in 
concurs. Tov. Alfons Atanasia — metodistul cu problemele de 
teatru în cadrul Casei regionale de creație populară Oltenia, 
sublinia caracterul formal, într-o anumită etapă și in unele ra
ioane. De pildă, In regiunea respectivă, in 6 000 de cămine 
culturale decorul spectacolelor a fost ecranul cinematografic 
și masa lungă de ședințe. Or, acestea, cu toată bunăvoința, nu 
mai pot fi numite spectacole de teatru...

Majoritatea regiunilor, în dorința de a se afirma în finală 
— ceea ce se pare Că pină lă urmă a devenit, din păcate, 
obiectivul de bază al întreceri) — și-au concentrat de la bun 
început atenția asupra Unor formații cu perspective și avînd, 
desigur, girul tradiției lă bază, și asupra lor au vărsat cu dăr
nicie ajutor multilateral, concretizat în texte, regizori profesio
niști, scenografi etc, Sînt formații artistice care, aflindu-se în 
interminabile repetiții pentru finală, n-au prezentat nici măcar 
Un singur spectacol in fața oamenilor din localitate.

Problema cea mai actuală rămine insă calitatea, poate nu 
atit a interpretării, determinată deseori de anumite condiții, cit 
a materialului oferit — aș Îndrăzni să afirm — cu atîta larghe- 
ță și, uneori, iresponsabil, mișcării artistice de amatori. Un 
membru al juriului central de la recentul Festival de teatru 
spunea undeva că, dacă dramaturgia contemporană a fost ex
celent reprezentată cantitativ, nu tot astfel s-a întîmplat și 
calitativ, tipărind uneori lucrări nesemnificative, confecționate 
de pseudo-scriitorl, textieri etc. Este momentul să se pună ca
păt avalanșei de maculatură destinată artiștilor amatori. Dar 
să revenim la teatru. Actrița Raluca Zatnfirescu a asistat la 
vizionarea unor spectacole de teatru, un fel de selecție pentru 
faza finală. In fișa sa a notat, printre altele, despre o piesă 
de teatru — nu din cele mai slabe — prezentată cu acest pri
lej : „Nu cred că piesa a slujit colectivului de realizatori. 
...Este nevoie de prea multă experiență in meserie ca să poți 
susține și ca să faci interesante și captivante pentru spectatori 
discuțiile interminabile și ședințele din fiecare act". Regizoarea 
Geta Vlad, cu un prilej asemănător, Ia Turnu Severin, remar
ca urmărind spectacolul cu piesa „Ploaia" de V. Munteanu i 
„Piesa s-ar potrivi mai curînd pentru... Institutul agronomic. 
E didacticistă, fără sevă, fără umor". Cite asemenea piese, ca 
eroi schematici, cu ședințe interminabile, un fel de conferințe, 
nu văd lumina tiparului în regiune ? Și la București 1 Cineva 
se întreba, foarte categoric, dacă broșurile editate de casa de 
creație sub egida „Teatru pentru amatori" fac cumva rabat 
calității. Desigur că nu, dar multe piese apărute sub acest ti
tlu au lost, din păcate, de o calitate îndoielnică. Iar în con
curs ele au fost abandonate, undeva, pe drum, zac în rafturile 
instituțiilor culturale. Trebuie reținut că marii scriitori care 
au abordat genul scurt, piesa într-un act, nu au gindit nicio
dată că acestea s-ar adresa cumva amatorilor sau cine știe 
cărei categorii de cetățeni. Lipsa de piese valoroase a deter
minat unele formații să preia un repertoriu vechi, demult pro
movat pe scena festivalurilor.

Dar multitudinea de probleme nu se oprește aici.
in discuție' ar putea intra, de pildă, și îndrumarea uneori 

precară a activității artistice, lipsa de instructori calificați, pe 
de-o parte, iar pe de alta ineficacitatea pregătirii acestora in 
cadrul secțiilor externe ale școlilor populare de artă care, 
potrivit numărului masiv de „promovați" de-a lungul anilor, 
trebuia să asigure acum în fiecare sat instructori pentru fie
care gen de artă în parte; sprijinul acordat amatorilor de că
tre profesioniști, promovarea spectacolelor de calitate pe cit 
mal multe scene, Schimburile de spectacole intre sate, Între
prinderi, orașe și raioane etc.

Mișcarea artistică de amatori are plusuri dar șl minusuri 
despre care e bine să se discute cu condiția ca, plusurile, 
să fie înmulțite, iar minusurile Înlăturate prin măsuri temera
re spre binele tuturor celor ce o slujesc cu pasiune și dăruire.

AUREL ȘEREAN

—- quhmuticA
eînțeleasă, ridi
culizată chiar în 
timpul vieții scri
itorului, litera
tura lui Camil 
Petrescu cîștigă 
cu trecerea tim
pului tot mai 
mulți aderenți.

Autorul lui Danton înseamnă 
mai puțin o biografie cît o idee. 
Dintr-un simplu apelativ numele 
său a devenit pentru mulți o no
țiune cuprinzătoare, cu largi rezo
nanțe. Camil Petrescu înseamnă 
omul în care rațiunea a învins 
toate obstacolele, un om care 
există pentru a raționa și rațio
nează pentru a evita orice eroare. 
Există o fascinantă spaimă de 
eroare în scrisul lui Camil Petre
scu. Ea denunță credința gândi
torului Camil Petrescu că există 
niște traiecte ideale pe care rați
unea le poate descoperi și care 
pot scoate omul în afara erorii, 
încrederea in forța rezolutivă a 
rațiunii îl va urmări obsesiv. E 
de presupus că acest tînăr cu o 
viață plină de privațiuni a privit 
lumea și a proiectat îndreptarea 
ei. A privit-o dintr-un unghi de 
vedere cu totul personal.

Scrierile lui Camil Petrescu se
duc nu atît afectul cititorului cît 
intelectul lui. Opera lui Camil Pe
trescu trădează peste tot omul 
care a scris-o, dialectica intimă 
a ideilor sale. Acesta era un in
telectual și teoretiza — exage
rând și făcînd erori, prin exagera
re — importanța socială a inte
lectualului. Considerând posibili
tățile rațiunii omenești nemărgi
nite și văzînd în rațiune un in
strument, eel mâi potrivit, al 
îndreptării omului, era firesc să

se oprească asupra celor care 
prin chiar ocupația lor erau obli
gați să utilizeze cotidian faculta
tea de a raționa, și a acorda 
acestora prioritatea în reforma
rea societății : intelectualii. Așa 
se explică cunoscuta lui teorie 
a societății conduse de intelec
tuali (noocrația) ca forță capa
bilă să anticipeze eroarea socială 
și să aleagă drumul cel bun, uto
pie frumoasă dar unilaterală. 
Desigur nu aceasta era soluția 
practică momentului pe care-1 
trăia Camil Petrescu, deși încre

derea în capacitatea omului de 
a se depăși Șl a-Și hotărî singur 
destinele este de un autentic 
umanism contemporan. Părăsind 
amvonul pur teoretic, Camil Pe- 
trestfu și-a experimentat progra
mul dar nu în cîmp social ci în 
cel literar.

El Și-a supus personajele la 
solicitările intransigente ale rați
unii, de unde continua lor dile
mă : eroii săi sînt constrânși la 
o opțiune decisă între imperati
vele inteligenției și cele ale sim
plei vieți omenești. Acceptarea 
demonului raționalist, indiferent 
la timp și loc, duce însă la dez- 
ummanizare. Camil Petrescu nu 
evită posturile neplăcute ale op
țiunii pe care o teoretizează. 
„Noocrații" săi sfârșesc într-o e- 
roare de situare pe care o comit 
tocmai fugind de orice posibili

tate a erorii : dilatată monstruos 
facultatea predominant umană, 
rațiunea, distruge omul, mai 
bine zis, corpul său fizic. Aceas
ta este una din concluziile dra
mei sale Jocul ielelor. Gelu Rus- 
canu este un fervent partizan al 
conduitei raționale și sfîrșește 
prin sinucidere : ultima lui con
cluzie care-1 împinge spre moar
te este că s-a condus după hime
re, că o existență concepută pe 
rigorile abstracte ale rațiunii îm
pinge oamenii în impasul ruptu
rii totale cu realitatea. Titlul pie
sei vrea să sublinieze tocmai ca
racterul nefast al acestei aven
turi intelectuale; Jocul ielelor 
este jocul ideilor și cine le-a vă
zut vreodată dansînd este pose
dat de ele, întocmai ca în mitul 
folcloric flăcăul luat de iele.

că iluziile sale raționaliste sînt 
realizabile. Acest diptic dra
matic a fost completat mai tîr- 
ziu cu Bălcescu. Cele trei piese 
sînt un triptic ideologic semnifi
cativ pentru mentalitatea autoru
lui și pentru evoluția ei. Cu 
Bălcescu dramaturgul reia ipos
taza lui Ruscanu din Jocul iele
lor în contextul revoluției pașop
tiste. Iată de ce o reprezentare 
cheamă pe alta și punerea în 
scenă a acestor piese ar trebui 
să păstreze un fir comun, să dea 
spectatorului senzația acelui dia
log al autorului cu el însuși, a 
polemicii interne a operei. Pu
nerea în scenă a unor asemenea 
piese are în față dificultăți 
mari dar nu insurmontabile. 
Spectacolul Teatrului Mic a a- 
rătat că ele pot fi depășite și pu

ceptare a poziției adverse ci 
dimpotrivă semnul nerenunțării, 
dar și al convingerii că o drep
tate absolută e o himeră. Dar o- 
mul nu mai poate supraviețui 
propriei erori. Doza de sentiment 
și chiar de melodramatism nece
sară desfășurării în cascade dra
matice nu lipsește. Premizele 
unui spectacol care să treacă 
rampa există în Jocul ielelor, și 
regizorul Crin Teodorescu și in- 
terpreții au profitat de ele. 
Spectacolul lot e important nu 
ca un magistral spectacol Camil 
Petrescu ci ca un viabil specta
col pe textul piesei, un început 
de tradiție scenică al teatrului 
camil - petresCian. Dramaturgia 
scriitorului s-a aflat în poziția 
curioasă de a nu avea la cîțiva 
zeci de ani de la scrierea ei o

că mesajul lui Camil Petrescu 
pentru a ajunge la public tre
buie să întâmpine cât mai puține 
rezistențe. Important i s-a părut 
deci de a nu solicita publicul de
cît într-o singură direcție : a 
textului și actorilor care-1 inter
pretează. Solicitarea publicului a 
fost cea tradițională fără șocuri 
ori efecte regizorale, ceea ce nu 
înseamnă că aceasta e unica so
luție regizorală sau că n-ar fi 
perfectibilă. Expresivă a fost de 
multe ori mișcarea în scenă, 
distribuirea în spațiu a actorilor. 
Oricum primele tablouri se ur- 
neso greu și datorită caracterului 
lor expozitiv-introductiv și inega
lității actorilor. Intrarea lui Si- 
nești în scenă aduce o explozie 
de tensiune. Mai corect ar fi fost 
să spun intrarea lui George Con

ÎNCEPUTUL UNEI TRADIȚII
ielelor" la Teatrul Mic„Jocul

Danton nu e decît o replică la 
Jocul ielelor și aceste piese nu 
se pot înțelege cu adevărat de
cît împreună. Prin Danton, Ca
mil Petrescu verifică ipostaza o- 
pusă celei dui Gelu Ruscanu. 
Danton este un pragmatic, un 
erou a cărui minte n-a fost fu
rată de jocul ielelor, un om care 
gîndește în prezentul imediat. în 
condițiile revoluției franceze și 
Danton pășește spre moarte. 
Pentru a sublinia opoziția de a- 
titudine Robespierre realizează 
caracterul și concepția opusă lui 
Danton. El este un Gelu Rusca- 
nu al revoluției franceze, un uto
pist ca și acesta dar căruia re
voluția îi da șansa de a crede

blicul poate priza un spectacol 
despre care s-a crezut, cu insis
tență, că nu poate trece rampa. 
Mobilurile personajelor nu mai 
sînt aici concrete, și comun o- 
menești, ci abstracte. Oamenii 
se bat și trăiesc aici pentru idei. 
Ei au compus cerebral o lume 
pe care vor s-o traducă în prac
tică : de aici înfruntarea, conflic
tul. Greu pentru spectator nu 
este decît priceperea pozițiilor 
inițiale ale protagoniștilor — 
Ruscanu — Praida — principiile 
după care se conduc : unul do
rește o justiție absolută, indife
rentă la circumstanță, celălalt 
una aplicată, oportună: Sinucide
rea lui Gelu Ruscanu nu e o ac

tradiție scenică deși ar fi meritat 
cu mult înaintea altora. Dacă 
teatrul lui I. L. Caragiale, a de
venit cunoscut Europei și-apoi 
lumii aceasta se datorește acelei 
tradiții scenice caragialești care 
a permis realizarea acelui mare 
succes parizian al Scrisorii pier
dute, contribuție hotărîtoare la 
succesul internațional al drama
turgului român. Este ispititor 
deși inoperant să ne întrebăm de 
ce succes s-ar fi bucurat Camil 
Petrescu prezentat tot atunci ală
turi de prestigioasa comedie. 
Iată de ce spectacolul Teatrului 
Mic este o piatră de hotar. Crin 
Teodorescu a pus textul în sce
nă fără ostentație. El a înțeles

stantin în scenă. în rolul lui Si- 
nești acest actoi are o evoluție 
neprevăzută și uimitoare. Este 
cazul să spunem fără nici o inten
ție polemică — deși contextul 
teatral actual îi va da implicit 
una — că evoluția unor astfel de 
actori demonstrează încă o dată 
că zeii scenei rămân actorii și că 
scena a fost făcută pentru ei. Po
liticianul acesta asasin, îndrăgos
tit feroce de o soție care-1 refu
ză, e de neuitat în interpretarea 
lui George Constantin. Actorul 
are un registru surprinzător, tre
când cu dezinvoltură și autenti
citate la stările cele mai contra
dictorii. Pe parcursul câtorva mi
nute, el joacă cîteva roluri făcînd 
din canalia ministerială un om 
complex, cu abisuri, prăbușiri, 
înfrângeri dar și stăpânire de sine, 
ipocrizie, cinism, sadism, superio
ritate. Pe un text destul de

monocord George Constantin a 
făcut o creație, umanizând un 
personaj. Actorul a întâlnit 
în subtext un individ autentic, 
un om cu biografie din care a 
făcut un personaj memorabil. Nu 
știu dacă personajul e camil- 
petrescian — e mai sigur că nu 
— dar este o creație excepționa
lă. Mult mai aproape de textul 
lui Camil poate fi considerat Ion 
Marinescu în rolul secretarului 
de redacție blazat, cinic, inteli
gent, figura reprezentativă a zia
ristului român de odinioară. In
terpretarea acestuia, apropiată ca 
valoare celei a lui G. Constan
tin, e diminuată de o disciplină 
creatoare mai puțin fermă. Rolul 
lui George Constantin e studiat 
și articulat minuțios cu toate e- 
fectele anticipate. O asemenea 
compoziție e ferită de surprize și 
nu poate demobiliza pe parcurs. 
Creația lui Ion Marinescu bizui
tă pe talent și spontaneitate are, 
din păcate și pentru actor și 
pentru noi, mai puțină rigurozi
tate și de aici inegalitățile. Lco- 
poldina Bălănuță nu și-a trădat 
nici aici reputația de actriță care 
poate stăpîni sala deși rolul de 
aici e ingrat. Rămâne să discu
tăm interpretarea lui Gelu Rusca
nu de către Ionescu Gion. A- 
cesta s-a achitai mai mult decât 
mulțumitor de rol dar a jucat cu 
o unică mască, cu un unic tim
bru vocal, cu o intransigență li
mitată la ton și atitudine. El a 
înțeles inflexibilitatea lui Gelu 
Ruscanu, care nu e nativă ci a- 
doptată, doar ca rigiditate și de 
aici monotonia interpretării. Tre
buie lăudată însă întreaga distri
buție a acestui spectacol care 
are un succes de public îm
bucurător, infirmînd prejudecata 
necesității piesei, datorat unei 
interpretări de calitate care face 
începutul unei tradiții a montă
rii teatrului lui Cărnii Petrescu,

In noua librărie din cartierul
Aeroport-Petroșani
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INSTITUTUL DE INVAȚĂMlNT SUPERIOR
CENTRU DE CERCETARE

ȘTIINȚIFICĂ
TINERELE

CADRE ÎN
CENTRUL
ATENȚIEI

Prof. univ. ing.

Vasile Nicolau
rectorul Institutului rle 
construcții București

Dezvoltarea în ritm 
impetuos a învățămîn- 
tului tehnic superior în 
anii șesenalului a fost 
însoțită, în mod firesc, 
de o creștere conside
rabilă a numărului ca
drelor didactice tinere. 
Două cifre referitoare 
la Institutul de con
strucții sînt edificatoa
re. Dacă în anul uni
versitar 1959—1960 nu
mărul asistenților și 
preparatorilor se ridi
ca la 126, în anul u- 
niversiter în curs a a- 
juns la 312 — dintre 
care 169 cu funcția de 
bază în institut.

Au sporit în mod co
respunzător sarcinile 
institutului, ale cate
drelor în legătură cu 
creșterea acestor cadre 
tinere. S-a pus și se 
pune în continuare 
problema utilizării cît 
mai judicioase, cît mal 
eficiente a acestei im
portante forțe — pe 
care o reprezintă deta
șamentul numeros și 
plin de elan creator al 
cadrelor didactice tine
re pe tărîmul activită
ții de cercetare științi
fică din institut. Rezul
tatele obținute pînă în 
prezent în această di
recție și care s-au con
cretizat în lucrări știin
țifice valoroase elabo
rate de cadrele tinere, 
în tezele de doctorat 
susținute, ne bucură, 
desigur, dar nu ne îm
piedică de a căuta cu 
perseverență căile cele 
mai bune pentru spo
rirea eficienței uneia 
din cele mai impor
tante laturi ale activi
tății tînărului cadru 
didactic.

O premiză esențială 
a creșterii eficienței 
activității de cercetare 
a cadrelor tinere din 
facultățile de construc
ții o constituie legarea 
și mai strînsă a preo
cupărilor, a însuși pro
cesului de formare al 
tînărului inginer de 
necesitățile, de proble
mele producției. Cu
noașterea realităților 
procesului de proiecta
re și execuție a con
strucțiilor, prin parti
ciparea nemijlocită, re
prezintă o minunată 
școală a meseriei pen
tru un tînăr cadru di
dactic. Considerăm ne
cesar ca tînărul cadru 
didactic și cercetător 
să capete experiența 
muncii de proiectare și 
execuție, să poată îm
bogăți această expe
riență. Care ar fi mij
loacele cele mai po
trivite în acest sens ? 
în prezent, o parte din 
cadrele didactice tine
re cu funcția de bază 
în institut — și de fapt 
la acestea ne referim 
— lucrează prin cumul 
și în institute de pro
iectări sau în servicii 
de proiectare ale trus
turilor și întreprinde
rilor. Contactul pe a- 
ceastă cale cu produc
ția le sugerează pro
blemele de cercetare 
pe care le pot aborda 
în catedre, sub îndru
marea profesorilor, a 
cadrelor didactice cu 
bogată experiență în 
munca științifică. To
tuși, și în această pri
vință sînt unele lucruri 
de făcut. Ni se pare 
important întărirea co
laborării catedrelor cu 
institutele de proiec
tare, întărirea „contro
lului" lor asupra ca
drelor tinere, pentru a 
exista siguranța că a- 
ceastă activitate cores
punde nu numai do
meniului de specializa
re, dar că, prin conți
nutul ei contribuie e

fectiv la creșterea ori
zontului tehnic și știin
țific al tinerilor spe
cialiști.

Pe linia întăririi le
găturilor institutului 
nostru cu producția, 
se înscriu și lucrările 
tehnico-științifice ela
borate de catedrele in
stitutului pentru dife
rite departamente, în
treprinderi, institute 
de cercetări. Conside
răm necesară găsirea 
acelor forme organiza
torice care să asigure 
acestei colaborări cu 
producția continuitate 
și să permită în mai 
mare măsură orienta
rea spre abordarea u- 
nor probleme majore 
ale sectorului de con
strucții.

De mare însemnăta
te pentru creșterea e- 
ficienței cercetării ști
ințifice a cadrelor ti
nere, este, fără îndo
ială, și modul cum este 
asigurată îndrumarea 
lor la catedre. Activi
tatea concomitentă în 
producție sau în co
lectivele pentru elabo
rarea lucrărilor cerute 
de producție nu tre
buie să împiedice, ci, 
dimpotrivă, să stimu
leze preocuparea pen
tru adîncirea pregăti
rii teoretice de bază, 
pentru consultarea la 
zi a literaturii de spe
cialitate, pentru iniți
erea și desfășurarea 
unui program experi
mental. Catedra de în- 
vățămînt superior este 
locul cel mai indicat 
pentru o asemenea 
specializare, dar acea
sta presupune existen
ța unei îndrumări a- 
tente și continue, a 
unui control sistematic 
din partea șefilor de 
catedră, a cadrelor di
dactice cu experiență 
în munca științifică.

Faptul că va exista 
de acum un organ 
specializat care să co
ordoneze pe plan na
țional cercetarea ști
ințifică, va duce, fără 
îndoială, la stimularea 
activității științifice, 
la încadrarea în aces
te activități a tutu
ror specialiștilor în
zestrați — fie ei tineri 
sau mai vîrstnici. A- 
devărul este că în fie
care institut avem 
potențiale științifice 
foarte mari pe care, 
însă, trebuie să le fo
losim mai bine. Re
centele măsuri ne că
lăuzesc în acest sens 
și nu ne rămîne decît 
să ne sporim propria 
contribuție la dezvol
tarea cercetării știin
țifice.

PERSPECTIVELE

PLACULUI

DE
PERSPECTIVĂ

Prof. univ. ing.

membru corespondent 
al Academiei, prorector 
al Institutului petrol, 

gaze, geologie

Pentru fiecare insti
tut de cercetare științi
fică, institut de învăță- 
mînt superior, labora
tor . de cercetare științi
fică uzinală, pentru fie
care om de știință care 
lucrează în domeniul 
cercetării, învățămîntului 
sau direct în sfera pro
ducției materiale — a 
declarat prof. Gr. loa- 
chim unui redactor al 
ziarului nostru ■— expu
nerea tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu la re
centa sesiune a Marii 
Adunări Naționale, re
prezintă un program 
fecund de activitate.

Alături de toți ceilalți 
oameni de știință care 
lucrează în învățămîntul 
superior am primit cu 
deosebită bucurie cuvin
tele prin care secretarul 

general al C. C. al 
Partidului sublinia im
portanța ce trebuie a- 
cordată cercetării ști
ințifice în învățămîntul 
superior „acest impor
tant și valoros potențial 
științific".

Formarea spiritului de 
investigație științifică a 
studenților, fundamenta
rea teoretică a unor pro
bleme de tehnologie, pro
blemele modelării analo
gice de laborator (care 
necesită o dezvoltată*!fun 
damentare teoretică), în
treg procesul educării 
studenților pe drumul u- 
nor necontenite căutări 
tehnice, științifice — este 
indisolubil legal de o in
tensă și, subliniez, efi
cientă activitate de cerce
tare științifică în facul
tățile din învățămîntul 
superior.

Împărtășind detalii din 
experiența muncii de cer
cetare, rectorii unor in
stitute și decanii unor fa
cultăți au insistat în 
dezbaterile publicate în 
coloanele ziarului, asupra 
legăturilor stabilite de-a 
lungul anilor cu diverse 
întreprinderi industriale, 
asupra modului în care 
sînt antrenate în activita
tea de cercetare tinerele 
cadre didactice, asupta 
modului de constituire a 
colectivelor de lucru — 
ca nuclee ale activității 
de cercetare, asupra con
tractelor stabilite între in
stitute și uzine sau asu
pra legăturilor de colabo
rare ce există între corpul 
didactic universitar și 
cercetătorii din diferite 
institute ale Academiei 
sau departamentale.

Conturînd unele aspec
te ale muncii științifice 
ale cadrelor didactice din 
Institutul de petrol, gaze 
și geologie eu aș vrea să 
vă vorbesc despre mo
dul în care planificăm 
noi activitatea noastră de 
cercetare, despre modul 
în care colectivele cate
drelor noastre stabilesc 
temele de cercetare.

Începutul activității u- 
niversitare înseamnă 
pentru noi și începutul 
muncii de cercetare ști
ințifică. Sub îndrumarea 
rectoratului, toate cate
drele institutului întoc
mesc un riguros plan de 
muncă științifică în care 
sînt trecute toate detalii
le necesare în ceea ce 
privește problema pusă 
în cercetare, suita de a- 
plicații pe care o va a- 
vea această temă în prac
tică, modalitatea de alcă
tuire a colectivelor de 
lucru de-a lungul între
gului proces luat în stu
diu. termenele în cere 
vor fi încheiate diverse 
etape ale activității de 
cercetare.

Întocmit într-un mod 
riguros științific, un a- 
semenea plan constituie 
chezășia unei activități 
de cercetare permanente, 
eficiente, cu largi rezo
nanțe în întreaga activi
tate didactică și științi
fică a tuturor cadrelor 
noastre de la asistent la 
profesorul șef de cate
dră.

Dar care sînt izvoarele 
unui asemenea plan ? 
Răspunsul este foarte 
simplu ■ o largă consulta
re pe de o parte a tutu
ror cadrelor didactice, 
mulți dintre ei specialiști 
de notorietate ai țării 
care au diverse legături 
cu întreprinderile petro
lifere sau institutele de 
specialitate și a literaturii 
științifice mondiale în 
domeniul petrolului, ga
zelor și geologiei, iar pe 
de altă parte un sondaj 
fecund al ministerelor de 
resort și al direcțiilor teh
nice ale unor întreprin
deri.

Multe din temele abor
date în ultimul timp în 
cercetarea noastră au 
fost trecute în plan după 
o largă consultare de că
tre șefii catedrelor insti
tutului, a direcțiilor de 
specialitate din ministe
rele Petrolului, Chimiei 
Minelor si.Energiei elec
trice, Construcțiilor de 
mașini, Comitetului Geo
logic.

Combaterea pierderilor 
de circulație la forajul 
unor roci fisurate, fluide 
de foraj rezistente la tem
peraturi mari, problema 
noroaielor de foraj —■ 
iată cîteva teme care au 
fost trecute în planul 
nostru tocmai pe baza 
unor asemenea consultări 
cu Ministerul Petrolului 
și Comitetul Geologic.

In sfîrșit, trebuie să a- 

mințim faptul că multe 
din temele trecute în 
plan Sînt rezultatul unor 
cereri pe care ni le fac 
diverse întreprinderi din 
domeniul petrolului sau 
chimiei și care au nevoie 
de un ajutor tehnic de 
înaltă calificare pe care 
specialiștii institutului 
nostru îl pot da.

Pe baza unor asemenea 
cerințe (care s-au trans
format imediat în con
tracte de colaborare) ca
tedrele institutului nos
tru au inclus în planul de 
activitate abordarea unor 
teme ca „Studii și cerce
tări comparative pentru 
îmbunătățirea calitativă a 
lanțurilor multiple folo
site în construcția utila
jului petrolifer", „Cerce
tări experimentale pri
vind comportarea și para
metrii de funcționare a 
rotorilor cu turbine la 
foraj cu palete de mate
rial plastic", „Studii hi- 
drogeologice a unor pe
rimetre miniere în scopul 
îmbunătățirii condițiilor 
de exploatare a unor ză
căminte de lignit sau alte 
minereuri" etc.

Noi avem însă certitu
dinea că realizările ca
drelor noastre didactice 
în domeniul cercetării 
științifice sînt. departe de 
sarcinile ce stau în fața 
cercetării științifice ro
mânești, sînt departe de 
potențialul științific exis
tent în catedrele facultă
ților noastre.

Așa cum au arătat 
dezbaterile din recenta 
sesiune a Marii Adunări 
Naționale, dezvoltarea 
continuă a cercetărilor 
în învățămîntul supe
rior, creșterea contri
buției noastre la dezvol
tarea și formarea științei 
românești, impun înainte 
de toate o conlucrare și 
mai strînsă cu institute
le, departamentele și la
boratoarele * uzinale. A- 
ceastă colaborare stabilă 
într-un mod cu totul 
empiric pînă în prezent 
trebuie să fie după pă
rerea mea una din pri
mele obiective spre care 
să-și îndrepte atenția 
Consiliul Național al 
Cercetării Științifice. Cu- 
noscînd nevoile impuse 
de producție celor mai 
diferite compartimente 
ale cercetării științifice, 
Consiliul Național al 
Cercetării Științifice va 
putea pune la înde
mnul noastră bazele unui 
plan riguros de activitate 
a căror obiective sînt im
perios solicitate de reali
tate. In acest mod, orice 
paralelism în cercetare 
va fi anulat, iar labora
toarele institutului nostru 
vor putea porni la rezol
varea pe căi unice a u- 
neia sau alteia dintre 
problemele pe care viața 
economică ni le va im
pune.

Noi am acordat pînă 
în prezent foarte puțină 
atenție și problemelor 
urmăririi modului în care 
rezultatele investigații
lor noastre științifice au 
fost traduse în viață. 
Ne-am mulțumit de cele 
mai multe ori să predăm 
Rezultatele noastre între
prinderilor sau institute
lor de resort și atîta 
tot. Or, fiecare om de 
știință ar trebui să-și 
scoată lucrarea încheiată 
în momentul fructificării, 
totale a cercetării, intro
ducerii ei în practică, 
moment care verifică re
zultatele unor îndelungi 
strădanii științifice.

Eu am certitudinea că 
noul Consiliu legiferat de 
Marea Adunare Națio
nală va lua toate măsu
rile necesare pentru par
ticiparea oamenilor de 
știință pînă la faza ulti
mă a introducerii cerce
tării în producție.

Pe baza recentelor ho- 
tărîri luate de partid 
pentru îmbunătățirea or
ganizării și îndrumării 
activității de cercetare 
științifică noi studiem în 
prezent o sumă de mă
suri care să ducă la o 
mai strînsă legătură din
tre institutul nostru și 
problemele producției pe
trolifere, chimizării gaze
lor și geologiei, la antre
narea tuturor cadrelor, în 
special a celor mai noi, 
în procesul unei creații 
științifice originale, inde
pendente, eficiente, ast
fel îneît să ne adu
cem și noi din plin 
contribuția în lupta pe 
care o duce întreaga 
noastră cercetare științifi
că, pentru a ține pas cu 
ritmul de dezvoltare a 
științei mondiale.

LEGĂTURĂ
DIRECTĂ:
FACULTATE

INSTITUT DE
CERCETARE

Acad.

N. Theodoresci
decanul Facultății de 
matematică-mecanică a 
Universității - București

Prin structura și țe
lurile sale principale de 
formare a specialiștilor 
cu calificare profesio
nală superioară, învă
țămîntul superior con
stituie un important po
tențial științific, indis
pensabil promovării 
cercetării, bogat în ex
periență și tradiție. In 
cadrul său s-au dezvol
tat școlile românești 
ca cele de matematică, 
fizică, chimie, medici
nă, istorie, lingvistică ; 
acolo se descoperă și 
se formează aptitudini
le științifice, acolo se 
deschid și se aprofun
dează noile căi pe care 
se îndreaptă știința, a- 
colo se îmbină expe
riența, clarviziunea și 
competența oamenilor 
de știință formați cu 
avintul și curiozitatea 
tinerilor care își caută 
drumul spre investiga
ția științifică revela
toare.

încercăm să creionăm 
cîteva amănunte în le
gătură cu cercetarea 
științifică în facultatea 
noastră, aș aminti Îna
inte de toate iaptul că 
între facultățile de ma
tematică-mecanică și 
institutele matematice 
ale Academiei există o 
strînsă colaborare, ri
nele seminarii de cer
cetare fiind comune. 
Facultățile furnizează, 
de altfel, cercetători și 
specialiști matematici
eni și mecanicieni in- 
vățămintului superior 
tehnic, institutelor de 
cercetare ale Academi
ei și departamentale, 
precum și altor institu
ții cu caracter tehnico- 
științific sau economic. 
Pînă în prezent, însă, 
nu există o colaborare 
decît accidentală cu 
majoritatea instituțiilor, 
a căror activitate poa
te și trebuie să fie 
dezvoltată cu sprijinul 
matematicii. Ar trebui 
dezvoltată cu insistență 
conlucrarea care s-a 
stabilit prin Centrul de 
Calcul al Universității 
București, secțiile de 
algebră, teoria proba
bilităților și statistică 
matematică și diverse 
instituții. Rezultate pro
mițătoare au fost obți
nute în probleme de 
raționalizarea transpor- 
turilor, organizarea 
șantierelor, circulația 
pe arterele principale 
ale marilor orașe, con
trolul statistic al pro
ducției, analiza și sin
teza mecanismelor au
tomate, lingvistica ma
tematică, construcția 
barajului de pe Argeș 
și altele.

In cursul anului tre
cut, au avut loc la Cluj 
două colocvii de ma
tematică a căror tema
tică a fost orientală 
hotărît spre aplicațiile 
matematicii. Cel de a- 
naliză numerică a pus 
în evidență importanța 
și eficiența folosirii 
cercetării matematice 
în tehnică și industrie, 
cel de aplicațiile ma
tematicii in agricultură 
a dovedit interesul și 
eficiența pătrunderii 
metodelor și instru
mentelor matematice în 
problemele agriculturii 
științifice. Ambele au 
fost încununate de 
succes și au atras a- 
tenția asupra dorinței 
comune a matematicie
nilor și specialiștilor 
din domeniile tehnicii. 
Industriei și agricultu
rii de a colabora in 

vederea rezolvării pro
blemelor acestor sec
toare ale practicii.

Pentru ca această 
colaborare să fie cît 
mai fructuoasă, este 
necesar ca învățămîn
tul matematic din insti
tutele de învățămînt 
superior tehnic să fie 
dezvoltat și adaptat 
specificului ramurilor 
științelor tehnice res
pective. Specialiștii for
mați de aceste institute 
vor putea astfel înțele
ge rolul matematicii în 
problemele majore ale 
specialităților lor și 
vor putea formula a- 
cesle probleme într-un 
limbaj mai apropiat de 
cel matematic.

Căile conlucrării în
tre catedrele și secțiile 
de specializare din în
vățămîntul universitar 
matematic șl institute
le de cercetări ale A- 
cademiei și departa
mentale sînt deschise. 
Ele trebuie amenajate, 
lărgite și folosite pen
tru circulația în am
bele sensuri. Afluxul 
cercetătorilor matema
ticieni spre aceste in
stitute și al cercetători
lor din diferitele ramuri 
ale științei, tehnicii, e- 
conomiei și culturii 
spre centrele de cerce
tare din învățămîntul 
universitar trebuie să 
devină din ce în ce 
mai puternic. Numai în 
acest mod contribuția 
noastră la viața socială, 
la Înflorirea neîntre
ruptă a orînduirii so
cialiste va fi la înălți
mea cerințelor etapei 
ce se deschide acum în 
opera de desăvirșire a 
construcției socialiste 
în patria noastră.

PRINCIPALUL

IZVOR TEMATIC:

PRODUCȚIA
1

Prof. univ. ing.

D. tutunaru
decan al Facultății de 
mecanică agricolă a In
stitutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu- 

Dej“

Cadrele didactice din 
facultatea noastră au 
studiat cu multă atenție 
recentele Documente de 
partid în care sînt cu
prinse sarcini de mare 
Importanță ce revin tu
turor celor antrenați în 
munca de cercetare, 
pentru cei care lucrea
ză în învățămîntul su
perior chemați să-și a- 
ducă o contribuție de 
seamă la dezvoltarea și 
afirmarea științei ro
mânești, la progresul 
multilateral al țării.

Pentru fiecare din noi 
este clar că pregătirea 
viitorului specialist, a 
viitorului cercetător, în
țelegerea tehnicii mo
derne nu este posibilă 
fără o laborioasă și te
meinică cercetare știin
țifică a cadrelor didac
tice.

In cadrul dezbaterii 
din coloanele „Scînteii 
tineretului" în legătu
ră cu munca de cerce
tare științifică în insti
tutele de învățămînt 
superior — a declarat 
prof. D. Tutunaru unui 
redactor al ziarului 
nostru — aș vrea să 
creionez cîteva din mă
surile pe care le-am 
luat privind activitatea 
științifică a cadrelor 
didactice din facultatea 
noastră după un studiu 
atent al recentelor do
cumente de partid.

- ---------------------------------------------------------------------

Cadrele didactice din 
facultatea noastră au 
ținut și pînă în prezent 
o strînsă legătură cu 
producția. Ei și-au axat 
în general temele de 
cercetare științifică pe 
probleme specifice sec
torului agricol, pe teme 
care interesează direct 
funcționarea și constru
irea mașinilor agricole 
ca: mecanisme sferice 
pentru acționarea apa
ratelor de tăiere la ma
șinile de recoltai păioa- 
se, profilul optim al 
brațelor la mașinile de 
cosit, automatizarea și 
mecanizarea instalații
lor și mașinilor în zoo
tehnie, adaptarea plu
gurilor existente la 
tractorul S 650 pe se 
nile.

Din păcate însă pînă 
în prezent, la facultatea 
noastră nu a existat 
întotdeauna o colabora
re rodnică între toate 
catedrele facultății,
munca de cercetare du- 
cîndu-sc unilateral,
ceea ce evident, ducea 
la o scădere a poten
țialului de cercetare, a 
eficientei cercetării.

Practica a demonstrat 
însă că cele mai valo
roase rezultate se obțin 
atunci cînd în această 
activitate sînt antrenate 
colective largi de cerce
tători care pot aborda 
temele multilateral și 
fecund. Noi am luat a- 
cum măsuri pentru ca 
în tratarea temelor cu 
caracter specific facul
tății noastre să fie an
trenate toate catedrele 
facultății.

O altă măsură luată 
de conducerea facultății 
este legată de preocu
parea pentru finalizarea 
cercetărilor și aplicarea 
în practică a rezultate
lor obținute.

Pe această linie se 
impune o legătură mai 
strînsă cu Institutele de 
cercetări de specialita
te, cu uzinele construc
toare de mașini agrico
le, cum ar fi Institutul 
de cercetare a mașinilor 
agricole, Institutul de 
proiectări al mașinilor 
agricole, Uzinele „Se
mănătoarea" etc.

Ritmul de dezvoltare 
al sectorului agricol 
este rapid, varietatea 
mecanismelor agricole 
și mașinilor, mare. De 
aceea legătura cu prac
tica este condiția esen
țială ca rezultatele 
muncii de cercetare să 
poată fi finalizate. In lu
mina ultimelor docu
mente de partid, condu
cerea facultății a re
grupat temele de cerce
tare științifică, eliminîn- 
du-se dispersarea lor, 
pentru a le integra în 
planul de perspectivă 
al dezvoltării sectoru
lui agricol.

De o mare importan
ță este asigurarea con
tinuității cercetării ști
ințifice. In facultatea 
noastră s-au format co
lective de cercetători 
care cuprind cadre di
dactice cu experiență și 
cadre didactice tinere 
care sînt îndrumate a- 
tent și care, în mod pla
nificat, sînt trimise pe
riodic la institutele de 
cercetare, de speciali
tate pentru a-și perfec
ționa metodele de mun
că, asigurîndu-le în fe
lul acesta un cîștig 
substanțial de cunoș
tințe practice.

S-a hotărît ca lunar 
să se facă referate cu 
privire la stadiul lucră
rilor de cercetare știin
țifică la fiecare catedră.

In sfîrșit, iată cîteva 
din temele de cerceta
re științifică pe care 
colectivele de cercetă
tori din facultate și-au 
propus să le abor
deze : îmbunătățirea
combinei de porumb 
în curs de fabrica
ție la Uzinele „Se
mănătoarea", orizonta
litatea combinei CI pe 
teren înclinat, aplicarea 
mecanismelor sferice, 
realizate ca model în la
boratorul facultății, la 
aparatele de tăiere ale 
mașinilor de recoltat și 
la mașinile de sortat.

Avem certitudinea că 
depunînd o muncă 
perseverentă în activi
tatea de cercetare ști
ințifică vom obține re
zultatele așteptate, tra- 
ducînd astfel în viață 
hotărîrile partidului pri
vind creșterea contri
buției științifice în sfe
ra producției materiale.

PERMANENT:
IA CEI MAI

TEHNIC

Conf. univ. dr.

Gh. Bilteanu
prorector al Institutului 
agronomic „N. Bălces- 

cu" București

Ideile cuprinse în ex
punerea „Cu privire la 
la îmbunătățirea organi
zării și îndrumării acti
vității de cercetare ști
ințifică", făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
în fața Marii Adunări 
Naționale constituie în 
activitatea științifică a 
cadrelor noastre didacti
ce un îndreptar și un 
imbold, iar înființarea 
Consiliului Național al 
Cercetării Științifice con
stituie încă o dovadă e- 
locventă a modului în 
care Partidul Comunist 
Român rezolvă în an
samblul lor problemele 
fundamentale legate de 
dezvoltarea României So
cialiste.

Cadrele didactice ale 
Institutului agronomic 
„N. Bălcescu" contribuie 
la îndeplinirea mărețe
lor sarcini trasate de 
partid nu numai prin 
pregătirea de specialiști 
capabili să conducă ori
ce proces de producție 
agricolă, dar și prin ac
tivitatea lor științifică. 
Tematicile de cercetare 
ale catedrelor pe anul 
1966 și în perspectivă 
sînt elaborate în lumina 
sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea. Ele 
cuprind teme prin a că
ror rezolvare se vor adu
ce contribuții la valorifi
carea terenurilor din 
lunca Dunării, la iriga
rea și îngrășarea plante
lor, la creșterea animale
lor în complexe industri
ale, la organizarea și 
planificarea producției a- 
gricole.

Pentru a face mai 
productivă munca noas
tră științifică, în Ra
portul la cel de-al IX- 
lea Congres al P.C.R., 
se evidențiază necesita
tea creării de condiții 
„mai bune pentru dez
voltarea cercetării știin
țifice în institutele de în
vățămînt superior, la 
catedre, să se asigure 
participarea largă a ca
drelor didactice univer
sitare la cercetările din 
institute și din întreprin
deri".

Pe această linie, con
siderăm de o deosebită 
importanță dotarea Insti
tutului agronomic „N. 
Rălcescu" cu o bază ex
perimentală proprie, la 
nivelul stațiunilor experi
mentale din institutele 
de cercetări, bază în ca
re cadrele didactice să-și 
poată organiza activita
tea științifică după cele 
mai moderne metode de 
cercetare în agricultură. 
In aceeași stațiune expe
rimentală să se verifice 
pe suprafețe mari, sau 
pe loturi mari de anima
le, rezultatele cercetări
lor și numai după aceea 
acestea să se recomande 
unităților socialiste pen
tru a le introduce în 

producție. Stațiunea ex
perimentală ar constitui 
în același timp baza de 
practică a celor peste 
3 000 de sludenți pe 
timpul celor 30 de săp- 
tămîni cît durează pro
cesul de instruire în in
stitut și locul activității 
științifice studențești.

Introducerea pe scară 
tot mai largă a matema
ticii în cercetările agri
cole constituie, de ase
menea, un factor impor
tant în mărirea eficienței i 
cercetărilor științifice. I 
Recentul colocviu orga- j 
nizat la Cluj de filiala j 
Academiei pe tema „Aa- 
plicațiile matematicii în 
agricultură" a reliefat o 
serie de aspecte care 
conduc spre cuprinderea 
și interpretarea unui 
număr mai mare de fac
tori care concură la 
creșterea producției a- 
gricole. Dotarea catedre
lor cu mașini de calculat 
ar da posibilitatea abor
dării unui volum mai 
mare de lucrări și la j 
crearea unui timp dispo- j 
nibil pentru o mai am- I 
plă și mai profundă do
cumentare teoretică.

Crearea în institutul 
nostru a unor laboratoa
re centrale, care să de
servească cercetarea ști
ințifică din toate cate
drele constituie, de ase
menea, o măsură meni
tă să îmbunătățească 
conținutul muncii știin
țifice. Se studiază deja 
înființarea unui labora
tor central de chimie și 
a unui laborator de izo
topi radioactivi.

S-ar putea lua în stu
diu, după părerea mea, 
înființarea și extinderea 
pe lingă catedre a postu
rilor de cercetători, ca
dre fără norme didacti
ce, care îndrumate înde
aproape de profesori, să 
activeze intens alături de 
toate cadrele noastre di
dactice pentru realizarea 
sarcinilor înscrise în pla
nul tematic.

O problemă importan
tă pentru activitatea 
noastră științifică o con
stituie și intensificarea 
colaborării cu instituțiile 
productive, cu gospo
dăriile agricole de stat 
și cooperativele agri
cole de producție. Spe
cialiștii care lucrează 
în unități agricole ce 
reclamă rezolvarea unor 
probleme intrazonale — 
unități care nu se în
cadrează în zonele mari 
deservite de stațiunile 
experimentale — să fie 
mai mult antrenați în 
colaborări pe linie știin
țifică.

Un aspect hotărîtor în 
perspectiva activității 
noastre științifice o con
stituie formarea de ca
dre pentru cercetare, 
cadre care să stăpâneas
că mai bine metodele 
moderne și care să fie 
pasionate pentru aceste 
activități.

Pe această linie, ca
drele didactice tinere, 
reținute în învățămîntul 
superior, datorită merite
lor lor din timpul facul
tății, sînt antrenate în 
realizarea planului te
matic și îndrumate în- ' 
deaproape de șefii de j 
catedre și discipline, j 
Prin Decretul Consiliului . 
de Stat privind acorda- | 
rea titlurilor științifice i 
s-au creat condiții deo
sebite pentru calificarea 
științifică a tinerelor ca
dre didactice. Există în 
prezent toate posibilită
țile pentru formarea de i 
cercetători care să ducă i 
înainte tradițiile științifi
ce ale agriculturii țării j 
noastre.

.igh



Start pe loc
și recorduri în scripte

Etapa I a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului a chemat 
la startul celor 10 discipline 
mii și mii de tineri, și zilnic 
pe listele competiției apar 
nume noi. candidați la titlul 
de campion al asociației spor
tive.

— în orașul Bacău, actuala 
ediție se desfășoară promiță
tor... întrecerile au început 
o dată cu deschiderea festivă 
programată încă în primele 
zile ale lui decembrie. Apre
cierea aceasta făcută cu toată 
convingerea de către tovarășul 
Gheorghe Martinaș, activist al 
Clubului sportiv orășenesc, 
ne-a fost întărită cu cîteva 
cifre drept argumente: la 
etapa I concurează în aceste 
zile peste 7 000 participanți 
(peste 1 500 în asociația fabri
cii „Letea" peste 400 la „Mun
citorul" și peste 600 la „Parti
zanul"). Și enumerarea asocia
țiilor sportive unde se desfă
șoară etapa I poate continua...

Unde dacă riu în activitatea 
asociațiilor sportive se poate 
observa activitatea depusă 
pentru antrenarea tineretului 
la diferite discipline sportive ? 
Nimic mai simplu decît 
alegerea unei asociații dintre 
cele exemplificate pentru ac
tivitate interesantă. Și iată 
asociația „Partizanul" care a- 
vea în ziua aceea de la sfîrșitul 
lui decembrie adunare de a- 
legeri — prilej bun de împăr
tășire a unei experiențe apre
ciate.

...Aici însă o neașteptată 
deziluzie. în ședință, consiliul 
asociației a fost aspru criti
cat pentru lipsa de preocupare 
față de antrenarea tinerilor.

— în ceea ce privește etapa 
I a Spartachiadei de iarnă, re
lata în adunare tovarășul Con
stantin Stoleru, s-a organizat 
deschiderea festivă și de a- 
tunci tinerii tot așteaptă or
ganizarea întrecerilor etaoei 
I.

Start pe... loc cu alte cuvin
te, iată aprecierea reală cu 
privire la participarea tineri
lor din fabrică la spartachia- 
dă. Această apreciere vizează 
situațiile deloc mai bune, din 
alte asociații ale orașului, de 
ademenea, cotate cu o parti
cipare numeroasă la competi
ție.

Explicația 7 în orașul Bacău 
hu s-a produs un reveriment 
îri activitatea sportivă de 
masă, decîț în scriptele clu
bului sportiv. Ca și la edi

(Urmare din pag. I>) 

pină în luna decembrie, 83 de 
spectacole în satele și orașele 
regiunii, în toate stațiunile de 
cultură și odihnă, fiind solici
tat și la un schimb de experien
ță inter-regional. Aici trebuie 
spus că avem Ia dispoziție, 
pentru localitățile unde nu sînt 
cămine culturale, și în special 
pentru exploatările forestiere, 
un vagon-scenă, cu care am 
urcat pînă Ia cele mai îndepăr
tate parchete.

în activitatea cultural-educa- 
tivă a muncitorilor de la I. F. 
Reghin, mai sînt și cîteva... 
puncte de suspensie (reînființa
rea brigăzii artistice de agita
ție, îmbunătățirea muncii biblio
tecarilor voluntari, dotarea tu
turor cabanelor cu aparate de 
radio sau jocuri de șah, tine
rea cu regularitate a conferin
țelor pe teme de producție la 
toate gurile de exploatare), dar 
despre ele, sintem convinși, nu 
se va mai vorbi în scurt timp, 
deoarece munca depusă pînă 
acum de comisiile culturale 
din organizațiile de, partid, 
U.T.C. și sindicat și de înșiși 
artiștii amatori oferă garanția 
succeselor viitoare.

★
In vederea discuției ce avea 

să urmeze, căutam, Împreună 
cu tovarășul Voivod Nistor, 
secretarul U.T.C. din Unitatea 
de industrializarea lemnului 
Tăuții de Sus (apart ini nd de 
1. F. Baia Mare) un birou liber. 
Negăsind, am propus să mergem 
în bibliotecă. La această propu
nere, pe fata interlocutorului 
trecu o umbră de tristețe. A- 
veam să aflăm foarte repede 
cauza. Din ușă am văzut totul: 
un maldăr de vreo 15 saltele, 
o stivă de suluri de carton gu
dronat, birouri puse unul peste 
altul... 

ția de vară, a spartachiadei 
Clubul sportiv orășenesc Ba
cău neglijează organizarea 
participării tineretului la acea
stă competiție, încercînd să a- 
copere neajunsurile din pro
pria lor activitate prin umfla
rea cifrelor participanților, 
prin informări eronate, asupra 
unor măsuri întreprinse în or
ganizarea etapei I (deși sînt 
„scăpate din vedere" măsuri 
elementare, cum este activiza
rea comisiei orășenești de or
ganizare a spartachiadei).

Comitetul orășenesc U.T.C. 
n-a împărtășit punctul de 
vedere al clubului cu pri
vire la comisia de organizare 
(clubul a susținut că această 
comisie reorganizată sau nu, 
tot nu desfășoară o activitate 
corespunzătoare, dar nici n-a 
trecut la măsuri practice. A- 
cum, s-au prevăzut unele mă
suri : instruirea organelor 
U.T.'C. în prima parte a lunii 
ianuarie, stabilirea unor sar
cini directe activiștilor pentru 
ca fiecare să se acupe de pro
blema organizării și desfășură
rii etapei I.

Evident, măsurile propuse 
au darul (dacă vor fi riguros 
îndeplinite) să stimuleze o 
mai largă participare a tine
retului la întrecerile sparta
chiadei. In ceea ce privește 
practicile semnalate în munca 
unor activiști ai clubului 
sportiv este așteptată o inter
venție exigentă din partea 
Consiliului regional U.C.F.S. 
menită să înlăture grabnic și 
definitiv un mod învechit, 
vicios, compromis de „preocu VASILE RANGA

— Am greșit cumva ?
— Nicidecum, aceasta-i „bi

blioteca" noastră ! Acum e ma
gazie...

— Și magazionerul, adică bi
bliotecara (ne permitem o glu
mă în aparentă inofensivă), 
unde-i t

— Nici nu avem; adică este, 
casiera Maria Augustin, dar e 
in concediu...

— Ce activități aveți ?
— De nici un fel; brigada 

de agitație s-a desființat, la fel 
și echipa de dansuri..:

— Nu sîntem sprijiniți, in
tervine tovarășul Andrei Pop, 
președintele comitetului sindi
cal. Nu avem instructori, nici 
fonduri, nici orchestră. Am se
sizat de nenumărate ori forurile 
superioare, dar degeaba...

Și totuși, „activitate" există, 
dar pe hîrtie. Iată ce scrie în 
planul de măsuri pe luna oc
tombrie : „Se va înființa un 
lectorat, cu durata pînă la 1 
iunie 1966, cu 16 conferințe ; la 
exploatări se va ține un ciclu 
de 12 conferințe". Pentru „lec
toratul" și „conferințele" pre
văzute pînă la data de 20 de
cembrie nu s-a făcut nimic. 
Deci, formalism pe toată linia : 
nu interesează dacă se face sau 
nu ceva, doar pe hîrtie să fie, 
pentru că... „scripta manent" ; 
rămine, dar rămine tineretul 
frustrat de ceea ce i se cuvine.

Iată ce ne spune în această 
direcție utecistul Ion Lungu, 
membru al fostei brigăzi artis
tice : „După transierarea in
structorului, de noi nu se mai 
ocupa nimeni; veneam la re
petiții, dar pierdeam timpul și 
atunci ne-am autodizolvat. Sînt 
multi tineri și chiar muncitori 
mai în vîrstă, care doresc să 
activeze în diferite formații, 
dar nu avem nici instrumente 
și nici cine să ne îndrume. 
Simpozioane, seri literare, co- 

pare* * față de sportul de 
mas'ă. Aceasta se impune cu 
atît mai mult cu cît în gene
ral în regiunea Bacău nu se 
poate spune că Șpartachiada 
de, iarnă se desfășoară acum 
la nivelul cuvenit. Există 
încă numeroase asociații 
sportive care se mai află 
în etapa deschiderilor fes
tive sau asociații unde în
trecerile cunosc o participare 
mult prea modestă, din care 
cauză scopul principal al în
trecerii — o largă participare 
a tineretului la activitatea 
sportivă — nu poate fi socotit 
ca fiind îndeplinit. în acest 
sens un alt exemplu este edi
ficator. La Fabrica de postav 
Buhuși, comitetul U.T.C. și 
consiliul asociației sportive a 
dovedit preocupare față de 
etapa I : au fost instruiți se
cretarii U.T.C. și președinții 
asociațiilor sportive, s-au fă
cut înscrieri, au început con
cursurile. Dar dintre cei 3 000 
de tineri înscriși să participe, 
la sfîrșitul lui decembrie se 
aflau în întrecere doar 400. 
De ce ? Asociația sportivă a 
fabricii nu manifestă o grijă 
permanentă pentru asigurarea 
materialelor sportive necesa
re întrecerilor iar comitetul 
U.T.C. se ocupă sporadic de 
modul de desfășurare a spar- 
sachiadei. în schimb la Fabrica 
„Reconstrucția" din Piatra 
Neamț nu lucrează un nu
măr prea mare de tineri 
și firește asociația nu dis
pune de un mare număr de 
membri ai U.C.F.S. La etapa I 
sînt înscriși însă aproape toți 
tinerii (peste 100) 16 la tenis 

de masă, 20 la tir, 60 la șah, 
12 la haltere iar restul la 6- 
rientare turistică, schi și pati
naj.

Se observă deci o participa
re la toate disciplinele spar
tachiadei. întrecerile se desfă
șoară aproape zilnic conform 
unor grafice alcătuite din 
timp. Deși mai sînt destule 
zile pînă la sfîrșitul etapei I, 
întrecerile au depistat cîteva 
elemente talentate, cu perspec
tivă de a cuceri titlul de cam
pion al asociației sportive: 
Bălan Vasile și Alexandru 
Sava la haltere, Ion Nacu, Mi
hai Răspopa, Eduard Osz, Ro- 
dica Ciobanu la schi.

Asociația nu beneficiază de 
condiții deosebite, dar preo
cuparea pentru viața sportivă 
a tinerilor din fabrică este 
condiția principală care asi
gură, ca și în celelalte ediții, 
și de astă dată, o participare 
îmbucurătoare la competiție.

★
La 10 februarie se va con

semna finalul etapei I. Timpul 
rămas (peste o lună) oferă po
sibilitatea antrenării unui nu
măr mai mare de tineri în în
trecerile competiției. Ce se 
impune în primul rînd, este 
organizarea zilnică a întrece
rilor, la toate disciplinele 
spartachiadei (vremea promite 
timp favorabil și pentru schi, 
patinaj, săniuțe), mobilizarea 
tuturor tinerilor înscriși pe 
listele competiției ca și a al
tora dornici să-și dispute în- 
tîietatea.

pină sub ghearele funicula- 
rului.

— Ce faci după terminarea 
lucrului ? îl întrebăm pe ute
cistul Ion Djurja.

— Plec acasă, răspunde a- 
cesta pu(in mirat. De fapt, co
borîm toți, deoarece sintem de 
prin partea locului, adică din 
comuna Costiui.

— Și cum iți petreci timpul 
liber 1

— Asta e, că nu prea am: 
aproape în fiecare zi merg la 
repetiție sau la film. Avem în 
comună și o echipă de teatru 
și o brigadă artistică de agita- 

fie. Nici nu șiiu cînd trece 
timpul. Și apoi citesc : îmi pla
ce teatrul și aș citi toată ziua. 
Cărți interesante însă nu prea 
avem...

La gura de exploatare Ploș- 
tea (apar(inînd tot de I. F. Si
ghetul Marmației) intrăm în 
cabana de jos, de fapt un fel 
de refugiu, care răsună de su
netele cristaline ale radlo-ului. 
în biblioteca volantă sînt peste 
40 de cărți.

— Sînt citite ?
— Nici nu apucă să fie 

schimbate și oamenii le Citesc 
chiar de două ori, ne spunea 
maistrul Ion Oros. Aici, „jos", 
e mai bine, că sînt schimbate 
des, dar la cabana din munte e 
mare lipsă. Am înjghebat noi 
o bibliotecă, dar fată de numă
rul muncitorilor e prea mică.

municări științifice nu s-au ■ ți
nut, cele 8 șahuri sînt neutili
zabile în biblioteca-magazie, 
iar la stația de amplificare a 
întreprinderii nu există nici 
măcar o emisiune locală".

După cit se vede chiar și 
baza materială existentă nu 
este folosită cum trebuie. E 
drept că pentru îmbogățirea ei 
și la Tăuții de Sus ca și în 
alte locuri vizitate (de pildă, la 
C.I.L. Sighetul Marmației) s-ar 
putea face mai mult. Dar acea
sta nu îndreptățește cu nimic 
tendința de a striga doar după 
ajutor, de a limita activitatea 

„Uscături" în activitatea 
culturală a forestierilor

cultural-artistică doar la ior- 
matii artistice.

■A
Respiram greu, cînd am a- 

juns la exploatarea Horșlag. 
Mașina rămăsese undeva jos și 
se zărea ca un punct. Cineva 
spusese că ar fi trebuit s-o 
tragă in sus iunicularul, că noi, 
cei de la oraș, nu sintem obiș- 
nui[i cu muntele... Gluma avea 
un simbure de adevăr, dacă 
luai în considerare pantofii și 
paltoanele noastre subțiri. Ii 
priveam pe muncitori: inalți 
ca brazii, îmbrăcafi în pufoaice 
călduroase și cu cizme înalte. 
Minuiau fierăstrăul electric cu 
ușurință, parcă deprinși de cînd 
lumea cu el. Liniștea mai era 
spartă și de „hei-rup-ul" țapina
rilor, care rostogoleau buștenii

CARNET TURISTIC

Iarna pe înălțimile Coziei

Sîntem la Stănișoa- 
ra. După o noapte de 
popas, ne pregătim 
pentru ascensiunea 
spie vîrful Coziei. A- 
junșl aici, în lumina 
soarelui strălucitor dar 
zgîrcit în căldură, ne
răbdarea ne mînă 
mai departe. La răsă
rit, creasta pustie și 
sălbatecă se înalță 
deasupra abisurilor ca 
prova unui transatlan
tic deasupra oceanu
lui. Urechea, botul, 
greabănul „ursului", 
văzute de jos, de pe 
șosea, sînt,. de fapt, 
blocuri gigantice, cu 
înfățișări fantastice, 
despărțite prin prăpăs
tii înfiorătoare. E 
punctul cel mai înalt

al masivului (1677 
metri), din care por
nește în jos pe trei 
părți (sud, est, nord), 
abruptul pînă la adîn- 
cimi de peste 1 000 
metri diferență de ni
vel.

Titanii aceștia ne 
înfioară, dar ne atrag. 
Un îndemn tainic, cu
noscut fiecărui turist 
alpin, ne mînă impla
cabil. Am ajuns în 
vîrf. Privim în jos și 
avem senzația de gol, 
parcă *ne  prăbușim. 
Noțiunile „abis", „ge
nune", abia acum ca
pătă conținutul real. 
De aici avem o per
spectivă panoramică 
unică, spre patru zări, 
ca din avion. Către

apusj între masivul 
Paring și munții Si
biului, se vede valea 
cotită a Lotrului, a- 
dînc săpată de la Ca
taracte pînă la vărsa
re. între acești masivi 
și capetele vestice ale 
Carpaților Meridionali 
șerpuiește larg defile
ul Oltului, dinspre 
Cornet și Țara Loviș- 
tei, pînă devale, . spre 
Rm. Vîlcea, tivit pe 
margini de firul șose- 
lei și al căii ferate. 
Spre seară, coborîm 
din această ascensiune 
minunată, mai îmbo-‘ 
gățiți și mai înnobi
lați sufletește, cu mai 
multă dragoste de 
muncă.

AUREL BALABAN

Știri sportive
în localitatea 

Bialsystok (R. P. 
Polonă) se desfă
șoară un turneu 
internațional ami
cal de baschet re
zervat junioare
lor. La această
competiție partici

pă reprezentativele României, 
Ungariei și Poloniei (cu două 
echipe). în prima zi, echipa 
Republicii Socialiste România 
a obținut o frumoasă victorie 
în dauna R. P. Ungare, pe 
care a învins-o cu scorul de 
50—49 (27—26). în cel de-al 
doilea joc, Polonia (tineret) a 
învins Polonia (junioare) cu 
58—46.

• Federația italiană de fot
bal a stabilit ca turneul inter
național cu participarea echi
pelor de tineret (jucători sub 
23 de ani) ale României, Ita
liei și Austriei să se desfă
șoare în zilele de 22, 26 și 31 
ianuarie. Programul jocurilor 
este următorul: 22 ianuarie, la 
Verona, Italia—România ; 26 
ianuarie, la Verona, Austria— 
România și 31 ianuarie, Ia Mo
dena, Austria—Italia.

• Sezonul oficial de schi se 
va inaugura mîine la Predeal 
cu desfășurarea „Concursului 
de deschidere". Tradiționala 
întrecere cuprinde probe de 
slalom/ și fond și va reuni la 
startul ei pe cei mai buni 
schiori ai țării noastre, în 
frunte cu Cornel Tăbăraș, 
Kurt Gohn, Marin Focșenea- 
nu, Mihaela Casapu, Liliana 
Blebea (probe alpine) și Petre 
Dinu, Stelian Drăguș, Gheor
ghe Cincu, Marcela Leampă 
(fond).

★
Tot Predealul va găzdui și 

prima întrecere internațională 
a sezonului. în zilele de 14, 15 
și 16 ianuarie se va desfășura 
un concurs internațional de bi- 
atlon, la care vor participa 
schiori din Suedia, R. D. Ger
mană și România.

• în turneul internațional de 
șah de la Hastings, numai în 
ultima rundă se va cunoaște 
învingătorul. Aceasta datorită 
faptului că marele maestru so- I 
vietic, Boris Spasski, liderul 
turneului de pînă acum, a fost 
egalat, după desfășurarea pen
ultimei runde de către 
Uhlmann (R. D. Germană).

înaintea ultimei, runde, cla
samentul se prezintă astfel: 
1—2. Spasski (U.R.S.S.) și 
Uhlmann (R.D.G.) cîte 6,5 
puncte fiecare ; 3. Vasiukov
(U.R.S.S.) 5,5 puncte ; 4. Gli- 
gorici (Iugoslavia) 5 puncte ; 
5:—6. Gheorghiu (România) și 
Pfleger (R.F.G.) 4 puncte etc.

La cooperativa agricolă din 
comuna Saroș, raionul Si
ghișoara, se discută planul de 
amplasare a culturilor de 

primăvară
Foto: AGERPRES

Ne-ar mai trebui niște șah-uri. 
Radio, după multe insistente, 
avem.

— Ce cărți îți plac în mod 
deosebit ?

— Cele de călătorii. Recent 
am terminat „Nansen", după ce 
înainte citisem „Exploratori 
români". Intr-un fel, îl urmăresc 
pe fratele meu, care-i corespon
dent de presă în America de 
Sud... Mă interesează însă și 
cărțile de specialitate, dar pe 
care nu le avem. Muncitorii ar 
vrea să asculte conferințe pe 
teme tehnice, ar trebui organi
zate niște concursuri „Cine 

știe, ciștigă" între cabane. 
Pină acum nu s-a făcut nimic 
deosebit pentru lărgirea ori
zontului cultural al celor ce 
sînt de iapt ia... înălfime I Sînt 
multe uscături în activitatea 
culturală a forestierilor I

...Și din nou, după o călătorie 
peste Gutin, intrăm în raza În
treprinderii forestiere Baia 
Mare. Primul popas —. cabana 
de la parchetul Boncateu — 
construcție nouă, dată în folo
sință la 1 decembrie. Are tot 
confortul: două dormitoare lu
minoase, cearceafuri curate, 
bucătărie, spălătorie-uscătorie. 
In schimb, nici cărți, nici radio, 
nici ziare, nici șah-uri. Să ne 
mai mire faptul că atît munci
torul Gavril Chira, cit și sor- 
tatorul Ilie Gîrbea ne asaltează 
cu întrebări despre ce se mai

0 emisiune așteptată

Cineclubul televiziunii
1P6S a adus o primă nouta

te în programul televiziunii 
bucureștene și anume „Cine
clubul T.V.“ Inițiativa este 
binevenită și trebuie salutată 
cu tot entuziasmul. Nu știm 
încă ce periodicitate va avea 
noua rubrică din programul 
televiziunii (ne-am bucura să 
fie cel puțin bilunară) și nici 
profilul ei definitiv. Prima e- 
misiune (joi 6 ianuarie) a rea
lizat o incursiune în creația 
actorilor de pantomimă prin 
excelenta prezentare a lui 
Florian Potra și a adus pe mi
cul ecran imagini din filmele 
unor maeștri ai pantomimel 
(Chaplin, Buster Keaton, Mar
cel Marceau, Jean Louis Bar
rault).

Merita subliniată de aseme
nea intenția redacției televi
ziunii de a prezenta în pro
gramul cineclubului cele mai 
bune creații ale cineaștilor a- 
matori și așteptăm cu interes 
ca invitația lansată în prima 
emisiune să fie urmată de vi
zionări concludente.

Vedere din noul earlier de locuințe Ploleștt-Nord

INVESTIȚII
(Urmare din pag. I)

Spiritul ,;gospodăresș. de care 
dau dovadă țărănii noștri coope
ratori, grija pe care o manifestă 
pentru dezvoltarea puterii eco
nomice a cooperativei sînt oglin
dite clar în propunerile pe care 
le-au făcut. Iată cîteva. Avem 
dealuri supuse eroziunilor. Ele 
cuprind peste 100 hectare. S-a 
făcut propunerea să le amena
jăm și să le plantăm cu pomi 
fructiferi și viță de vie. La a- 
menajarea școlii de viță și a pe
pinierei care să ne asigure în
tregul material săditor, participă 
acum zeci de tineri. Anul trecut, 
am avut cu legume și zarzavaturi 
40 de hectare. S-a apreciat că e 
puțin față de posibilități. Tere
nul aflat pe malul Oltului însu
mează peste 150 de hectare. Pu
tem extinde, deci, irigațiile ; lu
crările au început.

în dezbaterile care au avut loc 
în brigăzi s-au făcut referiri și 
cu privire la rolul Uniunii raio
nale a cooperativelor agricole de 
producție. Cu sprijinul său, ne 
va fi mai lesne de valorificat o 
bună parte din produse. Canti
tăți însemnate, totuși, vor pri
sosi. De ele vor avea nevoie 
cumpărătorii iarna. Consultîn- 
du-ne și cu alte unități agricole 
din împrejurimi, ne-am gîndit 

aude în... lume ? Deci, nu se 
pune problema îmbogățirii cu
noștințelor, ci aceea a unei 
minime informări cotidiene. Ne 
spunea cineva: „Aici în munte 
sînt atît de scumpe Ia vedere 
ziarele și cărțile, parcă nu și 
noi am furniza materia primă l“.

Aici vina o poartă numai 
biblioteca centrală a I. F.-ului. 
Se știe doar, că o dată cu 
darea în folosință a unei noi 
cabane trebuie să fie inaugura
tă și biblioteca volantă. E mai 
Ușor să se aducă cearceafuri, 
veselă, paturi, decît un raft cu 
cîteva zeci de cărți și ziare ? 
Și apoi mai este ceva : o dată 
aduse cărțile, care de cele mai 
multe ori nu țin seama de pre
ferințele muncitorilor, nu sînt 
schimbate luni de zile.

★
Ne vorbea despre activitatea 

sa de bibliotecar tînărul Ion 
Confiu, de la 1. F. Reghin. Toc
mai sosise după o călătorie de 
4 zile în sectorul Lăpușna, unde 
vizitase 12 guri de exploatare. 
A fost o deplasare fructuoasă 
mai ales sub aspectul informării 
la fața locului, el fiind, in acest 
post de numai 3 luni.
— în primul rînd am inventa

riat bibliotecile volante, mi-am 
notat toate cererile și preferin
țele cititorilor, am ținut cîte
va recenzii la cabanele Florești, 
Răchitaș, Pîrîul. Negru. Am luat 
legătura cu bibliotecarii volun
tari, dîndu-le instrucțiuni clare 
asupra felului cum trebuie re
comandată o carte, pentru tri
miterea lunar a situației numă
rului de cititori și cărți citite. 
De un real folos, prin deprin
derile căpătate de-a lungul ani
lor, mi-a fost tovarășul Nico- 
lae Man, care are în subordine 
14 biblioteci volante.

— Ce-ți propui pentru viitor?
— Deplasări lunare, înarmat 

cu numeroase recenzii, în toa-

„Cineclubul T.V." va umple 
realmente un mare gol în ceea 
ce privește acțiunile de cultu
ră cinematografică ale televi
ziunii. Ținînd seama de răs
pândirea televiziunii, de mare
le număr de telespectatori care 
urmăresc emisiunile de pe mi
cul ecran, acțiunile de cultură 
cinematografică ale cineclubu
lui T. V. pot avea de aceea un 
mare rol în formarea gustului 
pentru frumosul autentic la 
spectatorul de film. Ținînd 
seama de dorințele exprimate 
adeseori de tinerii cititori ai 
ziarului nostru de a cunoaște 
istoria și estetica filmului (dis
cipline care nu se învață ni
căieri) credem că noua emisiu
ne și-ar putea aduce o mare 
contribuție la acest capitol, 
printr-un ciclu de expuneri și. 
vizionări care să urmărească 
marile momente ale evoluției 
celei de a șaptea arte de la 
anii pionieratului pînă în zi
lele noastre.

A. T.

RENTABILE
să propunem Uniunii raionale să 
ne ajute să creăm, prin colabo
rare, o unitate de conservare a 
legumelor.

Ni s-a părut, de asemenea, in
teresantă propunerea de a valo
rifica un produs natural la care 
pînă acum nu ne gîndisem. Pe 
malul Oltului avem 50 de hec
tare cu răchită într-un teren ni
sipos unde nu se poate produce 
nimic. Recoltînd și folosind ră
chita la împletitul unor coșuri 
foarte necesare la recoltatul le
gumelor și zarzavaturilor, fructe
lor, porumbului, putem satisface 
cu astfel de materiale necesitățile 
unității noastre și putem totoda
tă valorifica acest produs. Am 
reținut ideea înființării unui a- 
telier de împletit. După calcule 
aproximative, a rezultat că putem 
obține de aici un venit anual de 
peste un milion de lei.

Iată, deci, cîteva din posibi
litățile pe care le avem la înde- 
mînă. Creșterea producțiilor ca 
urmare a extinderii irigării și a 
folosirii unor cantități mai mari 
de îngrășăminte, valorificarea 
unor resurse locale creează con
dițiile realizării unor venituri 
sporite, pe baza cărora putem a- 
loca sume mai mari la fondul de 
acumulare, putem ridica valoarea 
zilei-muncă.

te sectoarele întreprinderii. Am 
ajuns la concluzia că trebuie 
schimbate cărțile trimestrial, 
nu înainte însă de a organiza 
Ia fiecare parchet scurte seri 
literare, concursuri gen „Cine 
știe, ciștigă", simpozioane cu 
ocazia diferitelor aniversări, 
publicarea, periodic, de recen
zii în ziarul nostru de uzină 
„Glasul muncitorului forestier"; 
atragerea spre această activita
te a celor mai talentați și sîr- 
guincioși cititori.

★
Orele înserării sînt sterpe nu

mai acolo unde lipsește spiritul 
de inițiativă, acolo unde se 
manifestă dezinteresul pentru 
a veni în sprijinul lărgirii ori
zontului cultural și tehnic al 
oamenilor. Că tinerii, în special, 
sînt avizi după nou, Ie place 
frumosul, nu mai trebuie de-1 
monstrat. De la țapinarii din | 
exploatări, pină la maiștrii și | 
inginerii combinatelor de in-| 
dustrializarea lemnului, toți I 
sint dornici să beneficieze de | 
cuceririle științei, să cunoască | 
valorile artistice ale literaturii I 
române și universale. In plus, | 
prin organizarea judicioasă a | 
timpului liber, prin acțiuni in-1 
teresante, atractive, tinerii ab-1 
solventi de curînd ai școlilor S 
profesionale au nevoie de aju-1 
tor în această privință. Acest 8 
lucru nu se poate realiza însă S 
numai pe hîrtie, prin fraze lip-1 
site de orice echivalent real, | 
Formalismul nu are ce căuta S 
nici în activitatea profesională, | 
dar nici în munca politico-edu- S 
cativă. Numai printr-o coordo-1 
nare a eforturilor, printr-o co-| 
laborare pe temelii reale între p 
cei răspunzători de educația
cultural-artistică a tinerilor |
pot fi înlăturate „uscăturile" ce | 
ar putea să înăbușe o activitate ș 
ce poate fi frumoasă și este 1 
mai mult decit necesară.

Cinematografe
OLD SHATTERHAND

film pentru ecran panoramic — 
rulează la Patria (orele 9 ; 
11,30; 14; 16,301 19; 21,30).

CAMERA ALBĂ
In completare „Sesiunea Ma
rii Adunări Naționale din de
cembrie 1965*  — rulează la 
Victoria (orele 10 ; 12; 14 i 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16| 18,15; 
20,30).

CATIFEAUA NEAGRA
în completare „Vezi rîndunele- 
le, se duc' — rulează la Lu
ceafărul (orele 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (orele 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21 — în completare 
„Cei mai puternici din Euro
pa").

TRAGEȚI ÎN STANISLAS/ 
rulează la București (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21), Melodia (orele 9,45; 12,00| 
14,15 ; 16,30; 18,45; 21), Mo
dern (orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21).

TATAL soldatului
In completare „Cumpărătura*  
— rulează la Excelsior (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15 ; 20,30),
Republica (orele 10; 12 ; 15;
17 i 19; 21), Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45 I
21).

COPIII ÎNDRĂZNEȚI
în completare „Creionul pier» 
dut*  — rulează la Central (o» 
rele 9,30; 11,45; 14; 16,15 |
18,30; 20,45).

AMINTIRI DIN COPILĂ
RIE

în completare „Plante acvati- 
. ce*  — rulează la Lumina (ore

le 10; 12; 14; 16; 18,15 ; 20,30), 
Munca (orele 10,30; 16,30 i
18,30; 20,30 — în completare 
„Pionieria nr. 6"), Pacea (ore
le 16: 18; 20).

FATA LUI BUBE
în completare „Sesiunea Marii 
Adunări Naționale din decem

brie 1965' — rulează la Union 
(orele 15,15; 18; 20,45;), Miorița 
(orele 9,45; 12,30 ; 15,15; 18;
20,45).

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

în completare „Meciul de fot
bal România — Portugalia' 
rulează Ia Doina (orele 11,30 i 
13,45 ; 16; 18,15; 20,30 — pro
gram pentru copii, ora 10), 
Dacia (orele 9—15 în continua
re 17; 19; 21,15).

ULTIMA CAVALCADA 
SPRE SANTA CRUZ

rulează Ia Giulești (orele 10,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Ra
hova (orele 10,30; 15; 17;
19; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

în completare „Nimic despre 
Arhimede*  — rulează la Bu- 
zești (oreie 10 ; 12,15 ; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Ferentari (o- 
rele 10 ; 16; 18,15; 20,30 — în 
completare „Cocoșelul de hîr
tie').

JUDEX
în completare „Meciul de fot
bal România — Portugalia' ru
lează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

DINCOLO DE BARIERA
în completare „întîlnire cu 
frumosul' — rulează la Volga 
(orele 9,45; 12 ; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Cringași (orele 13 i 
16; 18,15; 20,30).

PRIMA ZI - SUITA BĂ
NĂȚEANĂ — ȘTIAȚI CĂ... 
— MAEȘTRII ARTEI CIR
CULUI — PRIZONIERUL 
PLANETEI ALBASTRE — 
PICIOARE UȘOARE — A- 
RIPI ZBURĂTOARE — ME
CIUL DE FOTBAL ROMÂ
NIA - PORTUGALIA — NI
MIC DESPRE ARHIMEDE

rulează la Timpuri Noi (oreie 
10—21 în continuare).

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la Grivița (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Arta 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45 ; 
18; 20,15), Floreasca (orele 
9,30; 11,45; 14 i 16,15; 18,30 ; 
20,45).

EXPRESUL PARIS — Mt’N- 
CHEN

în completare „Tot mai sus' — 
rulează la Bucegl (orele 10 ;
12 ; 14; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20 — i 
în completare „Plante acva
tice').

DUMINICA LA NEW YORK 
rulează la Cosmos (orele 16; 
18; 20).

COLINA
rulează la Tomis [orele 101 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Flamu
ra (orele 10; 12,30; 15,30; 18 ; 
20,30).

CREDEȚI-MA, OAMENII 
rulează la Flacăra (orele 16 ; 
18; 20), Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

HATARI
(ambele serii) în completare 
„Totul pentru viață" — rulea
ză la Vitan (orele îl ; 16 ; 
19,15).

Televiziune
SÎMBĂTĂ 8 IANUARIE

17,00 Patinaj viteză U.R.S.S.
— Norvegia. Transmisiune da 
la Moscova ; 19,00 Jurnalul
televiziunii (I) ; 19,15 Emisiu
ne pentru copii și tineretul 
școlar : Cireșarii, de Constan
tin Chiriță. Roata norocului 
(III) — Dispariția tanagrale- 
lor. 20,00 Tele-enciclopedie; 
21,00 Microantologie T. V. „Au 
mai pățit-o și alții" de Cos- 
tache Negruzzi și „Figuri de 
autor" de Nicolae Gane; 
21,40 Cîntă orchestra Edmond 
Deda ; 22,00 Filfn : Sfîntul.
22,50 Jurnalul televiziunii (II), 
sport, buletinul meteorologic.
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In laboratorul de acționări electrice al Institutului de proiectare de aparataj electrotehnic șl instalata de automatizare — 
București

H
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Timp de trei zile la Liceul 
„Nieolae Bălcescu" din Bucu
rești s-au desfășurat lucrările 
unei consfătuiri pe țară cu pri
vire la metodele folosite în școa
la generală pentru predarea no
țiunilor fundamentale de fizică 
și chimie. Consfătuirea a fost 
organizată de Societatea de ști
ințe fizice și chimice cu spriji
nul Ministerului Învățămîntului.

Cu acest prilej, cadre didac
tice din universități au vorbit 
despre perspectivele de dezvol
tare ale industriei chimice din 
țara noastră în lumina directive
lor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. și despre unele aplicații 
ale fizicii contemporane. în zi
lele consfătuirii participanții au 
purtat discuții rodnice cu redac
torii revistelor de fizică și chi
mie, au făcut vizite de docu
mentare la întreprinderea „Elee- 
trofar" și Grupul școlar profesio
nal „Galvan-Tei“ ca și excursii 
cu caracter științific la unele ra
finării din regiunea Ploiești.

(Agerpres)

Din agenda corespondentului
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Vă invităm pe la noi

Cine poposește în comuna 
Sîmbăta, raionul Hîrșova, își dă 
seama de schimbările care au 
avut loc. Bordeielor de altădată, 
acoperite cu stuf și papură, no
roaielor în care roțile carelor se 
afundau pînă la butuci, le-au 
luat locul case mari, aspectuoase 
ale cooperatiștilor, șosea pietru
ită, garduri frumoase, pomi și 
flori pe marginea șoselei.

De la cooperativizarea comunei 
350 de familii și-au construit 
case noi, au fost date în folosin
ță în acest an 2 școli cu săli de 
clasă spațioase și luminoase. A- 
proape în fiecare casă există a- 
parate de radio, iar 40 de familii 
posedă televizoare.

ALEXE VICTOR
inginer agronom

PASIUNE PENTRU NOU
In registrul de 

inovații al Cabinetu
lui tehnic 
C.I.L. Pitești 
nești multe 
cunoscute : , 
Răceanu, Ion Butni- 
cu, Gh. Mihăilă, 
Valentin Rață, Au
rel Chidan, Ignat 
Mureșan. Retine în 
mod deosebit aten-

de la 
' întîl- 
: nume 
Dumitru

[ia inovația „Mări
rea capacității de 
producție a mașini
lor de șlefuit" ai că
rei autori sint ingi
nerul Nicolae Dumi
trescu 
Preda 
ciența 
nuală
300 000 lei. Oamenii 
aceștia, creatori ai

și maistrul 
Cheldiu. Efi- 
economică a- 

depășește

noului, pasionați de 
muncă, se străduiesc 
să îmbunătățească 
cit mai mult proce
sul tehnologic, iar 
produsele ce ies pe 
poarta fabricii să 
fie de cea mai bună 
calitate.

FLOREA 
TISTULEASA 

tratamentist

Studiind trecutul raionului
Vizitele, excursiile, întîlnirile 

sint de bună' seamă posibilități 
de a-ți cunoaște regiunea, ra
ionul sau orașul. Exista și o 
altă sursă — Arhivele statului. 
Aici sint atestate cele mai în
depărtate evenimente.

de aprofundare i cunoșeineelor
a marea uzi
nă bucureștea- 
nă „23 Au
gust", am dis
cutat cu 
tineri 
drați în 
țămîntul poli
tic U. T. C. 

Ceea ce a rezultat cu preg
nanță din aceste discuții este 
interesul cu care tinerii stu
diază istoricele Documente e- 
laborate de cel de al IX-lea 
Congres al partidului nostru.

Am socotit util să vedem în 
ce măsură comitetul U.T.C., 
Organizațiile de secție, pro
pagandiștii, răspund acestui 
interes al tinerilor. Am con
statat că în anul acesta co
mitetul U.T.C. s-a preocupat 
cu mai multă grijă de organi
zarea învățămîntului politic 
U.T.C. Propagandiștii au fost 
recrutați din rîndul celor mai 
bine pregătiți tineri, membri 
de partid și uteciști cu expe
riență în această muncă. De 
asemenea, toți membrii comi- 
tetului au fost repartizați pe

mulți 
înca- 
învă-

cercuri politice să ajute la 
buna desfășurare a activității 
acestora. Pînă în prezent, m 
toate cele 54 de cercuri poli
tice, care cuprind un număr 
de 1234 de tineri, s-a desfă
șurat cea de-a treia convor
bire. Membrii comitetului 
U.T.C. s-au interesat mai a-

riență care reține atenția. Se 
remarcă în primul rînd con
cursul „Cine știe, răspunde" 
organizat pe întreaga uzină, 
cu privire la dezvoltarea pa
triei noastre în viitorii cinci 
ani. Desfășurat în mai multe 
etape — organizația de secție, 
organizația de bază, și apoi pe

în cadrul comitetului U.T.C. 
a fost organizată o comisie pe 
lingă resortul care se ocupă 
de educația comunistă a ti
neretului. Tovarășul Constan
tin Rizea, care răspunde de 
acest resort ne informa că în 
comisie au mai fost recrutați 
și alți tineri ingineri, tehni-

Din experiența organizării învățămîntului 
politic U. T. C. la U zinele ,,23 August"

tent de felul cum se pregă
tesc propagandiștii pentru a 
putea asigura dezbaterilor un 
conținut corespunzător.

Dar, așa cum pe bună 
dreptate remarcau și tovarășii 
din comitetul U.T.C. pe uzină, 
lucrul principal rămîne spri
jinirea fiecărui tînăr în par
te în studiul individual pe 
care îl face. S-a acumulat și 
în această privință o expe-

NICI NU SE PUTEA
ALTFEL...

Schimbul

a re-
primul 

in ceea

n 1943 
purtat 
Succes 
ce privește rea
lizarea planu
rilor sale de 
viitor. Un suc
ces indirect dar 
pentru el foar- 

Avea numai 14 ani 
foarte conștient de 

micului eveni- 
ptincipal

te grăitor, 
dar a fost 
însemnătatea 
ment al cărui erou 
fusese : profesorul de desen îl 
scosese din clasă de ia lecția 
de algebră pentru cîteva mi
nute și il dusese intr-o clasă 
superioară pentru a demon
stra, la tablă, colegilor săi ceva 
mai virsthici, ce înseamnă cu 
adevărat scrierea frumoasă in 
caractere gotice sau ronde...

Au mai fost și alte victorii, 
nenumătate, însemnate cu gri
jă pe răbojul plin de sobrieta
te al vieții sale, multe dintre 
ele pe terenul de fotbal, pe 
pista de atletism, in bazinul 
olimpic de inot de la stadionul 
Victor Babeș, alta în statistica 
de la sine grăitoare a liniei as
cendente a notelor din cata
log — dar satisfacție mai de
plină, care i-a dat sentimentul 
puterii sale, siguranță posibi
lității sale nelimitate de acum, 
ca atunci cihd a fost chemat 
să arate ce-i adevărata cali
grafie, n-a gustat încă multă 
vreme. Poate mai tîrziu, fiind 
elev in cursul superior, cind a 
primit un premiu la un concurs 
de desene in creion, concurs 
inifiat de organizația U.T.C. a 
Liceului teoretic nr. 2 din Cluj, 
în iarna anului 1951, cu prile
jul aniversării Zilei republicii.

Valoarea acestei reușite a 
constat mai ales în faptul că la 
această școală învățau pe vre
mea aceea mai mulți actuali 
absolvenți ai Institutului de 
arte plastice I O vreme a fost 
tentat să mînuiască penelul 
sau peni(a graficianului. Dar 
simțea o prea mare atracție 
pentru ceea ce se întimplă în 
uzinele din jurul orașului, al 
căror glas de sirenă îl auzea în 
fiecare dimineață. Și, ca să Zic 
așa, consacrarea sa ca om care 
minuiește cu artă creionul, 
cohducîndu-șf gindurile in zeci 
de calcule și schite, ca profe
sionist pentru care trusa de 
compose, riglă de calcul, trăgă
torul de tuș, această consacrare 
s-a consolidat și definitivat in 
cei 5 ani cit a iost student al 
Institutului Politehnic din Cluj. 
Profesorii săi erau pur și sim
plu uithiti de perfecțiunea, cla
ritatea și precizia proiectelor 
sale. Uneori 11 priveau, ii cer
cetau îndelung privirea deschi
să, îndrăzneață și trădind te
nacitate și cîteodată ridicau 
nedumeriți din sprîncene, iar 
pe fetele lor asprite de acura
tețea disciplinelor atit de exac
te, se citea o ușoară umbră de 
neîncredere: „oare dumneata, 
singur, ai făcut toate astea ?“ 
Da, exact, el singur le făcuse, 
deși nu arăta niciodată obosit 
ci, dimpotrivă, era dispus în
totdeauna să rida, cum se spu
ne, pînă la lacrimi de o glumă 
reușită. Și proiectele sale erau 
cu atit mai interesante cu cit 
dezvoltau și teme interesante. 
Iată un exemplu: „Proiectarea 
unui grup de cubilouri și cup
toare rotative pentru .metoda

Fotografi amatori pasionați (La cercul foto de la Liceul nr. 10 
Cluj)

Duplex de elaborare a fontei". 
Semnătura caligrafiată discret 
într-un colț avea să primească 
în
(ie 
nu 
Ar 
de 
tul 
ze realizarea unui vis făurit în 
multe din nopțile nedormite ale 
copilăriei încă, atingerea unui 
ideal pentru care fusese folo
sită la maximum fiecare zi. Și 
lingă acest efort al său a sim
țit Întotdeauna, ca o perma
nentă fără de care reușitele 
sale n-ar fi fost posibile, dra
gostea colectivului, ajutorul 
organizației U.T.C. din care fă
cea parte de la 14 ani, de care 
fusese educat, care i-a insu
flat curaj, i-a călit voința.

Și iată că ziua mult aștepta
tă s-a ivit. Păstrează și acum 
emoția primului pas pe poarta 
Uzinei „Unirea" din Cluj în 
calitate de inginer. Inginer a- 
semenea lui Pop Gheorghe, Ke- 
resztes Zoltan sau Puiu Mure- 
șan, cu care nu odată a bătut 
mingea sau a discutat înde
lung mai tîrziu pe teme știin
țifice. Și la uzină au stirnit ad
mirație proiectele sale.

Acum lucrează ca inginer 
principal la serviciul metalurg- 
șef al Fabricii de radiatoare și 
băi din fontă din București. 
Alte schife, altă hirtie de calc. 
Și ca rezultat inovații care au 
adus uzinei beneficii demne de 
luat în seamă. Și alte și alte 
lucrări pe care inginerul Lun
gu Ovidiu, devenit acum mem
bru de partid, a știut și știe 
să le rezolve cu succes.

l-am urmărit dezvoltarea sa 
încă de pe vremea cînd 
elev la școala elementară, 
un coleg bun, prietenos.

...Aceasta este, pe scurt, 
vestea tinerei vieți a unui in
giner tînăr și talentat.

Veți spune : cunoaștem mii 
de cazuri asemănătoare, desi
gur, mai toți inginerii tineri pe 
care-i cunoaștem au mers pe 
același drum, doar toți s-au 
bucurat de minunatele condiții 
create tineretului in țara noas
tră.

Este foarte adevărat I
Ce are în plus povestea a- 

cestei Vieți tinere este un lu
cru care nu poate fi denumit 
cu o singură expresie, cu 
singur cuvint. Are în el, 
tăria sa sufletească, ceva 
îndrăzneala lui Icar, ceva 
dirzenia și voința ostașului 
care a anunțat victoria de la 
Maraton, ceva din măreția 
voinței marilor oameni. Pentru 
că, imediat în anii de după 
război, intr-un accident ab
surd, Ovidiu Lungu, copil în 
primele clase de școală fiind, 
și-a pierdut amândouă mîinile 
într-o explozie. De aceea dru
mul său spre Viață a fost atit 
de deosebit de al celorlalți in
gineri tineri — cu 
pășit alături de ei, umăr lingă 
umăr.

Altfel nici nu se

uzină — el antrenează aproa
pe toți tinerii uzinei. Apoi 
excursiile organizate în diver
se orașe ale țării i-au ajutat 
pe tineri, prin cunoștințele 
acumulate, să înțeleagă mai 
bine unele probleme din ma
terialele studiate.

Răspund aceste activități 
cerințelor mari pe care le ri
dică buna desfășurare a anu
lui de învățământ politic ? Am 
discutat cu numeroși tineri 
din uzină, solicitîndu-le răs
punsul la întrebare. Cei mai 
mulți n-au dat un răspuns 
afirmativ. Tinerii din cercu
rile politice de la secțiile for
jă, motoare, de pildă, au ne
voie de mai mult ajutor, de 
îndrumare în studiul indivi
dual. Și acest lucru nu este 
greu de realizat dar nici nu 
se poate realiza doar prin 
concursuri și excursii. Pro
pagandistul lucrează la un loc 
cu tinerii din cerc, membrii 
comitetului de asemenea. în 
pauze sau după terminarea 
programului se pot organiza 
discuții privind felul cum tre
buie studiat materialul

I
pectiv, ce bibliografie supli
mentară ar fi utilă și 
poate fi ea găsită.

res-
curînd acea scurtă abrevia- 
la care se gîndise visător 
odată : ing. Lungu Ovidiu. 
ii iost un act pur și simplu 
atestare, un amănunt, sal- 
calitativ care să incunune-

unde

cieni, muncitori, care se ocu
pă de cîte un cerc politic. 
Unii dintre membrii comisiei, 
așa cum sînt Marian Constan- 
tinescu, Maria Seceleanu și 
alții, au ajutat practic pe pro
pagandiștii din cîteva cercuri 
să organizeze consultații 
etc. Trebuie spus însă că, 
deși a fost sesizat de mai 
multă vreme despre necesi
tatea organizării consultații
lor, comitetul U.T.C. a prevă
zut abia acum 
toate cercurile 
nea consultații 
oare nevoie 
pentru rezolvarea 
cunoscut ?

Și în uzină 
dițiile pentru 
politic U.T.C. 
activitatea cît mai bine, 
gur că sînt bune — așa cum 
și-a prevăzut comitetul U.T.C. 
— și acele întîlniri cu cadre 
de specialiști la nivelul în
tregii uzine. Dar la el nu vor 
putea participa nici odată ab
solut toți tinerii din uzină, 
care studiază fie în cercuri, 
.fie individual Documentele 
Congresului. în loc să se aș
tepte organizarea unor astfel 
de întîlniri nu este mai firesc 
să fie solicitați tinerii ingi-

organizarea în 
a unor aseme- 
De ce a fost 

de atîta timp 
unui lucru

toate con-sînt
ca fiecare cerc 
să-și desfășoare

Si-

neri, existenți în fiecare sec
ție a uzinei, așa cum de altfel 
au sugerat și tinerii ?

în uzină funcționează un 
punct de consultații al comi
tetului de partid. Comitetul 
U.T.C. s-a orientat bine or
ganized aici periodic discuții 
cu secretarii U.T.C., cu 
pagandiștii, în legătură 
modul de desfășurare a 
țămîntului politic. Dar 
cel puțin curios faptul 
consultațiile organizate 
sînt invitați în primul 
tinerii care au o bună pregă
tire și sînt neglijați tocmai 
aceia care au mai multă ne
voie de a primi 
plimentare, de a 
studiu.

Toate aceste 
sînt necunoscute 
U.T.C. A avut loc și o ședin
ța a biroului comitetului 
U.T.C. pe uzină în care, după 
cum ni s-a spus, a fost anali
zat modul în care se desfă
șoară învățămîntul politic și 
în care s-au luat și măsuri. 
Care sînt aceste măsuri ? To
varășul Dumitru Badea, loc
țiitor al secretarului comite
tului U.T.C. a răsfoit din 
scoarță în scoarță registrele 
de procese verbale dar nu a 
găsit nimic.

S-ar putea spune multe lu
cruri în legătură cu ceea ce 
ar trebui să facă comitetul 
U.T.C., propagandiștii, pentru 
a-i ajuta mai bine pe tineri 
în studiu. în ceea ce am spus 
nu sînt lucruri necunoscute 
comitetului U.T.C. Ceea ce se 
cere însă este ca toate pro
punerile tinerilor, toate ideile 
bune existente la comitetul 
U.T.C. să devină activități 
concrete, eficiente, care să in
fluențeze pozitiv buna desfă
șurare a activității fiecărui 
cerc politic în parte.

GH. NEAGU

tn orele libere, alături de 
tinerii profesori Gheorghe Du- 
mitrașcu, Vasile Nistor, Istrate 
Purice, Georgică Belcescu, mai 
mulți elevi de la școlile gene
rale din raionul Rm. Vîlcea 
studiază la Arhivele statului 
aspecte ale problemelor econo
mice, sociale și politice ale 
fostului județ.

Acum grupul respectiv cer
cetează monografia răscoalelor 
din 1907, începuturile capitalis
mului și începuturile mișcării 
muncitorești din fostul județ 
Vîlcea care cuprindea raioanele 
Drăgășani, Horezu, Rm. Vîlcea.

COSTEA MARINOIU 
profesor

Sirena uzinei sună prelung și 
șiruri, șiruri de muncitori por
nesc in direcțiile cele mai dife
rite : în secții sau acasă, la 
club sau spectacol. Multi ti
neri se-ndreapiă însă spre sala 
de festivități. îl sărbătoresc pe 
comunistul Chirilă Mihalache 
care a Împlinit 41 de ani 
muncă în Uzină. 41 de ani 
dăruire.

Cuvintele calde rostite 
tinerii Mihai V oncilă,
Petroșel, Gheorghe Lungu emo
ționează ca și buchetul eu tran
dafiri roșii adus drept omagia 
celui care după 4 decenii pre
dă ștafeta in miini sigure, mul
te din acestea călite de el.

„Voi sînteți schimbul nostru*.  
Cuvinte pe cît de simple pe 
atit de puternic îndemn pentru 
tineretul uzinei mecanice din 
Galați.

de 
de

de
Maria

MARCEL IONESCU 
profesor

lămuriri su- 
fi ajutați în

aspecte nu 
comitetului

pro- 
cu 

învă- 
este 

că la 
aici 

rînd

A<;

era 
Era

po-

un 
în 

din 
din

toate că a

putea.
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prezențt 
ridicare 
zate pe

In 1970 produc/ia de cărbune din acest bazin va atinge 8—8,5 milione tone tajă de 5,9 mili
oane tone obținute in 1965. Acest spor de producție se va ob/ine prin modernizarea și 
mărirea capacității minelor existente, precum și prin deschiderea de mine noi la Petroșeni, 
Dîlja, Livezeni, Bărbăteni etc. Iată în fotografie o parte din clădirile exterioare și noul turn 
de extracție din cadrul noului complex de concentrare a extracției cărbunelui aliat in 

construcție la Lonea.
Foto; AGERPRES

PAVEL AIOANEI

(Urmare din pag. I)

doar cu metoda folosită înain
te — „punerea în discuție" — 
ci, în adunări generale, șeful 
secției sau alte cadre tehnice 
invitate prezentau în cifre 
exacte, convingătoare, pagu
bele aduse secției prin absen- 
tarea acestora de la muncă. 
Apoi, cei car*?  aveau mai mul
te absențe, au fost invitați 
să-și spună părerea în fața 
uteciștilor și a tovarășilor mai 
vîrstnici care participau la 
adunare. Alte cazuri de indis
ciplină au fost puse în dis
cuția întregului colectiv de 
muncitori, creîhdu-se opinie 
de masă împotriva oricăror 
abateri. Acțiunile educative 

: de organizația U.T.C. 
; roade. Vă voi da nu

mai o cifră : în comparație cu 
anul precedent absențele ne
motivate ale tinerilor s-au 
redus cu aproape două treimi.

Comitetul organizației de 
bază U.T.C. și birourile orga
nizațiilor U.T.C. pe ateliere 
i-au sprijinit pe tineri în pro
cesul perfecționării cunoștin
țelor profesionale, urmărind 
prezența lor la cursurile de 

> a calificării, organi- 
„ j ateliere și meserii, 

s-au interesat de modul în 
care își însușesc tinerii cele

Evidențiat lună de lună în întrecerea socialistă, tînărul 
Gheorghe Curcă de la Uzinele „Semănătoarea", continuă în a- 

cest an seria succeselor.

Foto: TRIPU DUMITRESGU

BACĂU (de la 
corespondentul nos
tru). — întreprin
derea de prefabri
cate din beton din 
Roman realizează o 
gamă largă de pro
duse care contri
buie la creșterea 
productivității mun
cii pe șantierele de

construcțli. Recent, 
aici a început fa
bricarea unui nou 
tip de panouri mari 
pentru construcții
le de locuințe, su
perior din punct de 
vedere calitativ ti
purilor produse 
pînă acum. Avanta
jul constă în înlo-

cuirea pîslei seml- 
rigide folosite la 
izolarea exterioară 
a panourilor, cu be
tonul celular auto- 
clavizat,
va avea ca 
mai bună 
termică a 
mentelor.

fapt care 
efect o 

izolare 
aparta-

INFORMAȚII
Celor 38 000 ha. plantate cu 

vie din soiuri valoroase pen
tru struguri de masă, li se vor 
adăuga, în primăvara aceasta 
alte peste 8 000 ha. Numeroa
se gospodării de stat, printre 
care cele din Urziceni, Ovi
diu, Sadova, Șag, Halînga ca 
și cooperativele agricole din 
Tîmboiești, Greaca, Urechești, 
Pîncești și altele s-au specia
lizat în producția de struguri, 
realizînd recolte mari. Dez
voltarea în continuare și îm
bunătățirea producției de 
struguri de masă constituie 
obiectul unui schimb de ex
periență care se desfășoară la 
stațiunea experimentală viti
colă Valea Călugărească. Par- 
ticipanții — specialiști din 
gospodării de stat și coopera
tive agricole, de la Institutul

de cercetări hortiviticole, sta
țiuni experimentale și consilii 
agricole din regiunile viticole 
— au dezbătut în prima zi as
pecte actuale ale culturii viței 
de vie pentru struguri de 
masă.

★

TG. MUREȘ. (De la cores
pondentul nostru)

Zilele acestea au luat ființă 
în comuna Fînațe și în satul 
Vișinei din comuna Sărmaș, 
ambele în raionul Luduș, două 
noi unități cinematografice să
tești. în prezent, în Regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară 
există 331 cinematografe să
tești. Prin înființarea celor 
două noi cinematografe, s-a 
terminat practic cineficarea 
tuturor comunelor din regiune.

ȘARJELOR DE OȚEL
TIPARE DE CALITATE

predate. în anul care a tre
cut și-au confirmat din plin 
eficiența concursurile pe me
serii organizate cu sprijinul 
comitetului U.T.C. al uzinei și 
al comisiei inginerilor și teh
nicienilor pe tema cunoașterii 
tehnologiei de turnare a re
perelor, a metodelor de mare 
productivitate folosite în sec
ție, a cauzelor care dau naș
tere la rebuturi și modului de 
prevenire a acestora. Pentru 
luna ianuarie sînt din nou 
prevăzute asemenea concur
suri, ele avînd ca temă cu
noașterea temeinică a sarci
nilor pe secție, ateliere, echi
pe și oameni și a rezervelor 
pentru îndeplinirea și depă
șirea lor.

în acest prim an al cincina
lului, producția de oțel a țării 
va crește considerabil și, im
plicit, crește și necesarul de

utilaje de turnare. Colectivu
lui de turnători de la Călan 
îi revine astfel sarcina să 
producă 40 de mii de tone de 
lingotiere, poduri de turnare, 
pîlnii și maselote — cu a- 
proape 5 000 tone mai mult 
decît în anul trecut. Părerea 
unanimă a turnătorilor este 
că aceste sarcini vor fi reali
zate și depășite ele fiind la 
nivelul capacității secției și a 
condițiilor tehnice create. De 
altfel, succesele înregistra
te încă în primele 
ale noului an confirmă 
tărîrea colectivului. El
pune de experiența valoroasă 
a anului trecut, experiență 
care constituie esențiala pre- 
miză a noilor realizări. La 
baza lor stă în plus un am
plu plan de măsuri tehnice și 
organizatorice, stabilit în a- 
mănunțime în urma propune-

zile 
ho- 
dis-

rilor venite din partea mun
citorilor și ca urmare a stu
diilor efectuate de inginerii și 
tehnicienii secției. Acest plan 
prevede. în general, o mai 
riguroasă respectare a proce
sului tehnologic pe întreg 
fluxul de fabricație, folosirea 
cît mai economică a avanta
jelor ce le prezintă preîncăl- 
zirea aerului la cubilouri 
vederea îmbunătățirii 
teristicilor fontei 
scurtării timpului 
rare, întreținerea 
toare a utilajelor 
descongestionarea 
producție în atelierul de 
rățătorie prin schimbarea lo
cului de răcire și dezbatere a ■ 
lingotierelor etc. în planul de 
măsuri mai sint prevăzute 
punerea în funcțiune a unei 
instalații de hidrosablaj pen-

în 
carac- 

lichide și 
de elabo- 

corespunză- 
de turnare, 
spațiului de 

cu-

tru reducerea eforturilor fi
zice ale muncitorilor și creș
terea productivității muncii, 
înlocuirea vopsirii manuale a 
formelor printr-o operație 
mecanică, intensificarea pro
cesului de ridicare a califi
cării. Pentru cadrele tehnice 
și economiștii secției va fi ela
borat un ciclu de 12 teme 
pentru studiu, urmînd ca lu
nar să se organizeze discuții 
pe marginea temei studiate. 
La indicația organizației de 
partid, în secție va fi înfiin
țat, încă în această lună, un 
colectiv tehnologic pentru so
luționarea problemelor ridi
cate de producție, format din 
cei mai pregătiți ingineri, teh
nicieni și muncitori. Acestui 
colectiv îi va reveni în prin
cipal sarcina studierii și pu
nerii la punct a desulfurării 
continue a fontei lichide în 
mediul bazic, asimilarea unor 
produse noi — ca lingotierele 
„direct conice" pentru Combi
natul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Galați —- 
și elaborarea tehnologiei co
respunzătoare, formarea și 
turnarea produselor în rame 
de turnare și îmbunătățirea 
metodelor folosite în prezent 
în fluxul tehnologic.
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Confruntarea de la

IUM

F aptul pă în ultimele luni Wilson a 
evitat cu grijă organizarea de noi 
alegeri — deși sondajele arătau un 
avans al popularității laburiștilor — 
a făcut pe observatori să presupună 
că, paradoxal, primul ministru bri
tanic se teme de o majoritate sub
stanțială, deoarece aceasta ar duce 
la materializarea disensiunilor din

propriul său partid. Eliberați de spectrul căderii 
guvernului, deputății laburiști și-ar permite să 
se opună lui Wilson și să voteze împotriva lui. 
In această privință sînt scoase în evidență presi
unile dreptei (împotriva naționalizării industriei 
oțelului, împotriva unor măsuri, cum ar fi mări
rea pensiilor, utilizarea forței în Rhodesia ș.a.) 
pe de o parte, și revendicările stîngii (înfăptuirea 
programului privind naționalizarea, anularea le
gislației conservatoare cu privire la imigrare, mo
dificarea politicii coloniale a guvernului etc.), 
pe de altă parte.

Dar, chiar dacă majoritatea redusă (inițial de 
4 și în prezent de 2. voturi) a permis liderului la
burist să mențină disciplina corpului parlamentar 
al partidului (lozinca „nu, zguduiți luntrea, căci 
ar putea să se. răstoarne" a constituit parola'îna
intea fiecărui scrutin parlamentar dificil), este 
cert că această majoritate a dat multă bătaie de 
cap echipei lui Wilson în primul său an de .gu
vernare, și că în cele din urmă a devenit obo
sitoare. De aceea se pare că primul ministru bri
tanic începe să se pregătească pentru o bătălie 
electorală decisivă în primăvara acestui an. în 
orice caz acesta este sensul care se atribuie de
vansării cu mai multe săptămîni a datei alegeri
lor parțiale din circumscripția Hull-North. După 
cum s-a anunțat zilele trecute, guvernul englez 
a stabilit ca aceste alegeri să aibă loc la 27: ia
nuarie.

în circumscripția Hull-North, rămasă vacantă, 
în noiembrie, dună decesul deputatului laburist 
Henry Solomons, forțele laburiste și conserva
toare se află la un nivel apropiat, configurația 
politică a corpului electoral de aici fiind foar
te apropiată de cea a întregului corp electoral 
britanic. Iată de ce observatorii atribuie o im
portanță deosebită acestor alegeri ale căror re
zultate urmează să dea unele indicii asupra evo
luției preferințelor corpului electoral de la trecu
tele alegeri parlamentare. Se consideră că de bi
lanțul confruntării de la 27 ianuarie va depinde 
hotărârea finală a lui Wilson, deși ultimul sondaj 
al opiniei publice engleze arată că dacă s-ar or
ganiza alegeri în momentul de față, guvernul la
burist ar reveni la putere cu o majoritate de 8 
la sută față de conservatori.

Dacă e vorba de un test, atunci contează deo
potrivă și cine va obține victoria și maniera în 
care o va obține. O victorie laburistă concludentă 
ar aduce, în primul rînd, un vot în plus labu
riștilor, ridicînd majoritatea lor la trei voturi, 
iar în al doilea rînd' ar confirma constatările ulti
mului sondaj de opinie. în acest caz alegerile 
generale ar putea fi organizate fără teamă, totul 
depinzînd de hotărîrea premierului Wilson. Dacă 
laburiștii vor cîștiga la limită, vor avea, desigur, 
avantajul unui vot în plus în parlament, dar o 
astfel de victorie n-ar încuraja guvernul să pro
cedeze la un nou scrutin general; el s-ar mulțumi, 
în această situație, cu menținerea statu-quo-ului. 
în sfîrșit, o înfrîngere a candidatului laburist, 
avînd ca urmare reducerea majorității lui Wilson 
la un singur vot, ar crea guvernului o situație 
foarte dificilă, cînd ar fi, poate, silit să demisio
neze în condiții nefavorabile.

Nu trebuie omis însă din calcul nici elementul 
liberal. Nu e vorba, desigur, de eventualitatea 
turei victorii liberale, ci de tactica pe care acest 
partid o va adopta lui Hull-North. Se știe că la 
trecutele alegeri parțiale (în noiembrie, în cir
cumscripția Erith and Crayford), partidul liberal 
a înregistrat o înfrîngere răsunătoare. Atunci s-a 
produs o masivă deplasare de voturi de la li
berali la celelalte două partide (datorită număru
lui foarte mic de voturi, candidatul liberal a 
pierdut chiar și garanția depusă). Pornind de la 
aceste rezultate, ziarul „TIMES" scria că alegă
torii au început să ignore din ce în ce mai mult 
pe liberali și că preferă să-și împarte voturile 
celor două partide principale — laburist și con
servator. Ziarul arată că dacă liberalii ^or con
tinua tot așa de slab ca la Erith and Crayford, 
Jo Grimond, liderul partidului, va fi ultimul om 
care să dorească a grăbi căderea guvernului și a 
provoca noi alegeri generale. Așa stând lucrurile, 
s-ar putea ca liberalii să aibă tot interesul ca ex
ponentul lui Wilson să obțină victoria și să ac
ționeze în acest sens.

Pe de altă parte, după cum anunță agențiile 
de presă, o grupare politică de strriga, Alianța 
radicală, și-a desemnat un candidat propriu, care 
se așteaptă să obțină un număr însemnat de vo
turi. Observatorii politici din Londra apreciază 
că această nouă candidatură ar putea prejudicia 
poziția candidatului laburist.

în orice caz, confruntarea, de la 27 ianuarie 
este, pentru laburiști,: destul de dificilă; ea con
stituie, potrivit agenției' U.P.I., „cea mai critică 
încercare de forțe de la alegerile generale din oc
tombrie 1964“.

Telegramele transmise 
de agențiile de presă în 
ultimele 24 de ore arată 
că în Republica Domini
cană situația continuă 

să rămină încordată

HANOI 7 (Agerpres). — Pos
tul de radio „Eliberarea" a 
transmis o declarație a Comi
tetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud, în care se sublinia
ză că imperialiștii americani, ex
tind acțiunile lor de război 
împotriva Vietnamului de sud, 
R. D. Vietnam și în regiunile 
eliberate de forțele patriotice 
laoțiene, comit repetate acte de 
provocare și distrugere împotri
va Cambodgiei, creînd astfel o 
situație extrem de serioasă în 
această parte a lumii precum și

în întreaga Asie. Concomitent, 
încercînd să înșele opinia pu
blică, S.U.A. pretind că ar fi 
gata să accepte discuții necon
diționate pentru a se ajunge la 
o soluție politică a problemei 
vietnameze. în aceste condiții 
—. se arată în declarație — sin
gura cale care rămîne poporu
lui sud-vietnamez este să lupte 
pînă la victorie. Atît timp cit 
imperialiștii americani nu pun 
capăt agresiunii, nu-și retrag 
toate trupele și armele din Viet
namul de sud, nu desființează ba
zele din această parte a țării, 
nu recunosc drepturile naționa
le ale poporului sud-vietnamez 
și anume independența, pacea, 
democrația, neutralitatea și reu- 
nificarea națională, și continuă 
să refuze poporului sud-vietna
mez dreptul de a-și rezolva sin
gur : problemele, cei 14 milioane 
de sud-vietnamezi vor ține cu 
fermitate arma în mînă și vor 
lupta cu hotărîre. Declarația 
subliniază- că poporul sud-viet
namez și F.N.E. aprobă in în
tregime atitudinea justă a com- 
patrioților din nord, exprimată 
în programul în patru puncte al 
guvernului R. D. Vietnam.

Frontul Național de Elibera
re din Vietnamul de sud, se 
spune în declarație, . cheamă 
toate forțele din întreaga lume 
care doresc pacea, , independen
ța și progresul să-și sporească 
eforturile pentru a preîntîmpi- 
na o nouă aventură militară a 
imperialismului S.U.A. și să 
ceară guvernului american ca 
să dovedească prin acțiuni prac
tice că dorește în mod sincer 
pacea.

Cu cîteva zile înainte de încheie
rea anului trecut, un mare grup de 
deputați panamezi depunea Ia Bi
roul Adunării Naționale o moțiune 
în care cerea „reorientarea negocie
rilor cu Statele Unite pe o bază care 
să asigure urgent suveranitatea de
plină a statului (panamez), asupra 
canalului (Panama)". Agenția U.P.I. 
opinia că în Panama există nume
roase semne ale „unui nou val anti- 
american gata să izbucnească". La 
rîndul său, corespondentul Iui 
FRANCE PRESSE în capitala pana- 
meză remarca cu nuanțe ironice : 
„politica zîmbetelor promovată în 
ultimele luni de Washington riscă 
să aibă aci (în Panama — n.n.) ace
leași rezultate precare ca și politica 
șantajelor pe față".

Agenția ASSOCIADET PRESS 
anunță că trupele dominicane 
au înconjurat joi noaptea Pala
tul prezidențial și au tăiat toate 
căile de acces spre Santo " 
mingo, opunîndu-se astfel 
ordin al președintelui provizoriu, 
Hector Garda Godoy, prin care 
principalii comandanți militari 
erau trimiși în străinătate. For
țele armate au ocupat clădirea 
stației de radio, precum și alte 
puncte ale capitalei dominicane. 
In același timp, după cum rela
tează agenția U.P.I., trupele au 
ocupat orașele Santiago, Bara
hona și alte localități din pro
vincie. Corespondenții agențiilor 
occidentale de presă, consideră 
că aceasta reprezintă o încercare 
de înlăturare a guvernului pro
vizoriu dominican.

Președintele provizoriu Godoy 
a declarat că, în ciuda desfășu
rărilor de forțe militare, el nu va 
renunța la postul său și nu in
tenționează să revină asupra ho- 
tărîrii sale de a trimite în străi- 

, notate, în posturi diplomatice 
sau în cadrul unor „misiuni spe- 

, ciale“, pe conducătorii militari, 
atît din cadrul forțelor de dreap
ta cit și din forțele constituțio- 
naliste.

Subliniind că situația la Santo 
Domingo a devenit încordată 
agenția REUTER afirmă că „Re
publica Dominicană face acum 
față celei mai grave crize de la 
sfîrșitul evenimentelor sîngeroa- 
se din vara anului trecut“.

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

încheierea sesiunii
științifice de la Dubna

de

ÎON D. GOIA

George Enescu a 
la Academia de

Do
mnii

preve- 
reicse 
preset 
S.U.A.

pom- 
declarației 

Johnson 
extinderea 
panameze

imagine fidelă a

R. P. UNGARĂ. Aspect de 
la Fabrica de prefabricate 
pentru construcții din Buda
pesta, intrată recent in func

țiune

de cuvînt al Ministerului Afa- 
al R. P. Chineze a dat publicității 
în legătură cu noi provocări ale 
ale S.U.A. împotriva R. P. Chi-

cu guvernul 
în prezent, 
asigură că 

va fi con- 
în Panama.

și au avut ca 
acor- 

im- 
S.U.A. statului 

în 1903, s-a a- 
în septembrie 

realizarea unei 
prealabile.

din Vietnam, și 
personalități viet- 

s-au îndreptat spre 
din centrul orașu- 

de sa-

® LA INVITAȚIA C.C. al P.P.R.M. și guvernului 
R. P. Mongole, la 7 ianuarie a plecat într-o vizi
tă oficială în Mongolia delegația de partid și gu
vernamentală a U.R.S.S. condusă de L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

• JOI SEARA au început la Acera lucrările Co
mitetului de acțiune militară în Rhodesia, creat de 
Organizația Unității Africane. La lucrări participă 
miniștrii afacerilor externe și șefii de state ma
jore ai R.A.U., Zambiei, Tanzaniei și Ghanei.

Conferința ^continentală

in R.P.D. Coreeană

LONDRA. Aspect din timpul unei recente demonstrații împotriva scumpirii chiriilor

guatemalezi

Surpriza lui Diego

R. P. CHINEZĂ. Bogată
drumul să

După cîteva

Drama copiilor

Delegație economică 
română

PHENIAN 7 (Agerpres) — La 
7 ianuarie, Li Diu En, vicepre
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a pri
mit delegația economică a gu
vernului Republicii Socialiste 
România, condusă de Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Au fost pre- 
zenți Ban Ta Riul, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
al R.P.D. Coreene și alte per
soane oficiale coreene, precum și 
Teofil lonescu însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Phenian.

Li Diu En a avut o convor
bire cordială și prietenească cu 
oaspeții români.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
La Dubna au luat sfîrșit lucră
rile celei de-a 19-a sesiuni a 
Consiliului științific al Institu
tului unificat de cercetări nucle
are. Au fost prezentate referate 
cu privire la lucrările de cer
cetare efectuate în 1965 de oa
menii de știință din țările socia
liste ■— membre ale acestei or
ganizații științifice internațio
nale. Sesiunea a aprobat planu
rile de activitate ale laboratoa
relor pe anul 1966. O mare aten
ție este acordată în hotărîrile 
consiliului lărgirii continue a co
laborării internaționale științifice.

Sosirea delegației sovietice 
la Hanoi

HANOI 7 (Agerpres). — 
Delegația sovietică în frunte 
cu A. Șelepin a sosit vineri la 
Hanoi. Membrii delegației, 
însoțiți de Fam Van Dong, 
primul ministru al R. D. Viet
nam, Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc 
de alte 
nameze 
tribuna 
lui. într-o cuvîntare _  _
lut Fam Van Dong a spus în
tre altele : Sprijinul prețios 
al poporului sovietic, partidu
lui comunist, guvernului so
vietic ai căror soli sînteți dv. 
alături de acel sprijiiț prețios 
pe care ni-1 acordă China, ță
rile socialiste feățești și ome
nirea progresistă, însuflețesc 
și mai mult întregul nostru 
popor, îi întăresc puterea, ho
tărîrea sa de a infringe pe a- 
gresorii imperialiști americani, 
de a-și apăra drepturile sale 
naționale, pacea în Indochina, 
în Asia de sud-est și în în
treaga lume.

Sîntem încredințați că vizi
ta delegației Uniunii Sovieti
ce în Vietnam va contribui la 
întărirea continuă a priete
niei de luptă și a colaborării 
frățești între popoarele țări
lor noastre în lupta împotriva 
dușmanului comun — impe
rialismul american.

întîmpinat cu căldură 
mii de locuitori ai Hanoiului 
prezenți în piața centrală Ba 
Din, A. Șelepin a declarat: 
Trimițînd delegația noastră în 
vizită în R. D. Vietnam, Co-

mitetul nostru Central și gu
vernul sovietic exprimă, încă 
o dată, prin' aceasta dorința 
fermă și neabătută a poporu
lui sovietic de a acorda spri
jin și ajutor multilateral po
porului vietnamez care luptă 
împotriva agresiunii S.U.A., 
de a întări și dezvolta multi
lateral prietenia și colabora
rea dintre P.C.U.S.. și Parti
dul celor ce Muncesc din Viet
nam, dintre U.R.S.S. și R. D. 
Vietnam. Partidul comunist și 
poporul sovietic consideră cau
za pentru care luptă poporul 
vietnamez drept o cauză jus
tă. Ei își exprimă convinge
rea fermă că ea va triumfa.

★
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genția TASS anunță că în 
drum spre Hanoi, delegația so
vietică condusă de Alexandr 
Șelepin, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a făcut o 
escală la Pekin.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vice-pre
mier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Huang Bak, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. D. Vietnam în R. P. Chi
neză, S. G. Lapin, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. în R. P. Chineză. 
Li Sien-nien a oferit o recep
ție în cinstea delegației sovie
tice.

După o ședere de o oră, de
legația și-a continuat călătoria 
spre R. D. Vietnam.

HAVANA 7. — Trimisul special 
Agerpres, Victor Stamate, trans
mite : Joi au continuat la Ha
vana lucrările, în ședințe plena
re, ale Conferinței de solidari
tate a popoarelor din Asia, Afri
ca și America Latină.

Luînd cuvîntul șeful delega
ției sovietice, S. R. Rașidov, a 
condamnat agresiunea Statelor 
Unite împotriva Vietnamului, 
precum fi acțiunile colonialiști
lor în Congo (Leopoldville), Re
publica Dominicană, Guyana 
Britanică, Rhodesia și în alte re
giuni

A luat apoi cuvîntul Osmani 
Cienfuegos, reprezentantul Cu
bei, care a declarat că Cuba va 
continua să acorde tot spriijnul 
popoarelor care luptă pentru li
bertate, independență și progres 
social.

Au mai luat cuvîntul șefii de
legațiilor din Japonia, Paraguay, 
India, Guineea, Sudan, Cambod- 
gia, Senegal, Liban, Guatema
la, Ruanda, Siria, Congo (Braz
zaville) — care au sprijinit pro
punerea creării unui organism 
permanent de solidaritate al po
poarelor celor trei continente.

9 LA CASA de cultură „Egressy Gabor" ' din 
Budapesta s-a deschis o expoziție consacrată ma- 
relui compozitor român George Enescu. Documente
le și fotografiile expuse dau o 
vieții compozitorului.

Despre viața și activitatea Iui 
vorbit Szollosi Andras, profesor 
Muzică „Liszt" din Budapesta.

• Purtătorul 
cerilor Externe 
un avertisment 
forțelor armate
neze. La 7 ianuarie, o navă de război americană 
a pătruns în repetate rînduri în apele teritoriale 
chineze, în regiunea insulei Bindan.

„Dacă te impresionea
ză ceva atunci cînd vizi
tezi Guatemala fără în
doială că, în primul 
rînd, este mizeria copii
lor". Aprecierea de mai 
sus aparține Iui Esteban 
Pacheco, unul din cores
pondenții agenției 
PRENSA LATINA care 
a făcut recent o vizită Ia 
Ciudad de Guatemala. 
Străzile capitalei sînt 
pline de copii vagabonzi 
care se reped să deschi
dă ușile automobilelor 
în speranța de a primi 
o monedă, de lustragii, 
sau „lustradores" cum 
li se spune aici, de vîn- 
zători de*  ziare. „Activi
tatea lor — scrie Pa
checo — se profilează 
pe un fundal de dezola
re și tristețe întrucît ea 
se desfășoară în mijlocul 
unui popor cu un pro
cent de 70 la sută des
culți și 80 la sută anal- 
fabeți".

oarta tristă a copii
lor guatemalezi a 
făcut, în repetate 
rînduri, obiectul u- 
nor statistici care 
constituiau punctul 
de plecare al' unor 
proteste energice 
față de-, dezinteresul

manifestat de guvernele ce“ s-au 
perindat. în ultimii ani la condu- 
«erea, treburilor acestei țări din

s

America centrală. Ca întotdeau
na,-cifrele se dovedesc mai eloc
vente decît cuvintele în descrie
rea realității. în ce privește Gua
temala aceste statistici oferă ta
bloul uneia din cele mai înapo
iate țări ale continentului latino- 
american, mai ales în ce-i priveș
te pe copii.

Cele • mai răspîndite boli în a- 
ceastă. țară se dovedesc a fi pa- 
ludismul, tuberculoza, paraziții 
intenstinali, gastroenterita, poja
rul. Ele atacă cu o forță deosebi
tă îndeosebi copiii subalimentați. 
La fiecare o mie de noi născuți 
mor 80, iar la fiecare mie.de co
pii, între un an și patru ani, mor 
40. Potrivit cifrelor oficiale, 
50 000 de; copii mor anual în 
Guatemala din cauza foamei și 
a bolilor provocate de subalimen- 
tație.

Din vîrsta cea mai fragedă co
piii trebuie să muncească. Nu 
este vorba numai de cei de la 
orașe care sînt puși deseori la 
munci grele în fabrici' în; schim
bul, unor salarii minime, dșr și 
de copiii de la sate. In perioada

strîngerii recoltelor de cafea sau 
de bumbac, pe plantațiile aparți- 
nînd marilor latifundiari, pot fi 
întîlniți zeci de mii de copii, a- 
vînd chiar sub zece ani. care 
muncesc alături de familiile lor 
pentru a contribui la o sporire 
minimă a salariului de mizerie 
primit de părinți. Munca copii
lor a agravat și mai mult criza 
învățămîntului, domeniu în care 
Guatemala ocupă unul din ulti
mele locuri în lume. Este sufi
cient de amintit că, împreună cu 
Haiti, Guatemala deține locul 
iutii în ce privește analfabetis
mul, cu 80 la sută din populație 
analfabetă în regiunile rurale și 
72 la sută în centrele urbane.

Datele statistice cu privire la 
învățămînt prezintă o situație 
lamentabilă. Dintre copiii de 
vîrstă școlară, între 5 și 20 de 
ani, numai 28 la sută sînt în
scriși în școli. Dar una este să 
te înscrii și alta să termini anul 
școlar. Pentru a. oferi, de . ochii 
lumii, exemplul unui oarecare 
„interes" față de educația copii-

autoritățile guatemaleze îilor, 
înscriu cu forța pe copii în școli, 
cu toate că sînt conștiente că ei 
nu se vor prezenta la cursuri 
deoarece muncesc alături de 
părinți; lor. S-a ajuns ca, în 
regiunile din interiorul țării, 
înaintea începerii școlilor să 
aibă loc adevărate „vînători" de 
copii. în ce-i privește pe cei de 
la orașe, lustragii și vînzătorii 
de ziare trebuie să posede o ade
verință că sînt înscriși într-o 
școală pentru a putea cîștiga 
un ban.

Cauza principală a dificultă
ților învățămîntului o constituie 
lipsa școlilor și a profesorilor. Și 
în acest domeniu ultimile sta
tistici date publicității la Ciudad 
de Guatemala sînt mai mult 
decît elocvente. Din cei ' 11 000 
de învățători guatemalezi, 33 la 
sută nu au studiile necesare.

Numai 47 la sută din totalul 
copiilor de vîrsta școlară între 
7 și 14 ani reușesc să termine 
cursul elementar în timp ce 53 
Ia sută, adică 432 000 de copii, 
rămîn în afara procesului de în
vățămînt. Acestea sînt însă date 
generale, întrucît diferențele 
sînt mult mai mari între oraș și 
sat. In zonele urbane 77 la sută 
dintre copiii de vîrstă școlară 
sînt înscriși în școli, dar în zo
nele rurale numai 26 la sută. 
Lucrurile se prezintă într-o lu
mină și mai întunecată în ce 
privește învățămîntul mediu 
superior. Astfel, din aproximativ 
600 000 de tineri între 15 și 20 
de ani numai 45 000 reușesc să 
pătrundă în licee 1

Poate că statisticile publicate 
privind soarta copiilor guatema
lezi nu ar fi provocat un ecou 
atît de mare în rîndurile opiniei 
publice din această țară, dacă ele 
ar fi fost însoțite de anunțarea 
unor măsuri pentru îndreptarea 
actualelor stări de lucruri. Dar 
nici nu poate fi vorba de așa 
ceva. „Bolile sociale din Guate
mala se extind — scrie Esteban 
Pacheco și nu există nici un 
semn de vindecare a lor. Dicta
turile instaurate în această țară 
au avut grijă numai de îmbogă
țirea protejaților lor și de a 
înăbuși în sînge și teroare cere
rile de dreptate socială formulate 
de masele populare".

P. NICOARA

Amintim că, după ne
gocieri impuse de pre-, 
siunea și lupta dîrză a 
populației panameze, 
negocieri care au durat 
18 luni 
obiect revizuirea 
dului semi-colonial 
pus de 
Panama 
nunțat, 
trecut, 
înțelegeri 
Dacă facem însă abstrac
ție de formulele 
poase ale 
președintelui 
promițînd 
suveranității 
asupra zonei canalului 
și dreptul de participa
re la gestiunea acestu
ia, toate indiciile de
monstrează intenția in
flexibilă, abia disimula
tă, a Washingtonului de 
a păstra dominația a- 
supra zonei canalului, de 
a menține acolo bazele 
sale militare și forțele 
sale armate. în accepția 
noului acord se 
de — așa cum 
din dezvăluirile 
occidentale — că 
vor avea în Panama 
mai multe zone în loc 
de una, corespunzător 
repartiției a șase baze 
militare situate pe teri
toriul panamez. Aceasta 
înseamnă că suveranita
tea statului Panama ar 
ii și mai ciuntită. Pe 
plan economic, se pre
conizează că „profiturile 
de pe urma gestiunii 
Canalului vor fi reparti
zate potrivit investițiilor 
celor două țări". Așa
dar, partea leului va 
merge și în viitor în 
casele de bani ale mo
nopolurilor nord-ameri- 
cane (notăm că actual
mente S.U.A. obțin un 
profit de peste 100 mi
lioane dolari anual de 
pe urma exploatării ca
nalului).

Rămîne să adăugăm 
că in timpul îndelunga
telor negocieri, adminis
trația americană a șan
tajat nu o dată cu per
spectiva construirii unui 

canal interoceanic 
teritoriul altui stat 
America centrală.

NEW YORK TIMES re- 
pe atunci în ter-

meni diplomatici că 
ternativa unui nou ca
nal care să devalorizeze 
Canalul Panama c con
cepută ca o întărire a 
pozițiilor S.U.A. în ne
gocierile 
panamez".
Casa Albă 
noul canal 
struit tot 
Amabilitățile au înlocuit 
amenințările. Scopul ră- 
mîne însă același: asi
gurarea unui control 
absolut asupra actualu
lui ca și asupra viitorului 
canal (in cazul cînd a- 
cesta din urmă ar ti con
struit). Acesta e sensul 
,.noului acord" purtînd 
amprenta Departamentu
lui de Stat al S.U.A.

Nu e de mirare că 
forfele patriotice pana
meze nu se lasă înșela
te de „politica zîmbete- 
lor“, ci continuă cu ener
gie sporită lupta pentru 
suveranitatea deplină a 
țării. Principalul partid 
de opoziție arată într-o 
declarație dată publici
tății la mijlocul lunii 
decembrie că „așa cum 
este conceput actual
mente, noul acord con
trazice aspirațiile șl re
vendicările poporului 
panamez, aducînd o 
gravă atingere libertății 
și independenței sale".

La sfîrșitul lui sep
tembrie, a doua zi după 
publicarea declarațiilor 
președinților celor două 
state, care au marcat 
încheierea amintitei faze 
a negocierilor S.U.A. — 
Panama, ziarul CHICA
GO TRIBUNE scria că 
„sensul cuvintelor ama
bile și promisiunilor 
foarte largi ale lui John
son' trebuie căutat în 
„încercarea de a întări 
poziția președintelui 
bles, de a-1 feri de 
critică Înverșunată 
Adunarea Națională 
în țară în chestiunea 
Canalului".

Precum se vede, și în 
cazul de față, Washing
tonul 
riiice înțelepciunea 
calei : de ce țl-e teamă, 
nu scapi I

coltă de bumbac în regiu

nea Movu

are ocazia să ve
zi-

EM. RUCAR

Cu cîteva zile înain
te de Anul Nou, micul 
Diego Bissero, în eta
te de doi ani, din Mi
lano, i-a trimis lui 
Moș Gerilă o scrisoa
re cerîndu-i jucării. 
Scrisoarea a fost prinsă 
de un balon, căruia

i-a dat 
zboare.
zile pe adresa expe
ditorului a sosit un 
pachet cu daruri. In 
interior se afla o scri
soare din partea unui 
copil de patru ani din 
Zagreb, care spunea :

Te salut micul și ne
cunoscutul meu prie
ten. Balonul mi-a adus 
scrisoarea. Și eu îți 
trimit jucăriile dorite. 
Iți doresc un an nou 
fericit și te îmbrăți
șez. Iosip Guszk — 
Zagreb.
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