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Viscolul de acum cîteva zile n-a împiedicat pe țăranii cooperatori din Slobozia Conache, raionul Galați să străbată drumurile întroienite pentru a participa la lucrările adunării generale care aveau la ordinea de zi probleme de o importanță deosebită: discutarea proiectelor de Statut al cooperativei agricole, al uniunilor cooperatiste și al Casei de pensii, analiza activității de producție desfășurată în cursul anului trecut și dezbaterea cifrelor de plan pentru 1966.Prezentînd darea de seamă, consiliul de conducere a înfățișat în capitolul introductiv un tablou al potențialului economic al cooperativei la sfîrși- tul unui an bogat în fapte și realizări. Cu toate că din primăvară, de la prima prașilă 
a porumbului, n-a mai căzut nici un strop de ploaie, recoltele n-au fost compromise de secetă: executarea lucrărilor agrotehnice în timpul optim și la un nivel calitativ superior a permis Realizarea unei producții medii de grîu de 2 300 kg la hectar. Lipsa de umiditate, deși n-a determinat o scădere accentuată a recoltei, a diminuat totuși producția de porumb la 2 000 kg la hectar. Cooperativa agricolă din Slobozia Conache a realizat venituri importante, de aproape 900 000 lei, prin valorificarea strugurilor.Sectorul vegetal a adus cooperativei un venit de 4 250 000 lei, fată de 2 900 000 lei cît fusese planificat, iar din zootehnie s-a realizat 1 660 000 lei, față de cifra planificată de 1 440 000 lei, ceea ce a permis ridicarea valorii zilei-muncă la 27 lei.înscrierile la cuvînt au completat darea de seamă, scoțînd în evidență aspecte interesante. punînd în valoare idei iz- vorîte din experiența țăranilor cooperatori care, transpuse în practică, vor duce la noi realizări.Tovarășul COSTACHE VRINCEANU a spus :

— Brigada condusă de mine 
a depășit planul la toate cul
turile, în afară de porumb. In 
darea de seamă ni se impută 
— mie și altor brigadieri — că 
am manifestat nepăsare și lip
să de răspundere, neaplicînd 
cu rigurozitate normele agro
tehnice în întreținerea cultu
rii de porumb. Așa este. N-am 
controlat la vreme plantele ti
nere și ne-am trezit la un mo
ment dat cu un atac puternic
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Proletari din toate tarile, uniți-vă!
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Cultura era dis-de rățușcă. 
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efect... pozitiv : ne învață cum 
să ne ferim de ele în viitor.

In proiectul de Statut al coo
perativei agricole există un 
paragraf care ne mobilizează, 
ne determină să privim cu mai 
multă răspundere munca noas
tră. „Dacă brigada de produc-

au totuși și un

tie —■ precizează acest para
graf — din cauza activității nesatisfăcătoare, obține o’producție mai mică decît cea stabilită prin plan, datorită calității slabe a lucrărilor, adunarea generală va putea scădea tuturor membrilor brigăzii pînă la 10 la sută din zilele- muncă efectuate.

Nu se arată însă dacă

Un brigadier
autocritica
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Tinerii și „urgențele"
agricole

Tradiționalul sfat
bătrinesc

această prevedere din ar
ticolul 23 este aplicabilă 
și partial, dacă ea se poa
te răslrsnge numai asupra 
unuia sau mai multor 
membri ai brigăzii, în ca
zul în care se constată că 
în mod sistematic aceștia

ION MARINA

(Continuare în pag. a V-a)
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MARELE
VIADUCT

Pe șoseaua Petroșeni-Hațeg 
se lucrează la viaductul Criva- 
dia, care va ii cea mai înaltă 
construcție de acest tel din (ara 
noastră.

La realizarea acestei impor
tante lucrări, care implică in
genioase soluții tehnice, Între
prinderea de lucrări speciale 
și poduri aparținînd Ministeru
lui Transporturilor Auto, Na
vale și Aeriene, folosește, cu 
randament sporit schelete me
talice in locul celor lemnoase. 
Ele permit îmbunătățirea calită
ții lucrărilor, scurtarea terme
nului de execuție și obținerea 
unei economii de aproape o ju
mătate de milion de lei.

BELGRAD 26 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : La 26 ianuarie a sosit la Belgrad tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care, la invitația Petar Stambolici, Vecei Executive R.S.F.I. va face o nească de cîteva Iugoslavia.La sosire, în gara din Belgrad, oaspetele român a fost întîmpinat de tovarășii Petar Stambolici, Milivoie Rukavina, secretar al Vecei Executive

tovarășului președintele Federale a vizită priete- zile în R.S.F.

Federale și alte persoane oficiale. Erau prezenți membrii Ambasadei Republicii Socialiste România la Belgrad.La prînz, Petar Stambolici a oferit un dineu la Clubul de- putaților de Ia Dedinie în cinstea oaspetelui. După-amiază, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, împreună cu Petar Stambolici, Edvard Kardeli, președintele Scupșcinei Federale, și Kocea Popovici, președintele comisiei pentru relațiiciale, economice și politice internaționale a C.C. al U.C.I. a plecat Ia Belie pentru o vî- nătoare.
so-

în timpul vizitei în Iugoslavia, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, urmează să se întîl- nească cu tovarășul Iosip Br.oz Tito, președintele R.S.F.I.
★La frontiera româno-iugo- . slavă, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a fost întîmpînat de Boșko Vidakovici, adjunct al secretarului de Stat pentru Afacerile Externe, și de alte persoane oficiale, precum și de Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad. Cu același tren a sosit Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F.I, Ia București,(Agerpres)
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din toate

Unul din cei 10 000 de tineri constructori de pe șantierul Corn binatulul siderurgia „Gh. Gheorghiu - Dej" Galați 
Foto; C. MIHAI
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n peisajul industrial care crește 
necontenit în amplitudine și forță 
pe tot pămîntul patriei, un gigant 
al siderurgiei a început să prindă 
contur pe platoul de pe dealul 
Cătușa al Galaților. Marele com
binat care va da în anul 1970 o 
treime din întreaga producție de 
oțel a țării a și început să depă

șească faza de șantier. în curînd, laminorul 
de tablă groasă va intra în probe tehnologice. 
Au început acum din plin lucrările de șantier 
la toate obiectivele de bază : furnale, oțelării, 
laminorul Slebing, aglomeratorul, stația de 
concasare, fabrica de oxigen...

Este cu adevărat un șantier uriaș — o con
centrare impresionantă a forței constructori
lor, o demonstrație certă a capacității lor de 
creație.

Pentru a fi pe deplin valorificate capacită
țile oamenilor și a asigura ritmul de lucru 
necesar, se cer rezolvate cîteva probleme asu
pra cărora ne propunem să ne oprim în rîn- 
durile ce urmează :

Se organizează 
șantierul 

hidrocentralei
de pe lotruPe rîul Lotru au început lucrările de organizare a șantierului viitoarei hidrocentrale — important obiectiv energetic al actualului cincinal. Zilnic aici sosesc specialiști în construcții energetice, care au învățat Ja Școala Bicazului și a Argeșului, și au lucrat efectiv la înălțarea barajului de la Vi- draru, în centrala subterană, pe galeriile de fugă.După cum relatează ing. Alexandru Nourescu, laureat al Premiului de Stat, directorul tehnic al Institutului de studii și proiectări hidroenergetice, puterea noului obiectiv va fi de 500 Mw, cu o producție medie anuală de energie e- lectrică de circa 900 milioane k Wh.Hidrocentrala de pe Lotru va fi cea mai mare unitate de a- cest fel construită noastre interioare, acumulare, cu un circa 300 milioane rajul vor fi situate dine de circa 1 200 de apă necesar prin captarea rîului Lotru și a afluenților săi printr-o rețea de aducțiuni secundare în lungime totală de 125 km. înălțimea căderii va fi de 816 metri — cea mai mare prevăzută în cadrul schemelor de amenajare hidrotehnică a cursurilor de apă din țara noastră. Centrala electrică ce se construiește în subteran, la 140 m sub nivelul rîului, va fi echipată cu 3-4 hi- droagregate.La elaborarea proiectelor centralei hidroelectrice de pe rîul Lotru, specialiștii români au prevăzut concentrarea debitelor mai multor rîuri învecinate într-un lac de acumulare care să permită, totodată, șl amenajarea unei căderi importante, folosirea unor puternice statii de pompaj pentru aducerea în lac a unor afluenți, construirea unui baraj de mare înălțime cu materiale locale, extinderea mecanizării la construcțiile subterane.

pe rîurile Lacul de volum de mc., și bala o altitu- m. Debitul se va obține

(Agerpres)

șește cu mult 1 miliard lei. Avem nevoie la sfîrșitul lunii martie, pentru realizarea acestui plan, pentru a lucra tot timpul din plin, de încă 5 000 de muncitori. Apelăm pentru asigurarea a- cestui număr de muncitori, ca și în alți ani, la ajutorul organizațiilor U.T.C?‘.
Organizația U.T.C. 

și-a înscris pe stin
dardul activității ei, 
în anii construcției 
socialiste, și această 
preocupare, de a în
drepta spre șantiere 
cei mai capabili și 
entuziaști tineri. A- 
cum, cînd șantierele 
solicită din nou par
ticiparea tinerilor la 
ridicarea unor mari 
obiective industriale, 
această preocupare a 
devenit de strictă ac
tualitate.Ținînd seama de a- ceste cerințe, comitetul regional al U.T.C., comitetele raionale și orășenești ale U.T.C., organizațiile de bază să considere una din principalele lor îndatoriri desfășurarea unei munci de educație permanente îneît să reușească — prin cultivarea în rîndul tinerilor a mîndriei și răspunderii de a fi făuritorii unui mare combinat siderurgic — să îndrume un mare număr de tineri să lucreze pe șantier. Desfășurarea cu succes a unei asemenea activități cere comitetului regional al U.T.C. să oonceapă

Vă mai amintiți ? Ziarul nostru a publicat — cu ani în urmă, cînd șantierul care avea să înalțe gigantul nici nu se născuse — scrisori de la tineri colțurile țării care cereau, aceasta cea mai nobilă îndatorire, „să 
Ii se rețină și lor un 
Ioc pentru șantierul 
Combinatului side
rurgic Galați".Din fabrici, din u- zine, de la sate, deși aveau un loc de muncă asigurat, uneori mai ușor decît cel de pe șantier, mii de tineri s-au îndreptat, îndrumați de organizațiile U.T.C., spre Galați. Ei știau că munca pe șantier este grea, cere eforturi deosebite, cere multă dăruire dar — tocmai pentru că e în firea tinereții de a pune umărul acolo unde e mai greu — tocmai pentru aceasta ei au venit aici, la Galați. Pe șantierul marelui combinat siderurgic lucrează acum aproximativ 10 000 de tineri. Ei au înscris, cu faptele lor, adevărate pagini de eroism în istoria acestei mari construcții.Lucrările pe șantierul combinatului siderurgic au intrat în faza decisivă, a pregătirii pentru punerea în funcțiune a primelor capacități de producție. Gigantul de la Dunăre — aflat într-o activitate de vîrf — lansează o nouă chemare către tineri.„Planul de investiții pe acest an — continuă tovarășul direc- tehnîc — depă-
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număr

înălțimea amețitoare a 
Ioanelor de absorbție 
Fabricii de acid azotic
cadrul Combinatului chimic 
Gralova nu-1 intimidează pe 

constructori

ARMONII LA
de 

MARCEL BRESLAȘU ÎNTÎMPLARE ?
In acest

• Conferința 
organizației 
regionale 
Argeș a U.T.C

• Ucenicia
științifica
studențească

Că revoluția culturală este din ce în ce mai mult un fenomen de masă nu se mai pune problema, cele mai largi pături ale populației citadine și rurale fiind angrenate în multiple forme ale activității culturale. Aceste forme sînt, firește, variate după mediul în care sînt practicate, după categoriile de oameni cărora li se adresează și trebuie adăugat după imaginația și competența activiștilor culturali puși să le traducă în viață. Dintr-un început, examinînd această problemă la stadiul ei actual, trebuie să facem, categoric, distincția între formă și formalism, între multiplicitatea former lor, de altfel, adesea numai aparent multiple și temeinicia lor. Corespondența intimă, organică dintre conținut și formă asigură unor asemenea manifestări și succesul de moment și eficiența în 
perspectivă,

Omul are nevoie de inedit. Nimic nu se perimă mai repede decît așa-zisele metode de succes care apoi, din comoditate, continuă să se aplice în mod mecanic și nediferențiat. Nici copilul mic, aș zice chiar nici cel de la grădiniță, nu primește cu ușurință dădăceala și el are nevoie de învăluire (precizez, învăluirea în sensul înveșt- mîntării și nu în sensul ascunderii mesajului educativ) a ceea ce trebuie să i se comunice, să i se transmită. Cu atît mai mult omul matur, adesea antrenat în preocupări profesionale și extrapro- fesionale variate, simte nevoia acestei CQntinue împrospătări a modalităților în care își formează sau își desăvîrșește personalitatea. Firește, s-au făcut în acest domeniu pași meritorii în strădania aceasta de a găsi forme noi. mai antrenante, fnâi sugestive și, finalmen-

te, mai utile. Este însă locul pentru încă destule inovații, natural nu de dragul inovațiilor, ci în permanență în vederea atingerii țelurilor lor majore, crearea unor oameni cu multiple preocupări armonios o clipă armonios, tradicție crul făcut la întîmplare, fără organici- tate, la improvizație. „Haide să-1 chemăm pe cutare. Dacă nu este liber cutare, chemăm pe un altul", Că între aceștia doi nu există vreo afinitate, că respectivul contact duCe la cu totul alte învățăminte sau măcar impresii, nu contează pentru organizatori; Trebuie s-o spunem cu regret, de multe ori primează împlinirea planului, satisfacerea lui mai mult

legate între ele. Să zăbovim, asupra acestei noțiuni de Folosesc termenul în con- cu ceea ce se cheamă lu-

(Continuare in pag. a IV-a)
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Reunind tineri de pe toate 'plaiurile argeșene — constructori ai marii Hidrocentrale „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, de pe Argeș, făuritori ai șarjelor de aluminiu de la Slatina, tineri care — în inima munților sau în mari combinate moderne — participă la valorificarea „a- urului verde", petroliști de la Băbeni sau Ciurești, tineri din cooperativele agricole de producție, din G.A.S.-uri, S.M.T.- uri, din școli și instituții, Conferința organizației regionale Argeș a U.T.C. a prilejuit o amplă trecere în revistă a succeselor pe care tinerii, alături de oamenii mai în vîrstă, le-au obținut în opera de înflorire economică și social-culturală a satelor și orașelor în care trăiesc și muncesc.Luînd cuvîntul în cadrul conferinței, tovarășul GHEOR
GHE NĂSTASE, secretar al Comitetului regional Argeș al P.C.R., spunea :

„Comitetul regional de par
tid apreciază că tineretul din 
regiunea noastră, mobilizat de 
organele și organizațiile U.T.C., 
alături de întregul tineret al 
țării, răsplătește minunatele 
condiții create de partid și de 
stat printr-o muncă însufleți- 
toare, plină de elan tineresc, 
luptă cu perseverență pentru 
ca activitatea sa să fie tot 
mai rodnică, își dăruiește cu 
pasiune energia și talentul în 
scopul îndeplinirii sarcinilor 
ce stau în fața colectivelor de 
muncă".Cu vii aplauze au primit participanții la conferință îndemnul ca, muncind și învă- țînd de la oamenii cu mai multă experiență, tinerii să contribuie, așa cum indică documentele celui de-al IX-lea Congres al partidului, la dezvoltarea multilaterală a economiei și culturii în regiunea în care lucrează.

„Trăim și muncim pe me
leagurile unde odinioară Mir
cea cel Bătrîn, Basarab și 
Vlad Țepeș au înscris pagini 
de vitejie și eroism în lupta 
pentru independența patriei. 
Sîntem urmașii lui Bălcescu, 
ai revoluționarilor care au ju
rat să nu se logodească pînă 
nu se cunună țara, purtăm în 
inimă și în conștiință tot ceea 
ce a dat mai bun poporul nos
tru în multiseculara și glo
rioasa sa istorie. Sîntem ur
mașii celor nouă meșteri mari, 
calfe și zidari, cu Manole zece 
— creștem o dată cu fabricile 
și uzinele noastre, cu unitățile 
socialiste din agricultură, cu 
școlile și facultățile. Smulgem 
apelor lumină, făurim cel mai 
tînăr metal din țara noastră, 
domesticim țițeiul, sporim 
rodnicia ogoarelor. Cu duioșie 
și emoție păstrăm și ducem 
mai departe comoara Doinei 
și a Mioriței.

Ce chemare mai nobilă poa
te avea tineretul decît slujirea 
cu devotament a patriei, de 
a urma linia politică a parti
dului, de a lupta pentru în
făptuirea planurilor de desă- 
vîrșire a construcției socialis
te", se spune în salutul biroului comitetului regional P.C.R.Darea de seamă prezentată de tovarășul ILIE DIMA, prim-secretar al Comitetului regional Argeș al U.T.C., ca și discuțiile purtate pe marginea ei, au subliniat că în înfăptuirea multiplelor sarcini care le revin, organizațiile U.T.C. pornesc de la o garanție sigură — bogata experiență pe care au obținut-o pînă în prezent în educarea politică și morală a tineretului pentru mobilizarea lui la muncă, la învățătură.„în perioada de la conferința anterioară, se spunea în darea de seamă, au crescut rolul și aportul organizațiilor U.T.C. din industrie la întreaga activitate economică, la îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicatorii. Pu- nînd un accent mai mare pe cunoașterea problemelor concrete la fiecare loc de muncă, organizațiile U.T.C. inițiază acțiuni eficace, antrenează cu mai mult succes masa largă a tinerilor la întrecerea socialistă, organizată de sindicate. Organizații U.T.C. cum sînt cele de la Uzinele de produse sodice Govora, Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu- Dej“, Fabrica de tananți „Argeșul", Fabrica de confecții „6 Martie“-Curtea de Argeș, „Tex- tila“-Pitești, dezbat cu regularitate în adunările generale ale organizațiilor de bază aspecte ale activității tineretului în producție și, cu ajutorul conducerilor tehnice, orientează tinerii spre rezolvarea a- celor probleme care sînt cele mai importante pentru întreprindere în etapa respectivă. O dovadă a îmbunătățirii muncii politice a organizațiilor U.T.C., a creșterii contribuției

tineretului la îndeplinirea planului de producție este că, la finele anului 1965, peste 6 500 de tineri își menținuseră lună de lună titlul de evidențiat în întrecere, cu peste 1 000 mai mulți decît în anul precedent".Luînd cuvîntul în cadrul conferinței, tovarășul Petre 
Berbecaru, delegat din partea organizației U.T.C. de la Uzinele Govora, spunea :„După cum este știut, în fața unei organizații de tineret dintr-o întreprindere stau sarcini multiple, care cer o bună concentrare a forțelor, folosirea unor metode de lucru cît mai eficiente. Iată de ce, în perioada care a trecut de la conferința precedentă, comitetul U.T.C. din care fac parte a acordat o atenție deosebită întăririi vieții de organizație. Cu multă atenție ne-am preocupat, de pildă, de îndeplinirea principalei noastre sarcini — mobilizarea tinerilor la muncă.„Și la noi în uzină s-a obținut o experiență bună în mobilizarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de producție, spunea în cuvîntul său tovarășul Sorin Buta, inginer la Uzina ^mecanică Muscel. Trebuie să spunem însă că meto-

studiu, a spiritului de disciplină.Conferința organizației regionale Argeș a U.T.C. a acordat o atenție la fel de mare dezbaterii stanțiale a problemelor re le ridică în prezent rea vieții organizațiilor de la sate. Succesele obținute în sectorul agricol din economia regiunii fac dovada u- nei munci avîntate a tuturor celor ce lucrează în G.A.S., S.M.T., în cooperativele agricole de producție.La obținerea acestor rezultate, alături de ceilalți lucrători din agricultura regiunii, o contribuție de seamă au a- dus și cei peste 58 000 tineri de la sate, care, mobilizați de organizațiile U.T.C., au lucrat cu hărnicie și pricepere pentru îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit în diferitele sectoare de activitate.Multe organizații U.T.C. din raioanele Drăgănești-Olt, Găești, Slatina, Costești și altele, dezbat cu regularitate în adunările generale contribuția tinerilor la realizarea sarcinilor de producție, invită cadre de conducere, ingineri, brigadieri care prezintă în fața tinerilor sarcinile economice ale coope-

sub- pe ca- întări- U.T.C.

Pornind de la succesele obținute, conferința a făcut unele mențiuni critice la adresa comitetului regional U.T.C., a unor comitete raionale și șenești. Unele organizații, spus în luările la cuvînt, losesc forme învechite de tivitate, care nu răspund blemelor și frămîntărilor vilor, nu țin seama de specificul fiecărui colectiv, de vîrsta și preferințele elevilor. Sarcina importantă a organizațiilor U.T.C. din școli, a birourilor comitetelor raionale și orășenești, a comitetului regional U.T.C. este să îmbunătățească conținutul activităților politico-educative, pentru mobilizarea tuturor elevilor și studenților la însușirea cunoștințelor predate, pentru cultivarea la e- levi a interesului pentru șțiin- ... ___ță și cultură. O mare răspun- ajunsuri der-e poartă organizația U.T.C. și față de muncitorii de mîine ai fabricilor și uzinelor noastre, față de pregătirea lor în școală și în producție.

oră- s-a fo- ac- pro- ele-

Majoritatea delegaților care au luat cuvîntul s-au referit la contribuția pe care organizațiile U.T.C. o pot aduce în educarea politică și moral-cetățenească a tinerilor,

GHE, secretar al C.C. al U.T.C. Transmițînd tineretului din regiunea Argeș salutul Comitetului Central al U.T.C., tovarășul Stoica Gheorghe s-a o- prit asupra concluziilor care au rezultat din dezbaterile purtate pe marginea activității organizației regionale în perioada de la conferința precedentă și îndeosebi asupra sarcinilor care stau în fața organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, sate, școli în perioada care urmează.
„Conferința — a spus vorbitorul — a arătat convingă

tor progresele făcute de orga
nizația regională în principa
lele domenii de activitate, ex
periența dobîndită de organe
le și organizațiile U.T.C. Ea 
a relevat, totodată, și existen
ța unor rămîneri în urmă, ne- i care au influențat 
negativ desfășurarea muncii 
unor organe și organizații 
U.T.C. Unele din organizațiile 
noastre, din întreprinderile 
industriale, înlocuiesc activi
tatea de educare a tineretului 
în spiritul răspunderii față de 
muncă cu acțiuni formale. Se 
întocmesc statistici cu numă
rul tinerilor aflați în întrece
rea socialistă, tabele ale tine
rilor evidențiați și fruntași,

Conferința organizației
regionale Argeș

a U.T.C
dele bune nu sînt folosite în toate organizațiile din uzina noastră. Mai sînt secții unde sînt trecute cu vederea chiulul, lipsa de pregătire profesională, nu se intervine cu promptitudine în rezolvarea unor lispuri de acest fel".O atenție deosebită s-a dat în darea de seamă și în înscrierile la cuvînt, dezbaterii problemelor pregătirii profesionale a tinerilor. Victor Avram, secretarul organizației U.T.C. de la Uzina de aluminiu Slatina, Nicolae Berevoianu, inginer la întreprinderea forestieră Domnești, Pițigoi Niculi- 
na, de la Uzinele „Textila"- Pitești, Traian Marghițoiu, de la întreprinderea minieră Cîmpulung-Muscel și alții au subliniat faptul că s-au organizat mai multe activități menite să cultive în rîndul tinerilor pasiunea pentru permanenta lor pregătire profesională. Ca urmare, în 1965 au frecventat cursurile de ridicarea calificării peste 15 000 de tineri. Din lucrările conferinței a reieșit însă că atît comitetul regional ca și unele comitete raionale și orășenești U.T.C. au făcut puțin pentru sprijinirea procesului de ridicare a calificării tinerilor.In conferință au fost aduse critici Comitetului regional Argeș al U.T.C. și pentru faptul că deși a analizat în cîteva rîn- duri modul în care se preocupă organizațiile U.T.C. de întărirea disciplinei, n-a luat măsuri pentru a face cunoscute, practic, concluziile la care s-a ajuns, nu s-a generalizat experiența bună, în întreprinderile din regiune înregistrîn- du-se un număr însemnat de absențe de de ore în funcționat tate.Cu mai să se preocupe comitetul regional U.T.C., comitetele raionale și orășenești de întărirea vieții organizațiilor U.T.C. de pe șantiere. Cu puțin timp înainte de data conferinței, avusese loc deschiderea șantierului hidrocentralei de pe Lotru. Numeroase alte șantiere — ale unor noi fabrici, hidrocentrale, construcții de locuințe, construcții agricole etc. — se vor deschide în regiune în perioada care urmează, ca urmare a aplicării Directivelor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. Organizațiile U.T.C. și, în primul rînd comitetul regional, vor trebui să acorde o atenție deosebită activității de recrutare a tinerilor pentru a- ceste șantiere, antrenării lor la muncă, cultivării, în cadrul organizației, a pasiunii pentru

la lucru sau care mașinile n-au cu întreaga capaci-multă grijă trebuie

rativelor agricole, ajutîndu-i să înțeleagă necesitatea participării efective la muncă pentru întărirea economico-orga- nizatorică a unităților respective. Despre aceste succese au vorbit în conferință numeroși tineri, delegați ai organizațiilor U.T.C. de la sate. Tovarășii Ion Pavel, președintele cooperativei agricole de producție Teslui; Gh. Pruna, secretarul organizației U.T.C. Stoicănești; Viorica Dobrișan, de la G.A.S.-Drăgășani; Ilie 
Vasile, de la S.M.T. Costești, și alții au prezentat conferinței o experiență interesantă, privind mobilizarea tinerilor la întrecerea socialistă, participarea la învățămîntul agrozootehnic, pregătirea profesională a tinerilor din sectorul zootehnic, experiență care merită să fie preluată de majoritatea organizațiilor U.T.C. sătești.în activitatea pe care o desfășoară organizațiile U.T.C. din unitățile agricole și îndeosebi din cooperativele a- gricole de producție pentru antrenarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor economice, mai sînt încă serioase neajunsuri. Conferința a subliniat că ele sînt rezultatul unei slabe îndrumări din partea comitetelor raionale unor birouri sînt cele de la Drăgășani, ca salariați ai acestor raionale, trec în fugă ganizațiile de la sate, lizează împreună cu comitetele organizațiilor de bază, cu conducerile cooperativelor gricole de producție problemele pe care le ridică activitatea tinerilor din locurile respective de muncă.Numeroși vorbitori s-au referit la faptul că organizațiile U.T.C. din cooperativele agricole de producție trebuie să acorde mai multă atenție muncii de educare a tinerilor în vederea păstrării și dezvoltării proprietății obștești, a cultivării dragostei pentru muncă, pentru cooperativa în care lucrează.Conferința a recomandat ca atît comitetul regional cît și comitetele raionale, toate organizațiile U.T.C. de la sate să se preocupe în mod susținut de sprijinirea acțiunii de extindere a lucrărilor de irigații.

U.T.C. Membrii raionale, cum Costești, Găești. și unii activiști comitete prin or- nu ana-a-

Remarcînd rezultatele bune obținute de majoritatea organizațiilor U.T.C. din școli, ca și din Institutul pedagogic din Pitești, Conferința regională Argeș a U.T.C. a insistat asupra necesității întăririi în continuare a activității acestora.
DIN

legendele 
sllrodllille 
poporului 

nostru
j d» Alexandru Mitru

i,

Veniseră odată, ca de multe ori, pes
te ținutul de la sud de Carpați, vremuri 
grele Și pline de primejdii.

Cete îndîrjite de achingii — călăreți 
osmanlii fără lege — se arătau tot mai 
des dincolo de Dunăre, cercetînd cu pal
mele la ochi Țara Românească.

Toată lumea știa că sultanul, după 
invazia asupra Bulgariei și Serbiei, pu
sese ochii pe Valahia. Mai ales, fiindcă 
domnitorul său Mircea (numit mai tîr- 
ziu „cel Bătrîn" — dar la vremea aceea 
numai cu cîțiva ani mai în vîrstă decît îl arată chipul ce i se poate vedea și 
astăzi în tabloul mural de la Cozia), ți
nuse partea celor năpăstuiți — a bul
garilor și a sîrbilor.

— Noi năzuim la înțelegere, spunea 
adesea Mircea, și fiecare popor trebuie 
să aibă dreptul să trăiască așa cum îi 
place.

Sultanul însă, auzind de tratatele pe 
care dorea să le încheie Mircea cu orice 
stat, mai apropiat sau mai depărtat, îi 
luase cuvintele în derîdere, socotind că 
Valahia va fi o pradă ușoară, cu toată 
vitejia poporului și a domnitorului său.

— Numai văzînd oștirile mele, valahii 
vor fi nevoiți să lase armele la pămînt.' — se înfumura sultanul în fața 
vizirilor și curtenilor lui — iar pe Mir- 
eea îl voi sili să-mi sărute papucul...

Si iată că în zilele acelea domnitorul 
este nevoit să facă o călătorie prin 
țară.

11 însoțeau în această călătorie cîțiva 
sfetnici și căpetenii de oaste de cre

în organizarea unor activități culturale instructive, educative.In perioada care a trecut de la conferința precedentă a crescut preocuparea organelor și organizațiilor U.T.C. pentru cultivarea la tineri a sentimentelor de dragoste fierbinte pentru patria socialistă și partidul comunist, respectului pentru tradițiile glorioase de luptă ale poporului și partidului nostru, pentru studierea și cunoașterea documentelor de partid și de stat.Sarcina centrală care trebuie să stea în preocuparea permanentă a organelor și organizațiilor U.T.C. este însușirea și aprofundarea în continuare de către întregul tineret a conținutului de idei iz- vorîte din documentele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. Un accent deosebit trebuie să se pună pe îmbunătățirea continuă a conținutului învățămîn- tului politic U.T.C., pe ajutorarea tinerilor în înțelegerea și clarificarea problemelor, organizînd în acest scop expuneri, consultații, răspunsuri la întrebări și altele.„Nu trebuie să uităm — spunea tovarășul Nicolae Mihăi- 
lescu, vicepreședinte al Sfatului popular regional Argeș, invitat — că marea majoritate a tinerilor au început să cunoască viața în anii puterii populare ; de aceea, ajutîndu-i să cunoască mai bine trecutul de luptă al poporului nostru, lupta clasei muncitoare, în frunte cu partidul comunist, pentru libertate naționaiă și socială, realizările obținute în anii construcției socialismului și perspectivele de dezvoltare în viitor a patriei, ei vor prețui și mai mult cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, își vor iubi cu ardoare patria socialistă".Conferința a stabilit că este necesar ca organizațiile U.T.C. să îmbunătățească munca de educare moral-cetățenească a tineretului, pentru întărirea răspunderii acestuia față de muncă și a grijii față de păstrarea avutului obștesc.în cuvîntul său, tînăra actriță a Teatrului de stat Pitești, Ileana Zărnescu,referit la acțiunile pe care trebuie să le inițieze organizațiile U.T.C. pentru mobilizarea mai activă a tinerilor la vizionarea spectacolelor de teatru, cinematograf, cărora U.T.'C.

dar nu se manifestă întotdea
una suficient interes față de 
modul în care tinerii își în
deplinesc angajamentele luate, 
față de eventualele greutăți 
pe care aceștia Ie întîmpină".Referindu-se la exemplele despre care s-a discutat în conferință, tovarășul Stoica Gheorghe a arătat că de multe ori se trece cu multă ușurință peste aceste lucruri sau se discută superficial. Este nevoie, spunea dînsul, să ne îndreptăm atenția spre ceea ce este esențial în acest domeniu, și anume mobilizarea tinerilor la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicatorii. '

„Este necesar să îmbunătă
țim întreaga noastră activita
te politică și organizatorică la 
sate, în vederea educării tine
retului în spiritul dragostei 
pentru muncă, în scopul par
ticipării mai active în toate 
sectoarele producției agricole, 
pentru dezvoltarea continuă a 
unităților socialiste din agri
cultură. Să educăm tineretul 
în spiritul apărării și dezvol
tării proprietății obștești, al 
îndeplinirii cu grijă și răs
pundere a îndatoririlor ce-i 
revin în efectuarea la timp și 
în cele mai bune condiții a 
tuturor lucrărilor agricole".Formarea tinerei generații pentru muncă și viață reprezintă sarcina principală încredințată de partid organizației U.T.C. Fiecare organizație trebuie să conceapă activitatea de educare politică, avînd întotdeauna în vedere problemele de conținut, sarcinile muncii de educație, dorințele tinerilor: cunoașterea apro-

fundată a politicii partidului, a tradițiilor de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, ale partidului comunist, cunoașterea realizărilor și perspectivelor de dezvoltare a patriei noastre. Avem o experiență bună în acest sens, pe care trebuie s-o folosim pentru atingerea acestui scop.
„Trebuie, în continuare, să 

acordăm o atenție deosebită 
studierii documentelor celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
să extindem mai mult întîlni- 
rile cu activiști de partid și 
de stat, cu personalități ale 
vieții noastre științifice și cul
turale, care să înlesnească ti
nerilor înțelegerea mai adîn- 
că a sarcinilor stabilite de 
partid, pentru dezvoltarea în 
viitor a economiei, a artei, 
științei și culturii românești".Tinerețea este vîrsta la care se formează caracterul, convingerile de viață, profilul moral. Tocmai de aceea, sublinia vorbitorul, organizațiile U.T.C. trebuie să acorde o deosebită atenție problemelor educării moral-cetățenești ale tinerilor, cultivării în rîndul tinerilor a cinstei, curajului, grijii și respectului față de tovarășii de muncă și viață. Combătînd manifestările înapoiate ale unor tineri, organizațiile U.T.C. trebuie să-i îndrume, să-i sfătuiască și să-i ajute să aibă o comportare demnă, civilizată în toate împrejurările vieții.

în conferință — arăta tovarășul Stoica Gheorghe — s-a 
vorbit pe larg despre diferite 
aspecte din experiența bună 
dobîndită de multe organizații 
U.T.C. din regiune. Din cuvîn
tul unor delegați s-a desprins 
însă o anumită tendință de 
automulțumire față de rezul
tatele obținute. E adevărat, 
s-au obținut rezultate bune. 
Trebuie însă ca organele și 
organizațiile U.T.C. să formeze 
și să dezvolte un spirit comba
tiv, critic și autocritic față de 
neajunsurile care mai există 
totuși în munca unor organi
zații U.T.C., să scoată la ivea
lă cauzele care le generează 
și, pe această bază, pornind nu 
de la niște dorințe ci de la 
realități, să găsească formele 
și mijloacele pentru înlătura
rea lor.

îmi exprim convingerea, a spus tovarășul Stoica Gheorghe în încheiere, că tineretul 
din regiunea Argeș va întîm- 
pina cu mari succese Congresui 
U.T.C. care se apropie, va 
confirma încă o dată prin fap
tele sale, prin munca sa plină 
de abnegație că este hotărît 
să nu precupețească nici un 
efort, alături de toți ceilalți 
oameni ai muncii, pentru în
făptuirea mărețelor 
stabilite de Congresul 
lea al P.C.R.".

★Intr-o atmosferă de entuziasm, participanții conferință au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., prin care, în numele celor 120 000 de uteciști, al întregului tineret din regiune, și-au exprimat sentimentele de dragoste și recunoștință vie față de partid, pentru condițiile create tineretului, ca și hotărîrea de a munci neobosit pentru îndeplinirea Directivelor celui de-al IX-lea Congres.
★în prima sa ședință de lucru, Comitetul regional Argeș al U.T.C. a reales în funcția de prim secretar pe tovarășul 
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cei mal talentat! proiectant! de Ia Institutul de prolec- 
industria ușoară se numără și tinăta Elena Iitim, a-
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Mesajul

unui artist
(BAIA MARE, de la cores

pondentul nostru) :
Recent, la Muzeul regional 

Maramureș, s-a deschis expo
ziția retrospectivă Aurel Popp, 
eveniment cultural care depă
șește prin semnificațiile sale 
valoarea unei obișnuite mani
festări cu caracter regional. 
Aurel Popp s-a născut intr-o 
comună din raionul Cărei și a 
trăit, cea mai mare parte a 
vieții, la Satu Mare. Simplul 
amănunt că între Aurel Popp 
și Tonitza a avut loc un în
semnat schimb de corespon
dență, în care acesta din ur
mă făcea aprecieri elogioase la 
adresa operei lui Aurel Popp, 
este de natură să recomande 
și să impună.

Retrospectiva constituie, în 
primul rînd, un omagiu bine
meritat adus omului și operei 
rămase de la el. Tablourile și 
cele cîteva sculpturi prezen
tate în cadrul expoziției scot 
în evidență o personalitate 
puternică și complexă. Zidar, 
grafician și sculptor în același 
timp, artistul a imortalizat pe 
pînză sau în bronz o gamă 
foarte variată de aspecte 
realității. Cele mai multe

ale 
din

ele, cu toată diversitatea te
matică, au o trăsătură comunăr 
prezența permanentă a efortu
lui, ca element de compoziție. 
Uneori, efortul acesta este de
clarat chiar din titlu, în ta
blouri ca „Aratul greu" sau 
„Drum greu"; de cele mal 
multe ori însă el se desprinde 
din atmosfera generală a lu
crării, dezvăluind de fapt ati
tudinea artistului. („Se poartă 
snopii" sau „Pe arie"). Iii 
„Căratul buștenilor", buștenii 
nici nu se văd, însă senzația de 
sfîrșeală, de oboseală a oame
nilor care trag din greu, ală
turi de cai, este atît de puter
nic reliefată, încît copleșește. 
Un tablou mai cunoscut, „In- 
mormîntarea proletarului", este și el construit în aceeași notă, 
caracteristică.

In expoziție sînt prezente nu
meroase picturi antirăzboini
ce, cărora faptul că pictorul a 
participat direct la primul răz
boi mondial, le conferă o deo
sebită autenticitate. Cele cîte
va tablouri care surprind di
ferite momente din război, 
fără a avea o anumită conti
nuitate, se constituie totuși in
tr-un ciclu. E vorba de „Ata
cul cu gaze", „Eroul necunos
cut", „Dacă omul vrea să 
piară...", „Atacul".

Expoziția dezvăluie un pic
tor profund, sensibil la marile 
idei, vibrînd autentic și deplin la tot ceea ce îi oferea reali
tatea înconjurătoare. Calități 
ce i-au și așezat, de altfel, o- 
pera în rîndul valorilor trai
nice.

D. MATALĂ

Fizicianul Alexandru Cristea, 
de la Centrul de cercetări al 
Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, urmărind, 
In laborator, cu ajutorul a- 
paratului de electroforeză di
fuzia macromoleculelot în 
scopul determinării greutății 

lor moleculare

Foto: AGERPRES

dință și cîțiva slujitori și copii de 
casă.

Potrivit unei narațiuni, domnul și so
ții săi ar fi plecat de la Curtea de Ar
geș, după alta — de la Mînăstirea Co
zia. Și ar. fi trecut ei de-a lungul Ol
tului, pe o potecă îngustă, pe sub nu
cetul și făgetul plin de mireasmă, pînă 
au ajuns în cel dintîi sat.

Acolo, oprindu-se domnitorul și cu

Fiindcă nu se ivea nimeni să-i în- 
tîmpine, domnitorul a trimis un copil 
de casă să dea de știre că a sosit în 
sat.

Oamenii s-au grăbit să vină, grămă- 
dindu-se cu o mare bucurie și nădejde 
în fața domnitorului, au stat în ge
nunchi în fața lui și acesta i-a între
bat cum de sînt, în zi de duminică, în
veșmântați tot în straiele de peste săv-

CONDEIELE LEI
MIRCEA CEL BAJRlN

ceata lui în marginea satului, la o fîn- 
tînă, după ce au sorbit apă limpede și 
rece ca să se răcorească, au rămas mi
rați foarte că, deși era duminică, nu se 
zăreau pe nicăieri oameni odihnindu-se, 
plimbîndu-se sau desfătîndu-se în cîn- 
tece și jocuri cum se cuvine în zilele 
de sărbătoare.

Dimpotrivă, răsunau zgomote de mun
că, topoare despioînd lemnul și sunete 
de fierărie.

tămînă și ce muncesc anume cu atîta 
sîrg.

— Ia, am auzit și noi de răutățile care 
pîndesc țara, au răspuns ei, și cum altă nădejde credem că nu e, ne silim să 
facem pentru vremea de cumpănă niș
te condeie măriei tale!

— Ce fel de condeie? — n-a putut 
pricepe dintr-o dată vornicul lui Mircea.

— Condeie de scris pe pielea dușma
nului, să nu se mai șteargă niciodată,

dacă altminteri nu se poate vorbi cu el.' — au răspuns bătrînii satului. 
Fiindcă trebuie să ne apărăm pămân
tul din străbuni.

Unul dintre bătrîni s-a repezit apoi cît a fost în stare de iute și a adus 
domnitorului un maldăr de săgeți.

— Acestea și nu altele sînt condeiele 
pe care le lucrăm în zi de sărbătoare, 
ca dar măriei tale — a glăsuit moșnea
gul, dîndu-i trei-patru dintre ele lui 
Mircea să le cerceteze.

Domnul, cercetîndu-le, le-a găsit nu
mai bune, a mulțumit pentru ele și, ple- 
cînd mai departe, le-a poruncit săteni
lor să le ducă la curtea domnească.

Nu mică i-a fost însă uimirea cînd, 
străbătînd și alte sate, a văzut oamenii 
pregătindu-se de apărare, chiar fără 
poruncile domniei, în chip asemănă
tor.

Unele dintre condeiele acestea se 
spune că i-ar fi slujit lui Mircea și cînd 
a ajuns pînă la Dunăre „furtunosul 
Baiazid".

Mircea l-a întîmpinat cu modestie și demnitate pe Baiazid. îndemnîndu-l din 
capul locului — așa cum scrie neîntre
cutul nostru Mihai Eminescu — să păs
treze pacea, pentru că „Mulți durară, după vremuri, peste Dunăre vr'un pod, / De-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod; / împărați, pe care lumea nu putea să-i mai încapă, / Au venit și-n țara noastră de-au cerut pă- mînt și apă. / Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimînt: / Cum ve

niră, se făcură toți o apă și-un pămînt".în trufia Ivi» năvălitorul însă nu a 
vrut să dea ascultare cuvintelor în- țeleptești ale lui Mircea, privindu-l și 
tratîndu-l plin de dispreț.

Domnitorul se întoarse mîhnit în ta
băra română; dar îndată Codrul clocoti de zgomot și de arme și de bucium, / Iar la poala lui Cea verde mii de capete pletoase, / Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă 7 Călăreții umplu cîmpul și roiesc după un semn / — Și în caii lor sălbateci bat cu scările de lemn, / Pe copite iau în fugă fața negrului pămînt, / Lănci scîn- teie lungi în soare, arcuri se întind în vînt, / Și ca nouri de aramă și ca ropotul de grindeni, / Orizontu-htuhe- cîndu-1, vin săgeți de pretutindeni, 7 Vî- jîind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie... / Urlă cîmpul și de tropot și de strigăt de bătaie / ...Cad săgbțile în valuri care șuieră, se toarnă / Și lovind în față-n spate, ca și crivățul și gerul, / Pe pămînt lor li se pare că se năruie tot cerul... / Mircea însuși mînă-n luptă vijelia-ngrozitoare, / Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare... Peste-un ceas păgînătatea e ca pleava vînturată / Acea grindin-oțelită înspre Dunăre o mînă / Iar în urma lor-șe-ntinde falnic armia română.

In felul acesta au știut oștenii Țării 
Românești să folosească condeiele lui 
Mircea și să scrie cu ele răvașe pe pie
lea dușmanilor năvălitori!
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Cel mai bun mijloc pentru inițierea studenților în cercetarea științifică îl considerăm a fi cercul științific studențesc. De a- ceea, acestei forme de activitate trebuie să i se acorde o deosebită atenție. în primul rînd, considerăm necesară reglementarea problemei timpului de care studenții "au nevoie pentru a lucra la o temă și pentru valorificarea rezultatelor muncii lor în cadrul ședințelor de cerc. A- cest timp poate fi a- cordat prin planurile de învățămînt, fără a-i supraîncarcă pe stu- denți. în al doilea rînd, pentru a funcționa e- ficace, socotim oportună — experiența activității științifice studențești din Facultatea de geologie-geo- grafie este în acest sens edificatoare — organizarea cercurilor științifice studențești în perspectiva a patru ani de studii, înce- pînd cu anul al II-lea. în această primă perioadă, studenții să fie încadrați în activitatea de cerc ca stagiari, la disciplina unde vor — fără obligația de a frecventa același cerc și în anii următori — fiind puși să întocmească referate asupra unor articole și lucrări științifice cu ca

racter mai restrîns. Se vor obișnui, astfel, cu o serie de probleme ale disciplinei, consultarea științifică a unei bibliografii, cu redactarea și susținerea u- nui referat. în al fll-lea an de studii, cînd cunosc disciplinele de bază, studenții pot să-și aleagă definitiv cercul. Acum

trebuie să li se dea teme cu caracter original, dar mai simple, corespunzătoare cunoștințelor acumulate. De la profesori să primească toate indicațiile bibliografice și îndrumările necesare, dar acest sprijin să nu devină dădăceală, să nu se substituie muncii studentului. Totodată li se pot da referate asupra unor lucrări de specialitate mai vaste sau care să prezinte viața și activitatea u- nor cercetători de renume. în anul al IV- 

lea, studenții pot continua lucrarea primită în anul III sau pot primi, la cererea lor, lucrări ale căror teme să fie înrudite cu problema care va constitui subiectul lucrării de diplomă. Asemenea teme e bine să fie alese de studenți pe baza efectuării practicii în producție. De asemenea, pot fi întocmite referate care să prezinte datele și materialul strînse în timpul practicii. în ultimul an de studii să prezinte în cerc rezultate ale cercetărilor legate de lucrarea lor de diplomă. Cu aceasta 'considerăm că se încheie un prim ciclu al formării oricărui tînăr cercetător.Activitatea studenților din cercurile științifice trebuie urmărită îndeaproape de cadrele didactice și pentru a putea propune, la absolvire, o- prirea celor mai buni în învățămîntul superior. La reținerea absolvenților în facultate, ca preparatori, trebuie să se ia în considerație nu numai rezultatele obținute la examene, ci și capacitatea de a întreprinde o muncă științifică de cercetare, capacitate pe care cel mai bine o afirmă activitatea tînărului în cercul științific studențesc.

Științe; românești 1 s-au deschis largi perspective de dezvoltare. Sarcinile pe care partidul le-a pus în fața lucrătorilor pe tărimul științei ne solicită multilateral. Una dintre acestea este formarea tinerilor specialiști care să aibă competența de a a- plica cuceririle științei și tehnicii și, totodată, de a le duce mai departe, pe noi culmi.Cercurile științifice studențești create pe lingă diferitele catedre ale facultăților, oferă climatul inițierii în munca atît de pasionantă a cercetării, familiarizează studentul cu diferitele etape ale procesului creației științifice. El învață să culeagă informația științifică, să aleagă și să sistematizeze datele bibliografice esențiale, să prelucreze aceste date și să facă sinteza lor. Sub îndrumarea directă a cadrelor didactice, studenții din cercurile științifice capătă deprinderea modului de abordare a unei teme de cercetare, încadrarea ei în datele literaturii, căile experimentale de urmat pentru rezolvarea ei, respectiv alegerea unei metodologii de lucru corespunzătoare. Cunoscînd treptat aceste premise ale cercetării, studenții pot efectua — sub îndrumarea competentă a cadrelor didactice din facultate 

— o serie de determinări experimentale. Ei se inițiază totodată în modul de interpretare și redactare a rezultatelor obținute.Menționez că și institutele de cercetări pot sprijini activitatea studenților din cercurile științifice De exemplu, la Institutul de biochimie al Academiei, sub supraveghe-
2. Să 

parcurgem 
tot alfabetul

------------------- nrrrea unor cercetători, uni; dintre studenți e- fectuează lucrările lor, avînd astfel posibilitatea să cunoască și să a- plice unele din metodele moderne folosite în cercetarea biochimică.Experiența anilor precedenți a confirmat utilitatea cercurilor științifice studențești și a întărit rolul lor în procesul de instruire, de consolidare și lărgire a cunoștințelor dobîndite în facultate.Dată fiind dezvoltarea acestor cercuri, ar fi indicat ca în cadrul lor să fie atrași tot mai mulți studenți Ia care 

se manifestă elan și dragoste pentru munca de cercetare. în felul acesta, s-ar crea o bază mai largă pentru recrutarea de cadre cit mai valoroase pentru institutele de cercetări. Ar fi, poate, necesar ca orele destinate lucrărilor în cadrul cercurilor studențești să fie prevăzute în programele oficiale ale anilor de studii respectivi. Aceasta ar conduce la o activitate permanentă, de continuitate, și la o coordonare mai bună a muncii în aceste cercuri.Inițierea în munca de cercetarea sau elaborarea unor lucrări, chiar publicabile, efectuate în cadrul acestor cercuri, nu trebuie să creeze studenților impresia falsă că munca de cercetare este un lucru simplu, ușor realizabil. Activitatea științifică este un proces complex; el presupune formarea unei gîndiri științifice care nu se realizează dintrodată, ci se dobîndește cu timpul. Cercetarea științifică reclamă o anumită experiență și o largă cultură de specialitate, ce se acumulează, de asemenea, treptat ■ ea necesită perseverență, entuziasm și conștiinciozitate. Activitatea desfășurată în cercurile științifice studențești trebuie să insufle studenților aceste calități și să-i pregătească și în acest sens.

Studenții au în majoritate vîrsta între 18—24 ani. E firesc să ne întrebăm dacă ei pot întreprinde o muncă de cercetare în diferite ramuri ale științei. In loc de răspuns, îmi vin în minte niște exemple. Cunoaștem mai multe mari descoperiri care aparțin u- nor oameni tineri și foarte tineri. Primul virus, acela al mozaicului tutunului, a fost descoperit în 1892 de D. I. Ivanovski, la vîrsta de 28 ani. Priestley a descoperit CO2, numit de el aer legat, în 1754, pe cînd avea 21 ani, iar oxigenul, numit aer de glogisti- cat, în 1757, pe cînd a- vea 24 ani.N-a trecut mult timp de cînd, spre marea* 1 2 noastră satisfacție, am luat cunoștință de noile măsuri luate de partidul și statul nostru pentru sporirea realizărilor științei românești în folosul progresului țării. Tinerii au găsit exprimată în a- ceste măsuri statornica grijă a partidului pentru formarea și valorificarea deplină a potențialului lor creator. Nouă, cadrelor didactice nu ne este deloc indiferent cui vom preda ștafeta științei. cine ne vor fi colaboratorii și discipolii.

Inițierea științifică ar trebui'să urmărească două obiective.1. Deprinderea stu
dentului cu munca de 
documentare științifică. Acesta-i primul pas în cercetare. în fiecare specialitate, oricît de îngustă, există un material imens. Este imposibil să parcurgi dar, mai ales, să-ți însușești . tot acest material. Trebuie să intervină aici discernămîntul. Etapa documentării științifice este deci foarte importantă : îi oferă tînărului posibilitatea să-și încerce capacitatea selectivă, să se orienteze în noianul de fapte, să judece critic, Totul 
este ce teme i se 
recomandă studentului pentru documentare. Acestea trebuie să fie foarte actuale, să-i solicite gîndirea, să-i creeze, aș spune chiar, dificultăți, să-1 trimită la surse bibliografice numeroase și variate.2. Studentul să fie 
neapărat pus în situa
ția de a experimenta,

Un prim aspect, care mi se pare mai important, este îndrumarea studenților spre domeniul de cercetare cel 

mai potrivit, care corespunde dorinței lor de afirmare, însușirilor intelectuale și chiar fizice.O dată ales în mod judicios domeniul de cercetare, se pune problema organizării muncii: alegerea temei mai întîi. Mi se pare foarte important să-i lăsăm studentului
3. Răspun

derile tînărului 
cercetător

BBSMSSnScît mai multă independență ; el să fie acela care, dintr-o listă de subiecte propuse de catedră, să hotărască ce va studia, ce-i place, ce corespunde pregătirii sale; el să-și culeagă informația științifică. Și pentru că am ajuns la această etapă foarte importantă — informația științifică — îmi permit o paranteză. Socotesc u- til să se introducă și în planurile de învățămînt ale facultăților din universități lucrări de an — în anii 2 și 3, care să solicite studenților să fie la punct cu informația științifică 

Ia zi. Sarcina studentului, pentru a realiza o astfel de lucrare, este de a citi și conspecta 20—30 materiale originale, publicate în diferite limbi de circulație mondială. Ponderea u- nei astfel de lucrări e bine să fie cel puțin e- gală cu un examen la o disciplină.în genere, studenții își însușesc relativ repede metoda de cercetare și lucrează cu zel la culegerea datelor. Mai cu seamă datele pozitive îi stimulează în această muncă. Sigur, pe parcurs ei au nevoie de îndrumări pentru a-și forma o disciplină a muncii — efectuarea la timp a tuturor calculelor și trecerea pe curat a rezultatelor •— pentru a interpreta rezultatele proprii. Specific că studentul trebuie în
drumat să facă singur 
această muncă.Dar să nu uităm nici un amănunt cînd îi călăuzim pașii unui student în activitatea științifică. Limbă străină învățată de student în liceu și în facultate, trebuie folosită la culegerea informației științifice și Ia alegerea metodei de cercetare. Lucrările de an și lucrările din cercul științific studențesc, trebuie coordonate și ele pentru ca acestea să ducă, în final, Ia o lucrare de diplomă valoroasă.

S-a exprimat și părerea că studenții nu au posibilitatea să desfășoare, din lipsă de timp sau din alte cauze, o activitate științifică propriu zisă în facultate. Se propune, în consecință, ca activitatea lor științifică să se limiteze Ia elaborarea, prezentarea și discutarea unor referate științifice de sinteză în anumite domenii ale cercetării fundamentale sau aplicate. Desigur că acestea au un rol important în pregătirea teoretică a studenților și în cunoașterea evoluției cercetărilor într-un anumit domeniu, dar aceasta trebuie considerată— așa cum este de fapt— numai ca o etapă de familiarizare a lor cu problemele de cercetare. Ceea ce este mai e- sențial pentru pregătirea lor ca cercetători, urmează în mod. firesc acestei etape : inițierea și executarea efectivă
învățămîntul matematic din țara noastră — ca de altfel întregul învățămînt — este organizat astfel încît anii 

de ucenicie studențeas
că să fie și ani de uce
nicie științifică.Climatul pentru studiu și cercetare este creat cu mult înainte de intrarea în facultate.Concursurile Gazetei matematice și olimpiadele actuale descoperă și stimulează aptitudinile de cercetare ale celor mai buni și ta- lentați dintre elevi — astfel încît ei cînd intră în facultatea noastră de matematică au un început de ucenicie în cercetare. Aptitudinile matematice apar devreme — ca și talentele artistice. Sînt foarte rare cazurile cînd aptitudinile pentru matematică apar după vîrsta de 15—17 ani.Este firesc, de aceea, ca format în spiritul și mentalitatea de viitor 

a cercetărilor, interpretarea justă a datelor obținute și a fenomenelor observate, verificarea tehnică și economică a metodelor, procedeelor și îmbunătățirilor tehnice cu caracter de inovații sau chiar de invenții.Atrăgîndu-i pe stu- denți în munca de cercetare nu urmărim să dăm producției un cercetător complet format, ci un absolvent care și-a însușit deprinderile de început.Formarea omului de știință este un proces complex care trebuie să înceapă în facultate și să se desăvîrșească la locul de muncă. Există multe căi de a iniția studenții în munca de cercetare, dar e- ficiența acestora trebuie judecată numai după măsura în care a reușit să dezvolte la student aptitudinile și deprinderile pe care a- ceștia trebuie neapărat să le posede la absol
cercetător — deprins pentru un studiu independent și pentru fructificarea cunoștințelor prin rezultate originale, tînărului student să 
i se ofere și să i se pre
tindă mai mult. Cercurile științifice studențești au menirea de a contribui la formarea gîndirii științifice. Față de alte facultăți, munca în cercurile științifice este însă oarecum diferită. Implică cercetarea — nu numai pentru că există o bogată tradiție, că studenții pot învăța din exemplul marilor noștri universitari — dar matematica însăși obligă la o trăire și o gîn- dire științifică. La noi, activitatea în cercuri nu se poate mărgini numai la îmbogățirea cunoștințelor predate. Forma referatului este gama, solfe- giul din muzică, schița pictorului — nu o lucrare de creație.Desigur nu toți 

virea facultății și pe care numai cu greu și le poate forma în producție.Profesorul și celelalte cadre de la catedră au un rol important în formarea cadrelor de cercetare. In facultate studentul se simte atras de disciplina în muncă și de personali
4. A alege 

metoda optimă
tatea profesorului sau a cadrului didactic, care îl inițiază în tainele cercetării și pe care îl ia ca model. Se crează astfel o ambianță în care pasiunea profesorului pentru a- ceastă muncă se transmite pe nesimțite studentului. Sub influența îndrumătorului, se dez- 

studenții facultății devin cercetători. Dar facultatea noastră este cea mai importantă pepinieră de matematicieni și de la început accentul îl punem pe munca de cercetare științifică. Nu putem 
forma buni matemati
cieni printr-un cerc de 
informare științifică — 
ci de cercetare. Desi

5. Exemplul marilor 
universitari

gur, informarea este 
indispensabilă tuturor — cercetători sau viitori profesori. Forma în care sînt organizate cercurile științifice de la noi este stimulatoare pentru toți stu- îenții •— mă refer chiar și la cei slabi. Activitatea în cerc implică exigență ; diferența de 

voltă la student personalitatea caracterizată prin seriozitate, devotament față de muncă, curiozitate și pasiune științifică, dăruire pentru descoperirea și promovarea noului.Metodele pe care le folosesc cadrele didactice în îndeplinirea a- cestei sarcini trebuie să 

fie corespunzătoare. Pentru a deveni cercetător independent, capabil să pună și să rezolve singur a problemă de cercetare, îndrumătorul nu trebuie să-l obișnuiască pe student cu dădăceala; a- cesta trebuie lăsat să se documenteze și să-și formuleze singur ipote
nivel între studentul bun si slab rămîne — cel slab înțelege mai anevoie dar și lui i se deschide o perspectivă, antrenat fiind continuu la o disciplină a studiului.Munca în cerc este diferențiată ; de Ia referatul expozitiv — la referatul cu ramificații în afară — sinteză a 

mai multor lucrări — demonstrația personală a unor teme la refera- tfll pentru o cercetare personală. Această diferențiere nu pornește de la catedră, ci de la studenții înșiși ; ca și la vioară — unul rămîne la solfegiu, altul a- junge la virtuozitate — așa e și la matemati

ze de lucru și puncte de vedere proprii pentru explicarea fenomenelor întîlnite, să găsească singur răspuns la întrebările pe care și le pune, îndrumătorul intervenind numai atunci cînd se simte nevoia.Astfel, se poate dezvolta la student imaginația, inventivitatea, fantezia șl îndrăzneala creatoare, deprinderea de a analiza și sintetiza, de a trage concluzii juste. Documentarea studentului va fi de asemenea suprave- ghiată și îndrumată de profesor în așa fel ca studentul să se informeze operativ din sursele cele mai indicate.Prezența îndrumătorilor printre studenții care desfășoară activitate științifică, face posibilă o apropiere a acestora de cadrele didactice și ajută la cunoașterea îndeaproape a fiecărui student, 
că. Dar anii de experiență ne-au dovedit că dacă sînt 2—3 studenți virtuoși într-un cerc, activitatea lor îi antrenează — stimulînd creator — și pe ceilalți. Preocuparea cadrelor care conduc cercurile științifice studențești, este să-i ajute să gîn- dească științific pe toți deopotrivă. In felul acesta îi ferim de rutină, ajutîndu-i să-și lărgească orizontul, in- formîndu-se din studii matematice prețioase— românești și străine— la nivelul actual al științei.Continuitatea activității în cercul științific a dat posibilitatea ca la sesiunile științifice studențești, studenții noștri să se prezinte adesea cu lucrări originale, unele dintre ele atingînd nivelul necesar pentru a putea fi publicate în revistele de matematică ale Academiei, ale Societății 

de matematică și uneie 

căruia i se pot transmite astfel mai ușor i- deile care stau la baza unei bune educări și instruirii profesionale a formării lui ca cercetător.In ce privește forma de atragere a studenților în activitatea de cercetare, consider că cea mai eficientă este organizarea de cercuri științifice studențești. Rezultatele care se obțin în cadrul acestor cercuri vor fi cu atît mai satisfăcătoare, cu cît temele a- lese sînt mai adecvate timpului și mijloacelor de care dispune atît studentul cît și cadrele de la catedră, precum și de preocuparea și interesul pe care-1 depun cadrele didactice în îndeplinirea cu succes a acestei sarcini. Avem numeroase exemple cînd studenții din cadrul cercurilor științifice și-au făcut un debut promițător pe arena științifică.
chiar în publicațiile de specialitate de peste hotare.O altă formă de pregătire pentru cercetarea științifică o constituie seminariile de cercetare ale catedrelor din care multe se fac în colaborare cu Institutul de matematică al Academiei. La acestea participă din proprie inițiativă cei mai buni studenți.Actuala formă de organizare a cercurilor științifice de la matematici răspunde, cred, în bună măsură sarcinilor uceniciei științifice studențești. In special celor orientate pentru cercetare. Ne căsnim ca și pentru cei care se pregătesc pentru învățămîntul mediu să le formăm a- cea deprindere de gîn- dire și cultură — absolut necesară : de a fi 
pregătiți pentru înțele
gerea oricărui progres 
apărut în matematică.

Studentului i se cere, în primul rînd, să a- simileze cunoștințele necesare pentru profesiunea sa, să dobîn- dească în școala superioară o trainică competență inginerească. Noi, cînd vorbim de studentul care intră azi în facultate, ne gîndim că el va fi specialist peste cinci ani și că va trebui să profeseze Ia nivelul dezvoltării științei și tehnicii de atunci. Implicațiile acestui fapt sînt mari. De aceea, și există frămîntarea creatoare de a perfecta căi mai bune,'mai variate pentru a asigura viitorului specialist o pregătire mai mult de- cît corespunzătoare. Intre acestea se înscrie ji activitatea științifică 
a studenților.Despre această activitate s-au exprimat mai multe puncte de vedere. După părerea mea, nu-i putem cere _ studentului, datorită, pe de o parte, cunoștințelor incomplete pe'care le are iar, pe de alta, timpului și așa măsurat, drămuit pentru însușirea disciplinelor de an, să desfășoare o activitate de cercetare, să realizeze lucrări originale. Dar este absolut necesar să-l familiarizăm cu deprinderile de cercetare științifică.Amploarea pe care o cunoaște și o va cunoaște în viitor, pe temeiul ultimelor îndrumări date de partid, activitatea științifică impune o îndatorire pentru școala superioară : pregătirea studen

ților ca la absolvire 
absolut toți să poată 
desfășura o muncă in
ginerească în produc
ție și activitatea de 
cercetare la diverse 
nivele — în laboratoarele uzinale, în institute de cercetări, în facultăți, în institutele ^Academiei. Noi nu pregătim, după părerea

mea, două categorii de ingineri: pentru producție și ingineri pentru cercetare. Desigur, intervin și nuanțe : unii dintretineri au calități deosebite pentru munca de cercetare, calități pe care le cultivăm în mod deosebit. Dar asta nu înseamnă să-i excludem pe ceilalți din această activitate, ci, dimpotrivă, să le cultivăm, cum spuneam, calitățile pentru a desfășura o muncă științifică, de creație, oriunde vor fi repartizați.

1
6. îndrăzneala

se cultivă 

Anchetă realiza» de LUCREȚIA LUSTIG, FLOIIICA POPA, 

ION TRONAC

de a verifica practic 
ceea ce studiază. De a- ceea, tema aleasă să fie nu numai actuală, dar și de utilitate practică ; verifieînd-o, studentul să-și poată da seama de eficacitatea ei. Nu mi se pare inutil să-i punem pe stu
denți să rgstudieze, să 
reverifice niște lucruri deja stydiate. în ucenicia științiîică e nevoie 
de o etapă de repar- 
curgere a unor drumuri ; aceasta stă la baza deschiderii unor căi noi. Soluțiile noi, creatoare, se nasc pornind pe niș'te drumuri bătătorite.Putem vorbi și despre o activitate de cercetare creatoare la studenți. Cînd' spun a- ceasta, mă gîndesc la studenții foarte buni — cei mai buni. Soluția cea mai potrivită este sa-i atragem în colectivele cadrelor didactice, să le repartizăm răspunderi în cadrul unor teme de cercetare, să-i punem să lucreze, să-i chemăm la discuțiile noastre. O singură reținere am — și cred că trebuie să medităm asupra ei. Tî- nărul se află în perioada de formare inginerească, cînd trebuie să-și însușească un volum complex de cunoștințe. Se mai întîmplă însă ca, antrenîndu-1 să cerceteze o temă, aceasta să-l pasioneze într-atît încît să neglijeze unele laturi ale pregătirii cotidiene. Și ne trezim că avem de la student o lucrare bună, valoroasă, dar acesta a „acumulat" și niște goluri. Cadrului didactic i se cere, de aceea, o foarte mare grijă pentru a-i feri pe studenți de a- cest pericol ; să nu devină „robii" unor teme de cercetare, în detrimentul formației generale de specialitate.



In timpul probei de aruncare 
greutății-junioare

aSCURT
• Ieri la Vero

na, în turneul 
triunghiular de 
fotbal al echipe
lor de tineret, se
lecționatele Ro
mâniei și Austri
ei au făcut meci 
egal : 2—2 (1—

0) după un joc de 
tehnică, în care fot-bună factură

baliștii români au avut inițiativa și 
ar fi putut termina învingători 
dacă nu ratau multe -ocazii favora
bile.

Selecționata de tineret a Româ
niei va mai susține două meciuri 
amicale în Italia. Primul va avea 
loc duminică, la Lecco.

• După o zi de odihnă, turneul 
internațional de șah de la Bever- 
wijk s-a reluat cu disputarea par
tidelor din runda a 7-a.

In turneul feminin, Alexandra 
NicbTau jucînd cu negrele a remi
zat cu Vreeken. Principalele sale 
adversare, K. Jovanovici și Kara- 
kas, au obținut și ele rezultate de 

! egalitate, cu. Litmanovicz și respec- 
, tiv cu Radzikowska. Celelalte par

tide, printre care și cea dintre 
Polihroniade și Heejhskerk, s-ai) 
întrerupt.

Alexandra Nicolau continuă să 
conducă neînvinsă în clasament 
cu 5;5 puncte, urmată de K.. Jova
novici (Iugoslavia) și Karăkas (Un- 
garia) cu eîte 4,5 puncte, Radzikow- 
șka (Polonia) și Vreeken (Olanda) 
cu cîte 4 puncte. . , ■

în turneul maeștrilor, reprezon- ■ 
tantul României, Teodor Ghițescu 
a trecut din nou în fruntea clasa, 
mentului cu 5,5 puncte. în ' runda 
a 7-a el l-a învins pe olandezul 
Kramer. în cele două partide între
rupte, șahistul nostru a obținut o 
victorie și o remiză.

Alte rezultate dih runda de ieri : 
Jongsma — Smederevac ■ 1— 0 | 
Beni — Ostoici 9—1 ; Sațidor — 
Vesterinen remiză. Celelalte parti
de s-au întrerupt.

In clasament, la o jumătate de 
punct în urma lui Ghițescu se află. 
Ostoici (Iugoslavia) și Vesterinen 
(Finlanda) cu 
(Olanda) cu 4 
întreruptă.

■ș

-f

cile 5 puncte, Ree 
puncte și o partidă

n procesul modern de instruire a sportivilor de per
formantă, educarea calităților morale și de voință 
ocupă un rol de-o importanță deosebită. în oricare 
disciplină sportivă și indiferent do timpul în care 
se desfășoară, antrenamentul este un proces complex 
și nu o simplă instruire tehnică. Este, în primul 
rînd, muncă. O muncă chibzuită, sistematică, stărui
toare, îndîrjită, tenace. Educarea atitudinii conștiente 
față de o asemenea muncă este adesea secretul ma

rilor performanțe, căci antrenamentul sportiv este, deobicei, o 
muncă efectuată în scopul realizării de performanțe.

Am socotit interesant, de aceea, să cunoaștem părerile unor an
trenori, verificate prin propria experiență în legătură cu rolul și 
locul pe care-1 ocupă în procesul de instruire a sportivilor educa
rea calităților morale și de voință.

Iată cîteva din aceste păreri:

CONSTANTIN TEAȘCĂ, an
trenor de fotbal.„In ceea ce privește . fotbalul, cînd vorbim despre influența factorilor educativi în formarea sportivului, cred că trebuie să ne referim la dorința și capacitatea acestuia ca și a antrenorului (aici rolul său ar fi de a sfătui și e- ventual de a controla) de a-și regla antrenamentul invizibil (viață organizată, somn, odihnă) căci este vorba de un antrenament pe care poate să și-1 dirijeze și singur. Și prin ce alte mijloace se poate educa un fotbalist, un sportiv ? U- nitatea în care se dezvoltă foarte bine este școala, prima formă de educație organizată. Ani de zile, în școală, la noi, fotbalul n-a fost obiectul preocupărilor și de aici s-a și resimțit pe terenul de sport. A doua chestiune este în ce măsură asimilează, participă la procesul instructiv tehnic și educativ ce se desfășoară la clubul pe care-1 reprezintă. Or, după părerea mea, sportivul, de mic copil, trebuie să crească, să fie e- ducat în spiritul mediului clubului, care impune exigență, dragoste de muncă, ceea ce înseamnă că respectivul copil trebuie să urce toate treptele în același club, evoluînd secțiile de copii, juniori, neret și seniori. La noi mult prea puțini jucători au parcurs acest drum.. De a- ceea, astăzi întîlnim foarte mulți fotbaliști care nici, nu știu prin cîte cluburi au trecut. Atunci, pe bună dreptate, apare întrebarea : este atașat un jucător de echipă dacă nici cluburile, nici conducătorii, nici antrenorii nu și-au putut forma o bază de cunoaștere a sportivului care s-a plimbat continuu dintr-un• oraș în. altul ?•_ De altfel aici este vorba și-„de o practică mai veche a unor antrenori sau conducători de Cluburi care schimbă me- rfeu jucătorii!’ De ce? Uneori sînt obligați : au în formație (cum mi s-a întîmplat la C.S.M.S. Iași) sportivi ' complet necorespunzătbri: . Con- stăntinescu, Alexandru,. Ur- sache,: sau -alții care emit pretenții pentru studii : Smărăn- descu, Dragomirescu, fără a putea face . față și fotbalului, și să mai amintesc și de cei depășiți de vîrstă (vîrsta fiziologică, nu cronologică) Vpi- ca, Scarlat.Aceeași categorie de sportivi am găsit și la Bacău : Oltea- nu, Secoșeanu, necorespunzători ca valoare fotbalistică : Gram, Bucur,; Seceleanu, vi- novați pentru grave abateri de la conduita elementară oricărui cetățean. Nu-i de mira-

re că tot ei sînt printre fotbaliștii care practică un joc dur sau dovedesc atitudini nesportive față de arbitri, față de public. Deși binecunoscute, asemenea apucături huliganice, totuși fotbaliștilor n-a cui cuvenit în. clubului Dinamo
educarea ocupat lo- preocuparea Bacău. In

acum, exact ceea ce îi trebuie unui sportiv, obișnuința de a se întrece cu sine și cu alții, a- tît pentru perfecționarea permanentă cît și pentru obținerea unui rezultat mai de prestigiu: în plus au. apărut consecințele suprasolicitării unora dintre jucători, normale în a- ceastă situație, care îmbracă numeroase aspecte neavenite, concepții deformate despre muncă, pregătire sportivă, valoare tehnică personală. Care sînt cauzele ?Unele cluburi, ocupate,chipurile, cu „performanța", au socotit că nu mai au timp să crească jucători de perspectivă: din rîndurile juniorilor.Deci, tocmai cei care au posibilitățile și obligațiile cele mai mari de a ridica elemente de valoare s-au obișnuit exclusiv să „le aștepte". Să aștepte sfîrșitul sau începutul

în ti- sînt care
prlmul rînd, pentru că secția de fotbal nu-și trăiește viața. Cele 2—3 ore de antrenament nu sînt urmărite de membrii secției pe care nu-i interesează ce fac fotbaliștii, nici în restul zilei. Ce se face a- cum pentru educarea sportivilor ? Ce-artrebui făcut, intenționez ? Deocamdată fost eliminați din echipă cei necorespunzători! Avem datoria să întărim prin mijloacele spiritul de exigență față de pregătirea fiecărui sportiv. Colectivul trebuie să creeze un mediu ambiant de muncă, să-și asume răspunderea față de Comportarea sportivilor, dar nu tolerînd, nu ac- ceptînd compromisuri, ci impunînd normele de conduită sportivă, oricărui fotbalist, oricît ar fi el de talentat, de valoros".

STELA RUSU, antrenor de 
baschet.„în baschet există, în ultima vreme, unele frămîntări, unele întrebări : de ce unii jucători „cad" eu regularitate și nu au tăria de a-și pune în valoare întotdeauna posibilitățile reale pe parcursul unei întregi competiții ?Fenomenul este explicabil prin situația în care șe găsește baschetul nostru în ultima vreme. Există, și' încă de ani'de Zile, un număr foarte mic de jucători de valoare, în rîndul cărora s-a instalat o autoapreciere falsă, care a e- liminat în bună măsură dorința pentru o luptă sportivă îndîrjită. Unora dintre bas- chetbaliștii noștri le lipsesc

ceaiida- toate

ve- 
pot din trans-

so-ce-

unui campionat, pentru a dea prin ce mijloace mai determina vreun jucător celelalte echipe să se fere la clubul unde ei activează.„Soluția salvatoare" — ■ transferul — s-a practicat cu Consecvență. Deoarece numărul jucătorilor consacrați s-a limitat simțitor; au trecut la o înverșunată licitare concurentă alor cîțiva tineri care au apărut ici-colo. în acest fel s'e poate îmbunătăți atitudinea față de muncă, pregătire și concursuri? Nici vorbă. Drumul unor tineri, realmente ta- lentați pentru baschet, s-a în- tortochiat, în comportarea lor s-au semnalat atitudini materialiste, interese dăunătoare sportului nostru. Iată, și cîteva exemple.Puiu Popescu,a oferit promovareaAntrenorul de la Ra-
pid,în prima formație din seria I a campionatului baschetbaliș- tilor Diaconescu, Tarău Rusu. Urmările se observă direct în evoluția, în pregătirea pentru viață a acestor sportivi. Acum cîțiva ani, au mai convins cu „argumentele" cameră și masă doi baschetba- liști, elevi: Ioneci și Dragomi- rescu, care pentru aceste condiții . „bune" au renunțat treptat la studii, terminînd îndelung și greu liceul. Un ultim e- xemplu, deosebit de grav,- care ilustrează că și în atitudinea unor antrenori și-a făcut loc disprețul față de munca sa, este comportarea antrenorului Lăzărescu, de la I.C.F. După în-

ceperea anului universitar, se- sizînd o „i.....................- iași Tarău — nomie în anul să-și găsească I.C.F., unde transferul.De la agronomie la I.C.F. ! Curioasă această metamorfoză a pasiunii. i.Asemenea practici n-au deloc contingență cu educarea tinerilor sportivi, de la care așteptăm, pe terenul de sport, o ,luptă plină’:de abnegație, o pregătire profesională valoroasă, cu rezultate de prestigiu".
LIXANDRU PÂNDELE, an

trenor de atletism.„Atletul: junior sau senior, începător sau maestru al sportului, se întâlnește de la primii pași pe stadion, cu lupta acerbă a omului cu timpul și distanțele — adversari greu de învins. Această luptă pasionează prin idee, prin dorința de a' alerga mai iute, de a sări și arunca mai departe.’• Momentul de înaltă intensitate al startului în proba de 109 m plat : cîtă concentrare, cîtă disciplină se cere sportivului ca să catapulteze ca o săgeată la pocnetul pistolului. Momentul acesta, reușita startului, ascunde ani și ani de antrenament, o. .disciplină riguroasă în ordonarea programului de muncă S'au învățătură, căci, paradoxal, poate ca să furi timpului,.distanței, o se- ș .cundă, antrenamentul fură timp îneît atletul se-află uneori mai greu ca șahistul în „criză de timp". Cu alte cuvinte, atletul trebuie, să știe să renunțe: , Ia plimbări inutile, la unele bucurii cotidiene ce s-ar părea spectaculoase, consacrîn- du-și timpul rămas liber stadionului, acestui imens laborator al performanțelor. A- ceasta presupune înțelegerea disciplinei, a unei discipline conștiente, care acordă satisfacții mari pe toate planurile aspirațiilor unui tînăr. Eforturile pentru cucerirea unor performanțe de valoare n-au stînjenit niciodată preocuparea pentru studiu a Iolandei Balaș sau a Mihaelei Peneș. Asemenea acestor două mari atlete am observat și la alți sportivi că disciplina i-a a- jutat să îmbine de minune preocupările profesionale cu pregătirea solicitată de stadion. De altfel, ceea ce este îmbucurător în munca atleților tineri se constat^ în, această. caracteristică, ba chiar la foarte mulți, preocupările profesionale, de învățătură, primează pasiunii sportive. Școala sau institutul are, de fapt, obligația de a promova cu perseverență în rîndurile sportivilor. sțrguința pentru învățătură. . Conștiinciozitatea, perseverența, se " băncile școlii și minune în dion“.

.slăbiciune" a acelu- student la agro- II l-a îndemnat vocația pentru i-a și mijlocit

focul formează pe se călesc de luptei pe sta-
★

acesta a consem- 
de 

muncă ale interlocutorilor 
noștri, specifice procesului de 
instruire ă sportivilor. Desi
gur, există aspecte diverse, în 
raport cu categoria de spor
tivi, disciplina practicată.

Așteptăm să cunoaștem și 
alte păreri.

VASILE RANGA

Dialogul _ ___
nat unele păreri, metode

ȘAH

In cunoscuta podgorie, Panciu, vinurile sint selecționate pen
tru a ii puse la Învechit) tehnicienele Valerica Mocanu și 
Adriana Bratu de la gospodăria agricolă de stat le certifică 

aptitudinile pentru imbătrinire

Prezentarea scrisorilor de acreditare

al Ain

’ Cinematografe
VIZITA — cinemascop

rulează la Patria (orele 9,45» 
12; 14,15; 16,30; 19, 21,15). 
București (orele 9,15 i 11,30» 
13,45; 16,30; 18,45; 21).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii

rulează la Republica (orela 
9,30; 13; 16,45;-20,45), Capi
tol (orele 9; 12,45; 16,30; 
21,15), Melodia (orele 9,30; 
13; 16,45; 20,15).

LA REGE
rulează la Luceafărul (orei» 
10; 12; 14» 16; 18,15; 20,30).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

în completare — Blemente 
pe care le zidim Ia casa 
noastră — rulează la Victo
ria (orele 9 ; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Bucegi (orele 
10 ; 13,30; 15,30» 18; 20,30 — 
în completare — Cumpără
tura), Arta (orele 10» 12,30» 
15; 17,30; 20).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS 
rulează la Grlvița (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Aurora (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Volga (orele 10; 12» 
14,15; 16.30; 18,45; 21).

OLD SHATTERHAND — cine
mascop

rulează la Festival (orele 
10,15; 13; 15,45; 18,30;
21.15) , Feroviar (orele 10,15»
13; 15,45; 18,30; 21,15), Ex
celsior (orele 9,15; 12;
14,45; 17,30; 20,15), Modern 
(orele 9,30; 12; 14,45; 17,30;
20.15) .

OAMENI ȘI 
nemascop —

rulează
9,45; 13; 16,15;

La 26 ianuarie a.c. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Statelor Unite ale Braziliei, Jorge de Oliveira Maia, care și-a prezentat scrisorile de a- creditare.Cu șcestprilej au rostit cu- vîntări trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Statelor Unite ale Braziliei, Jorge de Oliveira Maia și președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica.După ceremonia prezentării

scrisorilor dă acreditare, ședințele Consiliului de Chivu Stoica, a avut 6 vorbire cordială cu ministrul Republicii . Statelor Unite ale Braziliei, Jorge de Oliveira Maia.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Grigo- re Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.Ministrul brazilian a fost însoțit de Joao Tabajara de Oliveira, secretar II.

pre-Stat, con-

(Agerpres)
Plecarea tovarășului Mihai Dalea

la Congresul P.C. Finlandez
I
ITovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., însoțit de Nicolae Bujor, activist al C.C. al P.C.R., a plecat miercuri dimineața spre Finlanda pentru a lua parte la lucrările celui de al JCIV-lea Congres al Partidului Comunist Finlandez.La plecare, pe ., aeroportul BăneaSa, erau prezenți tovarășii Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., Mihail Florescu, Dumitru Ivanovici și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R.,

• La Gdansk, într-un concurs 
atletic de sală, atletul polonez 
■Wladislav Komar t a stabilit cea 
mai bună performanță europeană 
pe teren, acoperit în proba de a- 
runcarea greutății: cu rezultatul de 
19,20 m. Komar 'deține și recordul 
polonez în aer liber cu 19,50 m.

<? Sala Fioreas- 
ca din Capitală 
va găzdui dumini
că 29 ianuarie 
1966 cu începere 
de la ora 9,30 o 
gală de box în 
care vor evolua ■' 
14 perechi de

boxeri juniori și de categoria I.
Printre participanți menționăm 

pe Simion Nicolae (Dinamo) ; 
Gheorghe Bădoiu (Dinamo):; Ale
xandru Drăgan (Steaua) ; Ion Cră
ciun (Metalul) ; Anghel Marin (Me
talul).

„Lupte grele" ld mesele de șah (Clubul Școlii profesionale de pe lîngă Uzina mecanică-Sinaia) Cu ocazia celei de-a XVII-a
i

• Ambasadorul R. P. Polone la București, Wieslaw Sobierajski, a organizat, miercuri la amiază, o întîlnire prietenească cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență • mutuală dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România.Au participat tovarășii Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corne- Iju Mănescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, membri ai conducerii unor ministere, instituții centrale și organizații obșteștt, a- cademicieni și alți oameni de • Cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.
(Agerpres)

CHEMAREA
0I6ANTULUI

(Urmare din pag. Ijun plan de muncă detaliat, pe baza cunoașterii cerințfelor concrete ale șantierului, a consultării cu conducerea tehnico-ad- ministrativă.
Bumerangul unui plan 
minim de calificareCum este firesc, sutele de tineri care vin pe șantier sînt a- nimate de dorința de a învăța o meserie, de a se califica.Cum răspunde șantierul a- cestei dorințe firești ?în nici un caz, nu așa cum prezintă lucrurile — atunci cînd recrutează tineri pentru șantiere — unele servicii de repartizare a forței de .muncă, care fac tot felul de promisiuni, („Din prima zi, cum in- trați pe șantier, sînteți înscriși la cursurile de calificare"), în loc să le prezinte situația așa 

cum este : șantierul califică oa
meni după un plan, în raport 
cu cerințele și posibilitățile pe 
care le are.

■— Volumul lucrărilor pe 
șantierul nostru cere — ne spune directorul tehnic al întreprinderii — să calificăm a- 
nual cel puțin 1000 de mun
citori.Constatăm însă, cercetînd situația învățămîntului pe a- nul trecut, că planul calificării s-<a redus de fapt la jumătate.

— Am avut plan repartizat 
de minister să calificăm 580 
de muncitori — arată tovarășul Ion Nuțu, șeful biroului învățământ.

Iată-ne, așadar, în fața a două declarații care se contrazic. Să nu țină pare seama ministerul de cerințele de calificare ale acestui mare șantier ?
— Șantierului Combinatului 

siderurgic — ne spune tovarășul ing. Victor Pandeia, director adjunct al Direcției personal și învățămînt din Ministerul Industriei Metalurgice — 
îi acordăm cea mai măre a- 
tenție. întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice 
Galați i-am aprobat, fără nici 
o modificare, planul de califi
care pe Care l-a solicitat.Vasăzică „nodul gordian" se află tot la întreprindere. Că așa stau lucrurile ne-o demonstrează faptele. Planul de calificare, întocmit de la început ca un plan minim (vezi declarația tovarășului director tehnic și prevederile planului) a fost îndeplinit în proporție de numai 60 la sută. Care sînt cauzele ?

— Pentru meseriile de. me
canici, elebtricieni, lăcătuși — demonstra tovarășul Ion Nuțu
— am avut cereri atît de mul
te incit nu le-am putut satis
face. Alte meserii ca dulgheri, 
zidari, betoniști au rămas, în 
schimb, necompletate. Unii 
muneitori, în special cei tineri, 
se orientează mai mult spre 
meseriile cu caracter univer
sal, pe care să le poată prac
tica nu numai pe șantiere...".Aceasta este explicația dată de serviciul de specialitate. Care este însă realitatea ? „Cei 
de la întreprinderea de con
strucții și montaje — ne spunea tovarășul Victor Pandeia
— tratează calificarea cu 
multă ușurință. Afișează a- 
nunțuri la șantiere : școala de 
calificare pentru meseria X se 
deschide în ziua de... Cine do
rește să se înscrie să se adre
seze conducerii șantierului. Și

eu asta consideră că au făcut 
totul...".Iată adevărata explicație. în locul unei munci temeinice» de orientare și îndrumare a celor mai buni muncitori spre toate meseriile de care are șantierul nevoie, ți de care vor avea nevoie ,și alte șantiere se așteaptă înscrieri „directe" la școlile de calificare. Să mai mire atunci faptul că tocmai meseriile deficitare au rămas descompletate ?...O răspundere însemnată pentru această situație o poartă și organizația U.T.C. Ea a- vea datoria, constatînd că planul de calificare pentru anumite meserii rămîne descompletat, să intervină prompt. Trebuia să cerceteze situația calificării tinerilor pe fiecare șantier. Trebuia ca în raport cu nevoile acestora, să discute cu tinerii, să le explice de ce este necesar să se califice în anumite meserii ; să le arate că șantierul califică oameni, în primul rînd, în meserii de constructor specifice : dulgheri, betoniști, zidari etc. Problema este foarte actuală și acum.

Planul întreprinderii de ca
lificare pe anul 1966 s-a du
blat. Comitetul U.T.C. al șan
tierului are datoria ca, cunos- 
cînd aceste sarcini, conlu- 
crînd permanent cu conduce
rea tehnico-administrativă, să 
se ocupe îndeaproape de în
drumarea tinerilor pentru a 
se califica, să urmărească cum 
își însușesc și cum aplică in 
practică cunoștințele asimilate 
la cursurile de calificare.

Cînd autobuzele 
nu merg ca pe...roate 

suferă șantierulCombinatul se află la doisprezece km de oraș. în fieca
re dimineață aproximativ

15 000 de oameni trebuie să parcurgă această distanță. Transportul se realizează cu autobuzele întreprinderii de Transporturi Orășenești. într-un contract încheiat între conducerea șantierului și I.T.O.G. sînt prevăzute, într-o anumită eșalonare, 190 de curse dimineața și tot atîtea după amiază. Potrivit' acestui contract totul ar trebui să meargă perfect. Dar lucrurile nu stau deloc așa. Iată ce ne spunea tovarășul inginer Ștefan Șerban, directorul tehnic al șantierului: „Transportul 
în comun este problema care 
ne dă acum cea mai mare bă
taie de cap. Din 190 de curse 
contractate cu I.T.O.G. nu se 
fac, în medie decît 110—120 și, 
în afară de asta, autobuzele 
vin alandala, nu respectă gra
ficul, întîrzie nu minute ci 
ore, rămîn pe drum. Asta ne 
creează greutăți în asigurarea 
pontajului, în a stabili dacă 
întîrzierile și absențele nemo
tivate sînt obiective sau nu".Socotind nefiresc ca un șantier de proporțiile celui de la Galați să fie stînjenit în activitatea lui de mersul defectuos al unor autobuze am cercetat mai îndeaproape cauzele.întreprinderea de transporturi orășenești este dotată cu un număr suficient de autobuze. Un parc special de mașini este rezervat, transportului muncitorilor la combinat. Dar multe dintre aceste autobuze rămîn aproape zilnic imobilizate în garaj (90 din parcul total care numără 243 de autobuze),Multe sînt cauzele pentru care se petrece acest fapt. Mai întîi cele la rezolvarea cărora sînt chemate să ajute Ministerul Transporturilor Auto, Navale șl Aeriene și Ministerul Industriei Chimice. Este vorba despre faptul că în tri
mestrul IV al anului 1965,

I.T.O.G. n-a primit decît o parte din cantitatea de piese de schimb și anvelppe care i-a fost repartizat^ prin C.S.P. Lipsa acestor piese ,de schimb (în special arbori cotiți, seg- menți, axe cu came) și a anvelopelor se resimte într-o întreprindere. de transport auto cu un trafic ca cel de la Galați, dar e departe de a justifica cauză desfășurării defectuoase a transporturilor. Tovarășii de la C.S.P au arătat că pentru acest .an s-au luat măsuri să se îmbunătățească a- provizionarea cu anvelope și piese de schimb. Trebuie ară
tat însă că o serie de defici
ențe prjvind transportul pe 
șantier sînt legate de deficien

țele interne ale întreprinderii. Tovarășul Gh. Pămînteanu, directorul întreprinderii, ne-a vorbit printre altele despre faptul că din lipsa de spațiu în garajul acoperit o parte dintre autobuze sînt garate a- fară și îngheață. De aceea dimineața ele pornesc cu mare greutate și se întîrzie astfel intrarea lor pe traseu. Ne per
mitem să amintim tovarășilor 
de la Galați modul practic, 
gospodăresc, în care a fost re
zolvată cu investiții minime a- 
eeastă problemă Ia Craiova, la 
Roman și în alte părți 1 O in
stalație simplă de aer caid in
suflat sub mașinile garate a- 
fară, printr-o rețea de conduc

ARMONII LA
(Urmare din pag. I)pe hîrtie decît în oameni. Trebuie ca un plan de acest soi să poarte caracteristicile oricărui plan- de muncă, să plece de la necesități, de la posibilitățile reale, să-și propună niște obiective concrete, să le urmărească metodic, să lase cît mai puțin loc diletantismului cultural, ușoarei împăcări cu sine că rubricile raportate sînt „îndeplinite" (cu cifre lipsite de conținut).Pentru a concretiza puțin : un scriitor este poftit de unul din forurile culturale ale unității pe linie sindicală, sau altfel, prin organizația U.T.C., în vreo școală, în vreo întreprindere sau la vreo cooperativă agricolă de producție. în loc ca zisul for să facă diligentele necesare pentru ca oamenii să cunoască măcar în linii mari opera celui cu care se vor întîl- ni, sau numai ultima lucrare a lui despre care va vorbi, pentru ca discuția să plece solid așezată pe niște cunoștințe, dintr-o regretabilă și încă astăzi nu complet lichidată lipsă de încredere în cei care vor avea „sarcina" de a fi interlocutorii lui, se formulează acele întrebări de confecție, aceleași pînă la mîhnirea

DRAPELE — ci- 
ambele serii

la Central (orele 
18,45; 21).

DINCOLO DE BARIERĂ
în completare — Sport nr. 
6/1965 — rulează la Lumi
na (orele 10 ; 12; 14; 16» 
18.15: 20,30), Ferentari (ora
le 16; 18.15; 20,30 — ’
completare — Marinarii 
vietic; în Danemarca).

HATARI — ambele serii 
rulează la Union (orele

. 16).
FATA LUI BUBE

rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15» 20,30 
— Program pentru copii — 
ora 10), Cotroceni (orele 
14.15: 16.30; 18,45; 21).

VÎNĂTOARE NEOBIȘNU- 
CRONICĂ LA UN 
— AJUTOR. MĂ

în
so-

10,

O 
ITĂ — 
MIRACOL
ÎNEC — ARHITECȚI, CON
STRUCTORI, TESATORI — 
SUFERINȚELE LUI SEMIO- 
NOV — PUPĂZA DIN TEI 

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare).

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

FEMEIA IN HALAT 
rulează la Giuleștl (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30 — în comple
tare — Două creioane).. | SAȘA

■
 DUMINICĂ, ,LA ORA 

în' completar^R'^— 
' D’unani — rulează

I
I
I
Iprie- I tentă I____  So- 8Republica | tovarășul I ministrul
Iministrul afacerilor ex- | al Republicii Populare |ră a Teatru- | Tg. Mureș | iercuri tur-
I
Idin Tg. Mureș, | „Unchiul Vania*1 3

Ion Savu, membru supleant C.C. al P.C.R., activiști partid. al de
★zi, tovarășul Mi- sosjț la Helsinki.In aceeași hal Dalea a La sosire, pe aeroport, au venit în întîmpinare,. tovarășii Marții Malmberg, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Finlandez, și Oiva Lehto, membru al Biroului Politic, vicepreședinte al P.C. Finlandez.

în completare — Pionieri» 
6/1965 — rulează la Dacia 
(orele 10—20,30 — în con
tinuare).

MÂȚIIaniversări a Tratatului de ] tenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și T Populară Corneliu afacerilor telegramă partea tovarășului Adam Ra- packi, ministrul terne i ~ Polone.• Secția maghiară lui de Stat din și-a continuat miercuri ___neul în Capitală. Artiștii maghiari au prezentat două spectacole pe scena Teatrului de Comedie : la ora 16, piesa de inspirație contemporană „Cuibul familiei", a dramaturgului Szabo Lajos iar la ora 20 de Cehov.

Polonă,Mănescu, externe, a primit de felicitare O din

te subterane, de la nn cuptor 
realizat cu mijloacele între
prinderii.Lucrurile nu sînt bine puse la punct nici în ceea ce privește calitatea reparațiilor e- fectuate de atelierul de întreținere al întreprinderii (lipsa cîtorva piese de schimb nu justifică staționarea zilnică în garaj a 90 de autobuze).

Și, de asemenea, cine altci
neva dacă nu conducerea în
treprinderii este chemată să 
pună capăt manifestărilor de 
indisciplină ale unor șoferi ? Dintre șoferii care deservesc parcul de autobuze rezervat transportului în comun la combinat 10—15 lipsesc în fie-

Raliul 
D'iinăW — rulează la Bu- 
zești (orele 16; T8; 20), To
mis (orele; ilO; 13; 16pl8; 20 
TT- înnCampletare ij-/- Sport 
nr. 6/1965), - . . - ,

TATĂL SOLDATULUI
în completare — Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965 -r-. rulează 
la Cosmos (orele 15,45 j 18 j 
20,15), Colentina (orele 
15,30} 17,45} 20).

CAMERA ALBĂ
rulează la Crîngași (orele 
16; 18; 20).

MUNCILE LUI
rulează Ia
9,30; 11,45;
20,45).

DE LEGHE PE AMAZOA-

HERCULE
Gloria (orele 

14? 16,15} 18,30}

800 
NE

în completare — Cădere 
liberă — rulează la Unirea 
(orele 11; 16; 18,15; 20,30).

ULTIMA VACANȚĂ
în completare — Redați-ne 
viața — rulează la Flacăra 
(orele' 15,30; 17,45; 20,30).

DE-AȘ FI... HARAP ALB
în completare — La carna
val — rulează la -Vitan (o- 
rele îS! 17; 19; 21).

TREI SURORI — cinemascop 
rulează la Miorița (orele 

• 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Rahova (orele 15,30; 18;
20,30).

care dimineață, alții întîrzie, iar alții nu efectuează toate cursele prevăzute în grafic (și asta pentru că I.T.O.G. n-a prevăzut un sistem rațional de control asupra desfășurării programului acestor autobuze).Asigurarea în bune condi- țiuni a transportului muncitorilor este un apel pe care-1 face marele șantier către colectivul întreprinderii de transporturi orășenești, un a- pel care trebuie înțeles în toată seriozitatea lui și al cărui răspuns pozitiv cere din partea acestui colectiv mobilizarea efortului și a spiritului său gospodăresc.
ÎNTÎMPLARE ?și descumpănirea musafirului, și care nu folosesc nimănui. O asemenea întîlnire ar trebui să se soldeze și cu îmbogățirea în experiență a scriitorului, care ar trebui să audă părerea cititorilor săi, eroii, modelele cărților sale și destinatarul acestora și cu o mai adîncă, mai cuprinzătoare înțelegere a operei discutate de către gazdele întîlnirii.Am avut la Breaza prilejul să mă întîlnesc cu o astfel de sală tinerească — era vorba de un curs al secretarilor U. T. C. — și care mi-a produs o veritabilă îneîntare prin spontaneitatea luărilor de cuvînt, veritabilă înfierbîntare la un moment dat, ajunsă chiar la forma de polemică între cei din sală și care denotau realmente un măgulitor interes pentru ceea ce scrie invitatul lor din acea zi. Cît de palide apar în paralelă cu o asemenea manifestare cele la care, din păcate, se mai trage din buzunarele de la vestă o întrebare scrisă pe o fițuică și care, adesea, pică hodo- ronc-tronc.în această ordine de idei, se înțelege, se fac uneori greșeli de diagnostic, se convoacă poeți, hai să-i numim de for

mă foarte avansată dacă nu chiar ermetică, acolo unde sînt și mai greu de înțeles decît în cenaclurile literare și, în schimb, romancieri a cărora operă întreagă este consacrată problemelor satului românesc, sînt programați, hai să zicem, în mediul universitar. Precizăm că nu este vorba aici de o defalcare, de o împărțire arbitrară a literaturii pe „căprării" și pe zone de Influență (de dorit este ca tot omul să știe de toate !) dar chiar înăuntru acestui generos deziderat se pot face unele aplicații decur- gînd din realitățile de timp și de spațiu.Altminteri, vorbind, despre această diagnoză, cert este, cel mai bine ar fi să fie consultat... organismul, el însuși; adică să se facă un sondaj în rîndul celor care vor participa la o asemenea întîlnire, să se determine preferințele, înclinațiile, dorințele și pe baza acestora să se întocmească programul.în sfîrșit, aș vrea să adaug că ar fi vremea ca aceste prietenești întîlniri să piardă caracterul lor festiv, duminical, devenind lucruri obișnuite, înlesnind contactul de la om la om, de la inimă la 
inimă.



COLOCVIU LIRIC
Timp 

autobiografic 

la Argeș
Sub umbra stelelor creșteau păduri 
Creșteau adinei și-ntinereau mereu 
Și ascultau în zori prin gură de securi 
Cum fug toți urșii speriați.
Cu meșterii treceam în sus 
La rîul tulbure-ai crăesei
De buza zilei se rupea cu zgomot 
Un soare-ntors cu fața pe Pămînt 
Veneam de undeva, dinspre apus, 
Cu chef de vorbă nouă, 
Rîzînd ca-n horele miresii, 
Femeile albeau pe maluri ziua 
Și tremurau în vînturi seci-cămăși,
Iar printre meșteri mă simțeam puternic.

Creștea un arc pe-un mijloc de pămînt 
Unde trec cerbii tropotind...
Era un arbore — apiecat ca o minune 
Cu vîrfu-n cer și încordat’ cu el pe grind 
Credeam toți oamenii-n arcu-acel de piatră 
Proptit între urechi de maluri ;
Era și arcul într-un fel o artă —
Prin noi filtra lumină multă ca Ia baluri
Și ne trezea o ploaie dulce
De cifre pline-n demnitatea lor
Iar noi treceam prin zi de două ori 
Și-n trecerea prin zi — prelungă 
Așteptarea mă ardea pînă la brîu.

Creștea o mare pe-un picior de munte
O amețeam vorbind frumos 
Ci printre noi o petreceam
Și-o întrebam de zilele care le-aduce.

NUNTĂ

„Am aproape 18 ani. Deși public de vreo doi ani și jumătate elevii nu cred că m-au citit sau dacă au citit poezii de-ale mele, n-au știut că sînt și eu elev, că am aceleași idealuri ca ei. Aș vrea ca prin publicarea cîtorva poezii în cadrul rubricii destinată elevilor, să le cer părerea colegilor mei de vîrstă și școală, să le aflu aprecierile și criticile".
...Sînt rînduri încărcate de 

sinceritate și modestie. Cel 
care l-a cunoscut, fie și numai 
în treacăt, pe autorul scrisorii 
de mai sus, are net sentimen
tul legăturii strînse dintre

Un tînăr poet:
DUMITRU M. ION

IARNA
Ploile au venit dintr-o dată 
Ca o călătorie neterminată ;
Păsările și-au minat puii în sus,
£u furat vara și s-au dus...

Stuful sta în picioare ; se oglindea în pești — 
Oamenii mai potoleau cele lumești 
Sălciile începeau să umble goale
Pînă s-au vestit pe pămînt stele de sare

Atunci s-a auzit peste grind
Că focuri mari din cer se aprind;
Mirele a adus soarele puțin cătrănit
Pînă la ceasul făgăduit

Mireasa a învîrtit lumea pînă tîrziu
Și pescarii — au adormit pe-un ochi de rachiu ;
Cineva mă striga : Să nu adormi !...
Și-auzeam cum mă ceartă apa cu sturioni.

simplitatea scrisorii și mo
destia care-i este tînărului o 
trăsătură caracteristică, pro
nunțat vizibilă. Se numește 
Dumitru M. Ion și este elev în 
clasa a Xl-a C, la Liceul din 
Curtea de Argeș. Cu mai mul
te luni în urmă a trecut pen
tru întiia oară pragul redac
ției. „Mă numesc Dumitru M. 
Ion. Sînt elev..." Numele mi-e- 
ra cunoscut din publicațiile 
literare. 11 reținusem dintre 
multe, și cu prilejul unui con
curs al ziarului nostru, în ca
drul căruia i-au apărut cîteva 
poezii. Cert este că între tînă- 
rul cu mustață mijită îndrăz
neț în mijlocul unei fețe a- 
mintind un prim timp al ado
lescenței și imaginea pe care 
o propuneau versurile sale vi
guroase, sobre, cu imagini ră- 
dăcinoase cu împliniri grave 
și, cîteodată. cețos — indesci
frabile, descopeream multe 
locuri altfel gîndite.

De atunci ne-am mai văzut 
de cite ori drumul l-a adus 
din orașul unde învață la 
București.

Gîndurile timid rostite l-au a- 
rătat întotdeauna cumpătat în 
expresie și grijuliu față de te
meinicia celor rostite; întot
deauna cu modestia celui care, 
înaintea altora și-a vîrstei, 
descoperă adevăruri decisive, 
fundamentale. Transcriu cu 
bucurie aprecierea tovarășei 
prof. Manea Sabina, directoa
re adjunctă a școlii unde în
vață, care confirmă impre
siile :„E un elev bun la învățătură, cu înclinații speciale către literatură, disciplinat, cinstit, modest. își ajută colegii, ține mult la prestigiul clasei".

Dăruit cărții, este oricînd

pasionat de incursiuni în îm
părăția fără margini a litera
turii.

A cunoscut aproape întreaga 
țară, călător pasionat fiind. Iți 
vorbește cu admirație despre 
locurile natale din împrejuri
mile Argeșului, despre Porțile 
de Fier ori culmile Făgărași- 
lor, despre fantastica Deltă a 
Dunării sau demnitatea Buce- 
gilor.

Rodul contactului viu cu 
țara se contopește în poezii a- 
desea originale și vibrante, pe 
care le înmulțește spornic, de 
la 14 ani, mereu. A scris nu
meroase poezii despre Hidro
centrala de la Argeș, printre 
care „Constelația uneltei", pu
blicată în „Scînteia tineretu
lui" (Debutul în 1963, în Lu
ceafărul cu „Steaua Argeșu
lui" mărturisește o întîie con
secvență poetică).

„în viață e important să mergi, să urci, preluînd tot ce este mai valoros în experiența înaintașilor. Să fii cult ca să te simți puternic. în poezii aș vrea să ridic probleme majore ale vieții, din unghiuri noi, să găsesc înțelesuri noi, a- dînci".
Destăinuindu-și un aseme

nea gind, Dumitru M. Ion, ori
ginar din satul Albești, raionul 
Curtea de Argeș, născut la 26 
decembrie 1947. aflat acum în 
fața „examenului de maturita
te", dovedește că își înțelege 
bine răspunderile față de pro
misiunile talentului său au
tentic.

Două căi pe care le urmează 
consecvent, cred că-l vor duce 
spre succes: Modestia și 
Munca.

NICOLAE DRAGOȘ

Tîrgul

de fete

Carele trec dinspre cele șapte riuri
Cu nume de fată.
Ceața bate-n verdele de culme,
Cuțitul arde în brîuri
Și pîinea în ștergar înfășurată 
Roata învîrte cîmpul dimineața 
Iarba-i aruncă mustu-n spiță
Către Bihor ne-așezăm umbletul și fața; 
Vine desculță de pe Ampoi o domniță :
— Sus în car cu verziciuni !...
— Aveți capete de cer ?
— Avem capete de drum...
Mergem undeva la marginea naturii 
Pe-o liniște cu patru roți, la pas ;
Dăm vorbe lesne vamă gurii
Și ne-arătăm arama-n glas :
— Domnița mea asemenea tăcerii, 
La capătul de drum e tîrgul verii — 
Venim din gura numelor de fată
în plaiul tinereții cu limbă aurată... 
Vorbind, călcam în părți la pas ; senina 
îngemănare-a tîrgului, ședea pe jos ; 
M-am închinat la tîrgul muntelui Găina 
Cu fata-apoi în țara numelui de fată m-am înton

ȘI NU 

ȘTIU...
S-au subțiat de așteptare nucii ; eu rămîn
La ceasul veșted ce cade-n frunză de gorun...
Va trebui să treci cu salbele pe gît!
Din dragoste aș fi frumos — urît,
M-ai ameți printre cuvinte și pe brațul drept 
M-aș rezema de pomi s-aștept,
Dar vulpile își trec surîsu-n foi
Și nd mai tremură în seară vîntu-n doi —
Se rupe vîntul doar de unul
Cu vîrfu-n cer se-apleacă mult gorunul
Și nu știu să mă-ntorc și unde
S-adorm ca șerpii mici între secunde.

Zile de iarnă tn București

POȘTA REDACȚIEI
DRAGOMIR VICTOR— Piatra Neamț:în conformitate cu art. 63 din Codul Muncii, angajații care au desfășurat o activitate neîntreruptă timp de 11 luni, au dreptul la un concediu anual de odihnă plătit a cărui durată se fixează de cel puțin 12 zile lucrătoare.Angajații care lucrează în munci grele sau vătămătoare au dreptul la un concediu de odihnă plătit pînă la 24 zile lucrătoare.Dumneavoastră ne indicați numai profesia și felul muncii pe care o prestați nu și locul de muncă pentru a putea stabili dacă legea vă dă sau nu dreptul la concediu suplimentar.Vă recomandăm ca să citiți' listele anexe la H.C.M. 1478/1952 care se găsesc în legislația uzuală a muncii, pag. 238 (lucrare pe care o puteți găsi la biblioteca Combinatului, la oficiul juridic sau la comitetul sindicatului) pentru a vedea dacă aveți sau nu dreptul la concediu suplimentar.GONCEAGHEORGHE

— AradNe-ați cerut re

lații cu privire la condițiile de angajare pe Șantierul „Porțile de Fier". Angajările de personal la șantierul de mai sus se fac direct de către acesta prin Oficiul recrutării, și repartizării forțelor de muncă din Turnu Severin. Adresați- vă deci cu o cerere

către întreprinderea de Construcții Hidroenergetice — Grupul de șantiere construcții și instalații „Porțile de Fier" cu sediul în Bulevardul Republicii nr. 2 Turnu Severin.TACHE VASI- LACHE — Corn. 
Cindești — Bacău Conform, art. 1 din Decretul nr. 285/1960 alocația de stat pentru copii se acordă familiilor cu copii, dacă unul ș au ambii părinți sînt angajați ai organizațiilor socialiste de stat, cu contracte de

muncă pe durată nedeterminată. Dacă tovarășul Iovate Alecu, este membru al cooperativei agricole de producție, chiar dacă îndeplinește funcția de șofer, el nu are calitatea de angajat și prin urmare nu poate beneficia d« prevederile decretului 285/1960.CĂLIN ION — 
BăicoiDin informațiile primite de la conducerea întreprinderii la care lucrați, dv. ați fost detașat pe o perioadă de 6 luni ca electrician la sondele care se află în comuna Co- cora. raionul Urzi- ceni. întrucît această unitate și-a mărit activitatea, a fost necesar ca dv. să fiți prezent continuu îp procesul de producție ce se desfășoară la această sondă, și în consecință. măsura luată de unitate este conform prev. art. 17, al. 2 din Codul Muncii. Unitatea însă, ținînd seamă de situația dumneavoastră, v-a acordat un spor de salariu pentru condiții de muncă executate pe un șantier greu (25%) astfel îneît măsura adoptată corespunde legilor în vigoare.

Spiritul gospodăresc hotărăște soarta recoltei

CĂRȚI NOI

Șl UMBRE PE
MICUL ECRAN

misiunile de tea
tru ale televiziunii 
încep să merite o 
atenție specială. 
Un spectacol tele
vizat nu angajea
ză aproape cu ni
mic posibilitățile 
speciale ale tele

viziunii. Aici nu ne interesea
ză astfel de spectacole (nece
sare, desigur1) în care televi
ziunea are doar oficiul popu
larizării unor bune spectacole 
ci acele emisiuni care anga
jează pe regizor și artiști pe o 
cale evident diferită de aceea 
a teatrului propriu zis. Un 
spectacol din studio benefi
ciind de mobilitatea camerei 
de luat vederi devine prin 
asta apropiat cinematografului 
ca expresie și sarcina regizo
rului e de a scoate efectele ar
tistice cele mai interesante 
prin această șansă în plus pe 
care tehnica o dă teatrului 
din studiourile tele. Am zice 
chiar că ar trebui să stabilim 
o demarcație între regizorul 
de televiziune și cel de teatru, 
că e vorba de profesii sensibil 
deosebite. In ceea ce-i privește 
pe actori pentru a evolua în 
emisiunile de tele-teatru regis
trul lor trebuie să cuprindă și 
posibilitățile actorului de ci
nematograf.

Montarea in studio a piesei 
„Doisprezece furioși" de către 
Petre Sava Băleanu e o ast
fel de încercare care merită o 
discuție mai amplă.

Un prim punct cîștigat de 
regizor a fost alegerea piesei. 
„Doisprezece furioși" este o 
piesă după formula „insulei" 
în care un grup de oameni 
complet izolați de lume sînt 
obligați să trăiască cu inten
sitate într-un timp scurt și în
tr-un spațiu determinat, un 
moment sufletesc cheie, sim
bolic. Televiziunea a impus 
cu acest spectacol o piesă de 
un dramaturg necunoscut din 
Stagiunile teatrelor noastre 
dovedind maturitatea alege
rii. „Doisprezece furioși" în
seamnă douăsprezece mici 
drame individuale care se 
desfășoară pe fundalul unei 
drame sociale ample și unde 
uciderea tatălui de către pro
priu-! fiu poate deveni un caz 
reprezentativ. Cei doisprezece 
jurați închiși în camera unde 
trebuie să delibereze asupra 
vinovăției ori nevinovăției 
fiului, adică asupra scaunului 
electric sau a libertății, sînt

cei doisprezece furioși ai pie
sei lui Reginald Rose. Piesa 
surprinde trecerea treptată a 
acestor indivizi de la o stare 
de indiferență fată de caz la 
cea contrară, de responsabilitate colectivă. Tensiunea e 
dată de această luptă a unuia 
singur contra celorlalți din 
care treptat i se vor desprinde 
aliații. Ceea ce e prețios din
colo de complicațiile conflic
tului este ideea piesei: că o 
sentință nu poate fi pronunța
tă — și asta mai ales într-o 
lume unde se pronunță foarte 
des sentințe — atît timp cît 
există cei mai mici indici ai 
nevinovăției.

Prima dificultate o ridică 
distribuția. Fiecare din cei 
doisprezece jurați trebuie să 
fie o prezență bine marcată. 
Regizorul a ales actori cît mai 
deosebiți în ceea ce privește 
ținuta și maniera jocului ape- 
lînd la nume dintre cele mai 
cunoscute ale scenei bucu- 
reștene. El a știut să utilizeze 
atît planurile generale cît și 
cele medii sau prim planurile, 
și acest promițător început de 
dezinvoltură cinematografică 
nu putem să nu-l menționăm. 
Slăbiciunile punerii în scenă 
care au împiedicat realizarea 
maximă, cred însă că vin din
tr-o prejudecată generală asu
pra spectacolelor de teatru ale 
radiodifuziunii sau televiziu
nii. Probabil că munca de pre
gătire pusă sub semnul unei 
singure emisiuni sau specta
col e principala cauză. Spec
tacolul cu „Doisprezece fu
rioși", putea fi mai ritmat, mai 
bine punctat, cu o individuali
zare a personajelor și mai pro
nunțată.

★

Vizibil inferioară acestui sa
lutar început este punerea în 
scenă de către N. Motric a 
piesei lui Sean O'Casey, A- ventura nocturnă în care to
nalitatea inițială a piesei a fost 
trădată pentru o tratare cu ac
cent pe comic. Regizorul a pro
fitat prea puțin de posibilitățile 
specifice tele-teatrului. Se pa
re că e un caz de adaptare a 
textului la posibilitățile inter- 
preților și nu de încercarea 
acestora de a înțelege sensu
rile mai adinei ale piesei, in
tenția autorului. Jalnica situa
ție a unui tînăr care se con
formează conduitei șefului său 
pentru a face carieră și refu
ză, deci, ca și acesta femeile, 
preferind o viață bigotă, e un

prilej pentru Sean O’Casey de 
a sugera condiția tragică a 
unei existențe întemeiată pe eroare. Afirmația de mai sus 
nu rămîne însă decît o supozi
ție binevoitoare față de repu
tația autorului Ceea ce am 
văzut noi este însă un spec
tacol, acel fapt intermediar de 
artă între dramaturg și spec
tator, care se cere judecat au
tonom. Or, spectacolul televi
ziunii ne-a făcut să ne în
doim și de valoarea textului. 
Este chiar atît de important să 
prezentăm spectatorilor un in
divid caraghios, înșelat de o 
tînără care-i șantajează spai
ma ? O asemenea partitură in
terpretativă se justifică în re
pertoriul televiziunii care a 
dovedit cu „Doisprezece fu
rioși" că-și știe prezenta re
pertoriul ? (Deocamdată numai 
din piese străine ! O valorifi
care a repertoriului românesc 
o socotim necesară și capabilă 
să îmbogățească succesele 
spectacolului specific televi
ziunii).

Revenind la cele văzute 
credem că după selecția discu
tabilă sînt de discutat și inter- 
preții. Gheorghe Dunea, actor 
consacrat comediei, ales pentru 
rolul principal nu era desigur 
cel mai potrivit interpret. Ac
torul a încercat să nu fie co
mic dar maniera l-a trădat și 
am asistat de mai multe ori 
la situații interpretate burlesc, 
alteori în șarje solicitînd rîsul. 
E un semn de întrebare apoi 
dacă rolul Stelei Popescu tre
buia să se compună doar din 
sughițuri, gîngureli, expoziție 
corporală, stridentă fiind mai 
ales absența posibilităților de 
interiorizare a rolului. Trata
rea textului în stil buf l-a go
lit de orice sens, și televiziu
nea prezentîndu-ne un Sean 
O’Casey cu totul exterior, de 
fapt nu ni l-a prezentat de 
loc. Celelalte două evoluții ac
toricești mult mai fericite (Na- tașa Alexandra și Marian Hu- dac) n-au putut compensa da
torită poziției secundare în 
piesă, aceste facilități. Marian Hudac a confirmat marile sale 
posibilități cunoscute de la ro
lul de debut. Cu a doua sa 
montare de teatru în studio, 
televiziunea a făcut un pas 
înapoi în ceea ce privește exi
gența artistică. O revenire la 
nivelul spectacolului lui Petre 
Sava Băleanu și chiar depă
șirea acestui stadiu e ceea ce 
așteptăm.

M. UNGHEANU

I

I

Bibliografiei argheziene i s-a a- 
dăugat de curînd un nou titlu, 
„Bună dimineața, Primăvară", vo
lum de versuri cuprinzind cîteva 
din cunoscutele poezii ai celuilalt 
mare alchimist, după Eminescu, 
in ale cărui retorte secrete ma
teria amorfă a graiului de fiece zi 
cristalizează în diamante miracu
loase. Prilej de adîncă meditație, 
versurile argheziene transmit, tul
burătoare cîntări omului, universu
lui său pe care poetul îl redesco
peră și redimensionează după legi 
anume știute de aezi.

In prefața volumului, A. E. Bo- 
consky încearcă, definirea lapida
ră a operei poetice a lui Tudor 
Arghezi : „Poezia lui e cronică 
inefabilă a sufletului românesc și 
a destinului nostru dramatic proiec
tat in timp ; cititorul- se infioară 
parcurgindu-i paginile, ca de un 
tulburător colocviu cu sine însuși, 
cu (ara cea de ieri, de azi, de tot
deauna".

Culegerea de nuvele Mărul roșu 
continuă precedentelor La lumina 
zilei (1963) și Cind sîntem împre
ună (1964), înmănunchind o parte 
din valoroasele creații ale scriito
rilor sovietici din ultimii ani în 
domeniul genului scurt.

Volumul prilejuiește întîlniri cu 
vechi cunoștințe : Cinkiz Aitmatov, 
autorul neuitatei Djamilia, K. Si
monov, autorul cunoscutului ro
man „Vii și morlii", V. Acsionov, 
prețuit de cititori pentru Colegii, 
cărora li se adaugă scriitori afir
mați în ultimul timp cum ar fi 
I. Grekova, P. Kataev, Gh. Vladi
mirov etc.

„INSULA" de M. Sebastian 
la Teatrul de Comedie, In 
interpretarea actorilor Mir
cea Septilici, Mircea Balaban, 
Sanda Toma și Ștefan Ta- 

palagă

(Urmare din pag. I)

fac lucrări de proastă ca
litate.Referindu-se la unele probleme ale sectorului zootehnic brigadierul DUMITRU DRAGAN a spus:

— Producția de lapte pe cap 
de vacă furajată a fost depă
șită cu 41 litri. 1 741 litri, a- 
ceasta este cifra pe care am 
înscris-o în registrele anului 
trecut. Nici unul, din cei care 
au vorbit înaintea mea, n-a în
cercat să se arate bucuros de o 
asemenea... depășire. Nicolae 
Trifan, sesiza faptul că echi
pa de furajare își schim
bă componența de la o zi la 
alta. Cui să-i explici despre 
unitățile nutritive și rolul lor 
în creșterea producției de lap
te dacă în echipa de furajare 
este o asemenea fluctuație 7 Și 
cum să stea oamenii aici, dacă

pentru furajarea a 90 de ani
male există o singură căruță.

Așadar am realizat 1 741 li
tri. Este un regres, întrucît în 
anii anteriori am atins 2 300 li
tri. De ce am scăzut ? Pentru 
că n-am introdus mecanizarea 
în zootehnie. Iată de ce inve
stițiile de aproape 500 000 lei 
pe care le vom face în zooteh
nie în 1966 sînt o garanție a 
redresării treptate a producției 
animale.CORNEL GRIGORAȘ, secretarul organizației U.T.C. a cooperativei agricole (ales în consiliul de conducere al cooperativei) s-a referit la aportul tinerilor la realizarea planului de producție.

— Organizația U.T.C. se 
mîndrește cu tineri ca Petrache 
Mirică, Zamfir Bădin, Cons
tantin Ene, Nicolae Boghean 
și mulți alții care,, alături de 
vîrstnici, în toiul secerișului au 
rămas în cîmp nopți de-a rîn-

dul pentru a răspunde acelui 
imperativ al campaniei: ur
gența. In sectorul zootehnic ti
nerii au realizat producții su
perioare mediei pe sector. Va- 
sile Paraschiv a obținut 1 800 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată. Manole Bădin a ridi
cat sporul zilnic de creștere în 
greutate, la tineretul taurin, 
de la 400 grame la 500 grame.

Organizația U.T.C. mai are 
însă multe de făcut în secto
rul zootehnic pentru antrena
rea tinerilor la muncă și în
vățătură, la calificare.Toți participanții la discuții s-au referit și la proiectul de statut al Casei de pensii, subliniind faptul că recenta măsură luată de partid de a asigura bătrînețea țăranilor cooperatori este o încununare a grijii față de om. „Niciodată și nică
ieri țăranii n-au beneficiat de 
un sistem de pensionare — a spus SANDU TUDORACHE. 
Pentru prima dată la noi, bă- 
trinii care au muncit pe ogoa
re dispun de o pensie lunară, 
la care se adaugă ajutorul de 
bătrînețe acordat la coopera
tivă din fondul de minimum 2 
la sută, precum și veniturile 
realizate de pe lotul ce i s-a 
atribuit în folosință persona
lă". „Copiii și-au iubit întot
deauna părinții; tinerii și-au 
respectat bătrînii, pe care i-au 
înconjurat cu dragoste. A.cum 
această dragoste a fost dubla
tă de grija statului", a adăugat CONSTANTIN ENE.„Eu, cu fiecare an mă a- 
propii tot mai mult de vîrsta 
de pensionare — a spus DUMITRU PINTILIE. Mă bucur, 
firește, din toată inima că la 
capătul activității mele mă aș
teaptă o viață tihnită".

Dar mă întreb care vor 
fi raporturile dintre pen
sionari și cooperativă? Mal 
participă ei la viața coope
rativei, la adunările gene
rale ? Vor trebui să stea 
deoparte, fără să aibă mă
car un rol consultativ ? 
Tradiționalul... sfat bătri- 
nesc nu-și găsește expresie 
concretă în proiectul de 
Statut al cooperativei agri
cole.

A

înlocuirea

cristalinului

în timpul unei operații, oftalmologul sovietic Sviatoslav Feodorov a aplicat o metodă nouă de fixare a unei lentile artificiale pe ochi; în felul a- cesta, eventualele complicații postoperatorii sînt reduse la
Interpret... 
electronic

Principalul interpret al 
piesei „Ambasadorul din 
Xenoi" de Frederic Chris
tian, transmisă de radiodi
fuziunea franceză, a fost... 
un calculator electronic. In 
urma analizei timbrului, 
intonației și ritmului vocii 
pentru rolul principal și e- 
fectuării unei sinteze a di
verselor elemente compo
nente s-a obținut, printr-un 
sistem de filtre, vocea ne
cesară. In felul acesta s-a 
realizat efectul vocal op
tim.

minimum. Feodorov a organizat, la catedra de oftalmologie a Institutului de medicină din Arhanghelsk, confecționarea de lentile artificiale din poli- metilacril.Perfecționînd metodele de implantare, dr. Feodorov a reușit să îndepărteze cristalinul bolnav și să introducă în locul lui o lentilă artificială în cursul unei singure operații, nu în două etape cum se făcea pînă acum. Oftalmologul a e- xecutat 50 de operații după noua metodă, în urma cărora toți bolnavii și-au recăpătat vederea.

De 
toate
Răspuns prompt

— Ce nevoie mai este de 
doctori, dacă există acum o li
teratură medicală atît de bo
gată ? — a întrebat o doamnă 
față de cunoscutul medic ger
man Sauerbruch.

— Băgați de seamă, doamnă 
— i-a spus acesta zîmbind- — 

I să nu muriți cumva de pe urma 
I unei greșeli de tipar.

Frații Lumiere pot fi
Raquel Welch (o 

ex „miss Califor
nia") a fost lansată 
recent la Hollywood 
ca o nouă superstar. 
Ea va juca în filmul 
în culori pentru e- 
cran lat „Cu un mi
lion de ani înaintea 
lui Christos", care 
se turnează în pre
zent în insulele Ca
nare. Filmul se ca

racterizează prin a- 
ceea că dialogul, în 
mod practic, este 
inexistent. Se ros
tesc doar niște sim
ple interjecții care, 
în intenția realiza
torilor, trebuie să 
corespundă unor re
acții elementare. 
Astfel „Grrr..." vrea 
să însemne „te u-

Case dîn material plastic

La Biberach, în R. F. Germană, se experimentează construirea unor locuințe din material plastic. Scheletul construcției este metalic și pe acest schelet sînt fixați pereții, în grosime de numai 3 mm, și acoperișul, din material plastic cu fibre de sticlă. Totul este foarte ușor și extrem de rezistent. Casa este călduroasă și absoarbe zgomotul, pereții fiind termo și fonoizolanți. Un avantaj în plus : zugrăveala devine inutilă.

răsc", „Vrrr..." — ■ „nu te urăsc de loc", I 
„Jjimm..." — „te * 
iubesc". i

Să mai spună ci- I 
neva că la 70 de ani ’ 
de la invenția mira- I culoasă a fraților j 
Lumiere, modalită- ’ 
țile de expresie ci- I 
nematografică nu Iau făcut progrese!...

Desene despre dansuri străvechi

în munții din Uzbekistan s-au descoperit desene rupestre înfățișînd oameni dansînd. Operă a unor oameni care au trăit cu 3 000 de ani î.e.n., a- ceste desene alcătuiesc o originală galerie de o mare valoare pentru arheologi.Fiecare desen este alcătuit din două siluete de dansatori,

în mărime naturală. Se vede clar că autorul anonim avea cunoștințe serioase despre proporțiile corpului omenesc, în două scene, dansatorii poartă la brîu o sabie dreaptă, iar pe cap — niște pălării ascuțite, a- semănătoare cu coifurile scitice.

Pe vremea regelui 
Carol I al Angliei, 
membrele Societății 
femeilor din Anglia 
își împodobeau frun

CURIOZITĂȚI
ILUSTRATE

tea cu o bucățică de 
stofă decupată în 
formă de caleașcă 
trasă de cai.
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Succesul expoziției de artă

românească de la londra
In saloanele Galeriilor din Lon

dra ale Consiliului Artelor al Ma
rii Britanii s-a deschis expoziția 
„Comori de artă românească", care 
grupează obiecte de artă create în 
tara noastră în secolele XV— 
XVIII. La fel ca și la Edinburgh și 
Cardiff, unde a fost prezentată an
terior, expoziția se bucură de suc
ces la Londra.

Marti seara, Lord Goodman, 
președintele Consiliului Artelor al 
Marii Britanii, a oferit în saloane
le expoziției un cocteil, la care au 
participat: Jenny Lee, subsecretar 
de stat în Ministerul Educației și 
Științei, sir Paul Sinker, directo
rul general al Consiliului Britanic, 
H. Smith, Robert Cecil și R. L. 
Speaight, directori în Ministerul 
Afacerilor Externe, sir Frank 
Fiancis, director la British Muse
um, sir Trenchard Cox, directorul 
Muzeului Albert și Victoria, mem
bri ai grupului parlamentar An
glia — România din Parlamentul 
britanic, personalități din domeniul

artei și culturii, ziariști. A fost, d« 
asemenea, prezent și.AI. Lăzărea- 
nu, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Anglia, și mem
bri ai Ambasadei române.

Doamna Jenny Lee, care s-a in
teresat îndeaproape de exponate și 
de istoria artei vechi românești, 
a apreciat măestria artistică a pic
torilor și sculptorilor români, pre
cum și modul de prezentare a ex
poziției.

Anunflnd deschiderea expoziției 
la Londra, postul de televiziune 
B.B.C. II a transmis imagini fil
mate, însofite de o succintă pre
zentare. Ziarul „TIMES" a publicat 
miercuri un articol al criticului 
său de ar,tă în care relatează pe 
larg, cu referiri istorice, despre 
vechea artă din România și evo
luția ei de-a lungul secolelor. Au
torul subliniază originalitatea artei 
românești.

L. RODESCU 
corespondentul Agerpres la 

Londra

Pierderi grele suferite 
de trupele americane

în Vietnam
La Casa Albă a avut loc marți o consfătuire secretă con

sacrată „diverselor probleme privind securitatea națională", 
care a fost convocată de președintele Johnson. La consfătuire 
au participat liderii partidelor democrat și republican în Con
gres, vicepreședintele Humphrey, secretarul de stat, Dean Rusk, 
ministrul apărării, McNamara, precum și alte înalte oficialități 
ale guvernului S.U.A.Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a declarat că președintele a cerut tuturor senatorilor și membrilor Camerei reprezentanților prezenți să păstreze un secret absolut asupra informațiilor care le-au fost comunicate.După cum relatează agenția France Presse, „în absența unor indicații precise, se pare că liderii Congresului au fost con-

U.R.S.S.: In rada portului Novorosiisk

vocați pentru a asculta o ex. punere amănunțită asupra situației din Vietnam".Aceeași agenție subliniază că prezența la consfătuire a președinților comisiilor Congresului pentru credite și forțele armate „dă, de asemenea, de gîndit că Johnson a abordat problema finanțării războiului din Vietnam, pentru care a cerut săptămîna trecută credite suplimentare în sumă de aproape 13 miliarde dolari*.
★

Formațiile de luptă ale forțe
lor patriotice au lansat marți 
noaptea un atac de mortiere îm
potriva garnizoanei trupelor gu
vernamentale din capitala provin
ciei Chuong Thien, situată la sud- 
vest de Saigon în Delta fluviu
lui Mekong. Potrivit relatărilor 
agenției France Presse, numeroși 
militari saigonezi au fost uciși și 
răniți. Trupele guvernamentale 
au suferit, de asemenea, pagube 
materiale importante. Totodată, 
o formație de pușcași americani 
din apropierea aeroportului mi
litar de la Phu Bai — la 90 ki
lometri nord de Da Nang — au 
intrat într-un cîmp de mine plan
tat de patrioți.

In diferite sectoare situate la 
nord de Saigon, precum și în 
provincia Phu Yen (nord-est de 
capitală), trupele americane au 
continuat operațiunile de urmă
rire a forțelor patriotice, fără 
însă să le poată descoperi. Tot 
fără rezultat au rămas și opera
țiunile pușcașilor americani pen
tru descoperirea formațiilor de 
patrioți care au atacat luni noap
tea marea bază aeriană americană 
de Ia Da Nang.

• La 26 ianuarie, A. N. Ko- sîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe Nicolae Guină, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în U.R.S.S., în legătură cu plecarea sa definitivă în patrie. între A. N. Kosîghin și N. Guină a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

„Galoane" 

pentru Smith

î Alegerile
| de la Hiill-Norih

Numai J 
un episod ■ 

„neplăcut11?*

Preocupări politice franceze
• Partidele politice analizează problemele

de actualitate

De o săptămînă ni
sipul fin care acoperă 
plaja în regiunea Cuevas 
de Almanzora poartă 
amprentele bocancilor 
cazoni. Liniștea coastei 
spaniole din zona Paio- 
mores a fost răscolită de 
zumzetul straniu al e- 
licopterelor militare a- 
mericane. Vedete rapide 
speciale, scafandri che
mați în cea mai mare 
grabă cercetează de zor 
apele spaniole. Sute de 
oameni echipați cu con
toare Geiger, cu dispo
zitive speciale pentru 
detectarea radiațiilor 
caută, grăbiți de ordine 
și de coșmarul iradierii, 
un proiectil nuclear.Ce se intîmplase ?

tn timpul aprovizionării cu 
combustibil un bombardier nu
clear de tipul B 52 apart ini nd 
bazei militare americane de la 
Torejen (la 15 km de Madrid) 
s-a prăbușit după ciocnirea in 
aer cu un avion cisternă de 
tipul M.C.-135.

Pînă aici nimic extraordinar. 
Asemenea catastrofe au mai 
avut loc. Dar, de astă dată ia 
bordul avionului prăbușit se 
aflau „patru dispozitive nuclea
re neamorsate". După citeva 
zile de intense cercetări ia care
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au luat parte peste 1 000 de oa
meni s-au găsit trei din ele. 
Masarea unor importante forțe 
pentru depistarea celui de al 
patrulea proiectil a stirnit o 
întemeiată îngrijorare printre 
locuitorii regiunii. Aceasta a 
fost intensificată și de apelul 
lansat de autorități ca locuito
rii să se prezinte la controlul 
medical.

Deși nu s-au găsit decît urme, 
ușoare de iradiere, după apre
cierile expert Hor care consideră 
că un dispozitiv nuclear nu 
poate exploda neamorsat indi
ferent de felul accidentului, 
este posibil ca încărcătura ii- 
zionabilă să se răspindească, 
după deteriorarea Învelișului. 
In acest caz radiațiile emise 
constituie pentru cei care intră 
în contact cu ele un pericol 
serios. Știri neconfirmate, a- 
nunță FRANCE PRESSE, infor
mează că un „obiectiv radio
activ" ar fi fost identificat la 
9 km in largul coastei Cuevas 
de Almanzora la o adincime 
de 300 m. In zona suspectă 
paza a fost întărită ; cercetarea 
iundului mării va fi efectuată 
cu aparate speciale.

Acest episod „neplăcut" al 
relațiilor hispano-americane, pe 
care autoritățile de la Washing
ton au încercat în primele zile 
să-l acopere, a stirnit numeroa
se proteste. In țața valului 
crescind al nemulțumirilor un 
comunicat al celei de a 16-a 
forțe aeriene americane anun
ța doar că avionul prăbușit 
avea la bord armament nuclear. 
Demonstrațiile și luările de po
ziții în presa spaniolă au deter
minat autoritățile de la Wa
shington Să interzică zborurile 
avioanelor americane avînd Ia 
bord bombe nucleare, deasupra 
teritoriului spaniol. Interdicția 
prevede ca „avioane americane 
prevăzute cu armament atomic 
vor zbura numai deasupra ape
lor internaționale și vor evita 
in viitor Spania". Rămine de 
văzut insă dacă această inter
dicție va fi reală și definitivă.

IOAN TIMOFTE
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Problemele politice de ac
tualitate sînt dezbătute în 
cadrul întrunirilor conduce
rilor partidelor politice. Se
cretarii federațiilor departa
mentale ale U.N.R. (parti
dul majorității) s-au reunit 
timp de două zile sub pre
ședinția secretarului general 
al partidului, Jacques Bau- 
mel. Participanții la reuni
une au discutat probleme 
legate de organizarea parti
dului în vederea alegerilor 
legislative din 1967.Abordarea acestei probleme este direct legată de faptul că în alegerile prezidențiale a fost necesar al doilea tur de scrutin. S-a hotărît ca viitoarea ședință a Comitetului Central al U.N.R. șă pregătească conferința națională a partidului. Scopul final al regrupării luată în considerație este de a prezenta o singură candidatură pe circumscripție în alegerile parlamentare din 1967.în Partidul Socialist S.F.I.O., conflictul care opune de mai multe săptămîni pe secretarul general Guy Mollet lui Gaston Defferre, primarul Marsiliei și secretarul celei mai puternice federații a partidului, a fost adus în fața militanților de bază ai partidului, sub forma a două scrisori, emanînd de la cele două tendințe. (Guy Mollet sprijină ideea unirii tuturor forțelor de stînga, inclusiv Partidul Comunist, pe baza unui program comun. Defferre, se pronunță pentru această unire, dar fără Partidul Comunist). Prima scrisoare, cea a majorității este semnată de 29 de conducători ai partidului, printre care cei patru secretari generali adjuncți.Comitetul Executiv al Federației. Stîngii Democrate și Socialiste s-a întrunit sub pre

Măsuri privind 
deținuții politici 

din Grecia

ședinția lui Francois Mitterrand. Cu acest prilej, Guy Mollet a făcut cunoscut celor 51 de membri ai Comitetului Executiv că în curînd Partidul Socialist va răspunde Partidului Comunist, la propunerea ce a fost făcută ■ de a discuta un program comun al tuturor partidelor’ de stînga.
G. DASCAL 

corespondentul Agerpres 
la Paris

★
Pierderile suferite de trupe

le americane, care în perioada 
8—19 ianuarie au desfășurat o 
largă „operațiune de pedepsi
re" împotriva a 6 localități 
din regiunea eliberată de la 
nord de districtul Cu Chi 
(provincia Gia Dinh), se ridi
că la 1076 morți și 213 răniți, 
anunță agenția de presă Eli
berarea. Citind comunicatul 
Comandamentului forțelor de 
eliberare din sectorul militar 
Saigon — Gia Dinh, agenția 
subliniază că la această ope
rațiune au participat 8 000 de 
militari americani, saigonezi 
și aliați ai lor.

Forțele de eliberare au do- 
borît, de asemenea, 29 avioa
ne, au distrus 48 de mașini 
militare și au capturat o ma
rc cantitate de arme și echi
pament militar. Mai mulți 
soldați americani au fost luați 
prizonieri.

„Luxemburg bis“ 
promite noi înfruntări

Renunțarea Italiei la cererea sa privind aniînarea 
reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor membre ale 
Pieței comune face posibilă ținerea ei la 28 ianuarie,
cum a fost inițialDupă cum se știe, reuniunea din 17 și 18 ianuarie nu a găsit o bază pentru soluționarea crizei. „Nici un element nou 

nu a putut, in decursul ultime
lor zece zile, să modifice în mod 
sensibil pesimismul și scepti
cismul delegației vest-germane 
sau reticența olandezilor față 
de tezele franceze", scrie agenția FRANCE PRESS. „Proble
mele evocate rămîn în între
gime... Se pot prevedea noi 
Înfruntări dificile". Totuși, a- gențip menționată zărește „o rază de speranță" în faptul că delegatul francez la recenta reuniune a parlamentului european de la Strasbourg ar fi dat de’înțeles că propunerile pre-

prevăzut.zentate la Luxemburg de ministrul de externe francez, Gouve de Murville, nu au un caracter de ultimatum. Aceasta, afirmă France Presse, ar fi ameliorat climatul ce domnește în preajma noii conferințe pe care presa o denumește „Luxemburg bis".Rămîn totuși cele două mari probleme în litigiu, și anume rolul pe care urmează să-l joace comisia executivă a Pieței comune (căreia Franța li refuză atribuțiile suprastatale ce i le atribuie . ceilalți, parteneri) și sistemul votului majoritar care, de asemenea, întâmpină opoziția categorică a guvernului francez.
O Indiscreție (voită sau nu) a aruncat 

o lumină semnificativă asupra presiuni
lor crescînde ale monopolurilor din 
S.U.A. pe continentul sud-american. A 
devenit cunoscut conținutul discuțiilor 
din cadrul unei consfătuiri secrete care 
a reunit Biroul național al Congresului 
industriașilor, organizație a marilor 
businesmani nord-amerlcant.
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Miercuri după-amiază, 
Parlamentul grec a votat 
un proiect de lege guver
namental privind proble
ma deținuților politici în 
Grecia. Pedeapsa cu 
moartea și detenția pe 
viață au fost comutate la 
20 de ani închisoare.Un proiect de amendament la această lege, depus în comun de partidele Uniunea de Centru și E.D.A. a fost respins de comisia pentru problemele juridice a Parlamentului grec la cererea ministrului justiției, Stephanakis. Amendamentul cerea abolirea legii 375 privitoare la așa-zisul „spionaj intern" în baza căruia au fost condamnați cei 96 de deținuți politici în urmă cu 17 ani.Partidul Uniunea de centru și E.D.A., deși au votat pentru a- doptarea proiectului de lege guvernamental, au declarat că ea este incompletă și că numai abolirea completă a legii va reglementa definitiv această problemă.

u memorandum pe care ' l-ar fi elaborat participanții la amintita consfătuire. Memorandumul, ar cere, „în termeni ener
gici" guvernului S.U.A. să acționeze pentru a „ajusta" și mai bine „Alianța pentru progres" la obiectivele menținerii

n grup foarte influent de reprezentanți ai principalelor cercuri financiare dinS.U.A., în, frunte cu David Roke- feller, președinte- tele lui, GhaseManhattan Bank, a expus un adevărat program de intensificare a dictatului marilor monopoluri nord-americane în America Latină. Ziarul „WASHINGTON POST" sintetiza în termenii următori esența a- cCstui program : „D-l Rockefeller a declarat că trebuie de
puse eforturi pentru a determina conducătorii politici ai 
economiei țărilor continentului (sud-american n.n.) să înceteze cu jocul reformelor și al naționalizărilor". Aflăm, de asemenea, din aceeași sursă, că reprezentantul altei mari bănci newyorkeze, George Moore, a cerut „asigurarea unei libertăți 
totale de acțiune pentru în
treprinderile și investițiile a- 
mericane, la nevoie prin pre
siuni economice drastice". Corespondentul la Washington al ziarului „NEUE ZURGHER ZEITUNG" vorbește despre un

Jf

• Ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, a ofe
rit un dejun în cinstea ambasado
rului Republicii Socialiste România 
la Moscova, Nicolae Guină, cu o- 
cazia plecării sale definitive în 
patrie. Au participat E. I. Afana
senko, ministrul învățămîntului al 
R.S.F.S.R., președintele Asociației 
de prietenie sovieto-române, alte 
persoane oficiale, precum și cola
boratori ai Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Moscova. 
Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

• Cu prilejul celei de-a 17-a a- 
niversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală între ■ Republica ■ Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă,. Gheorghe Diaconescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Populară Polo
nă, a oferit la 26 ianuarie un coc
teil în saloanele ambasadei. Au 
participat Ștefan Jendrychowski, 
membru al .Biroului Politic al CC. 
al P.M.U.P.,;.președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, Jan Karol 
Weiide, vice-mareșal al Seimului, 
Zenon Nowak, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și alte per
soane oficiale.

• Recent, ambasadorul României 
la Pekin, Dumitru Gheorghiu, a 
înmînat dimplomele și insignele de 
membri de onoare ai Academiei 
Republicii Socialiste România oa
menilor de știință Go Mo-jo, pre
ședintele Academiei Sinica și 
Ciu-Ken-cen, vicepreședinte al a- 
cestei Academii. A fost înmînată, 
de asemenea, diploma și insigna de 
membru corespondent al Academi
ei Republicii Socialiste România a- 
cademicianului Huang Ping-wei, 
vicepreședinte al Societății de ge
ografie din Republica Populară 
Chineză. Festivitatea și cocteilul 
oferit cu acest prilej s-au desfășu
rat într-o atmosferă prietenească,

• Studenții australieni din An
glia au demonstrat marți la Londra 
împotriva hotărîrii guvernului a- 
ustralian de a trimite trupe în 
Vietnamul de sud.

• Marți la sediul Națiunilor 
Unite din New York s-a deschis 
cea de-a treia sesiune a Consi
liului O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, organul de conducere al 
Conferinței O.N.U. pentru comerț 
ți dezvoltare.

La Salisbury, bici
cletele au luat locul 
luxoaselor limuzine. 
Albii bogați care par
curgeau străzile ora
șului tolăniți pe ca
napelele celor mai 
extravagante tipuri 
de automobile impor
tate din S.U.A. și An
glia și-au cumpărat 
demonstrativ bicicle
te și pedalează ane
voie prin locurile mai 
populate. Rhodesia de 
sud . resimte lipsa 
benzinei și măsurile 
de raționalizare a 
consumului sînt ex
trem de severe. Au
tomobilele au deve
nit, pentru destui 
rhodesieni, un simplu 
obiect decorativ...

Suferințele rasiști
lor de la Salisbury 
n-au putut lăsa indi
ferenți pe amicii lor 
din țara apartheidu
lui. Niște domni or
ganizați în asociații 
cu pompoase titula
turi au lansat o cam
panie în întreaga Re
publica Sud-Africană: „Cumpără un galon de petrol pentru Rhodesia". Un galon în
seamnă după măsura 
britanică 4,55 litri 
(în S.U.A. mai puțin : 
3,78 litri). La Johan
nesburg se crede că 
înflăcărații apărători 
ai lui Smith vor reu
și să adune, lunar, 
cel mult 80 000 ga
loane de gazolină. 
Cantitatea este mo
destă, de unde se 
vede că mulți rasiști 
sud-africani nu sînt 
dispuși să sacrifice 
pentru Smith nici 
măcar un galon de 
petrol.

Inițiativa alimen
tării cu produse pe
troliere a regimului 
de la Salisbury a gă
sit, cum era de a- 
șteptat, aprobarea o- 
ficialităților sud-afri- 
cane. Premierul Ver- 
woerd a declarat că „nu se împotrivește < ajutorării cu petrol a guvernului Rhode- siei". Verwoerd face 
însă mai mult decît „a nu se împotrivi".

El ignorează solicita
rea de a se împiedi
ca livrările de petrol 
către un guvern ile
gal. Cu o seninătate 
deloc surprinzătoare, 
premierul sud-afri- 
can a vestit firmelor 
petroliere care doresc 
să-și desfacă produ
sele în Rhodesia că 
guvernul său le acor
dă consimțămîntul 
necesar. O comisie 
specială a fost creia- 
tă la nivel ministe
rial spre a studia 
problema.

Intre două plim
bări cu bicicleta prin 
Salisbury, Smith în
cearcă să joace căr
țile de care mai dis
pune în partida cu 
Londra. S-a vorbit 
despre posibilitatea 
reînnodării dialogu
lui, unele tenta
tive fiind semnalate. 
Smith acționează to
tuși, în continuare, 
într-o manieră ce se 
vrea „forte". Unul 
din miniștrii săi a 
lansat (desigur, nu 
întîmplător) ideea 
proclamării Rhode- 
siei ca republică, 
ceea ce ar avea drept 
urmare ieșirea de 
sub jurisdicția coroa
nei engleze. „Este pentru prima dată cînd se face o referire directă la posibilitatea ruperii complete a Rhodesiei de Anglia" 
— comenta agenția 
U.P.I. Chiar dacă nu 
este decît un balon 
de încercare, declara
ția poate fi conside
rată simptomatică 
pentru starea de spi
rit din cercurile diri
guitoare de la Salis
bury care se simt 
încurajate în a în
frunta opinia pu
blică.

Petrolul sud-afri- 
can, totuși, nu-l poa
te scoate pe Smith 
din mlaștina dificul
tăților. Cel mult poa
te să pună din nou 
în mișcare luxoasele 
limuzine ce deocam
dată au înțepenit în 
garaje.

E. O.
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Astăzi atenția întregii Anglii 
este îndreptată spre Hull- 
North, circumscripție electo
rală în care au loc alegeri 
parțiale. Aceste alegeri ur
mează să desemneze pe cel 
care va ocupa în Camera Co
munelor locul rămas vacant 
în urma morții laburistului 
Henry Solomons. Candidați! 
sînt următorii: J. K. Mc Nama- 
ra (laburist), T. Jessel (conser
vator), L. Milword (liberal) și 
R. Gott (al Alianței radicale).c onfruntarea esențială va fi, bineînțeles, aceea dintre partidele laburist și conservator. Ea se anunță, potrivit agențiilor de presă, „înverșunată", deoarece, în această circumscripție, configurația corpului electoral este asemănătoare cu a întregii țări, cele două mari partide fiind oarecum la egalitate.Rezultatul acestui scrutin poate avea urmări hotărîtoare pentru viitorul politic al Angliei întrucît, după părerea majorității observatorilor, Harold Wilson ia în considerare cu seriozitate posibilitatea organizării de alegeri generale în martie sau iulie, iar succesul de la Huli North ar avea, în această privință, un important rol stimulator.Dar, cum sînt apreciate în prezent șansele celor doi rivali ? Dacă în decembrie se vorbea de o totală incertitudine, pe baza unei quasi- perfecte egalități a șanselor, astăzi presa engleză e de părere că laburiștilor nu le poate scăpa victoria. Așa, de pildă, „GUARDIAN" scria zilele trecute: „Puțini lideri ai Partidului 

conservator cred că opoziția va putea Infringe 
intr-adevăr guvernul în alegerile de Ia Huli". Dar, aceasta nu i-a împiedicat să lanseze o „ofensivă generală" împotriva guvernului laburist. Scopul ofensivei a fost, potrivit agenției „FRÂNGE PRESSE", dorința conservatorilor de ,,a-și reface prestigiul".Laburiștii nu s-au lăsat nici ei mai prejos. în arenă au pășit George Brown, James Callaghan și alte personalități de prim rang. Marți, la reluarea lucrărilor Camerei Comunelor, guvernul a prezentat un plan de „reorganizare industrială". Planul cuprinde un capitol referitor la dezvoltarea mai multor regiuni ale țării printre care și... Hull-North. Conservatorii au afirmat imediat că prezentarea acestui plan de dezvoltare urmărește să atragă voturile în favoarea candidatului laburist. Ei au anunțat că astăzi, adică, exact în ziua alegerilor, vor prezenta în Camera Comunelor o moțiune de cenzură, care acuză pe laburiști că „nu au reușit să stăvilească creșterea rapidă a prețurilor".Dacă, așa cum se prevede, partidul lui Wilson va cîștiga, laburiștii își yor mări do la 2 la 3 numărul de voturi care le asigură majoritatea în parlament. Dimpotrivă,, un scrutin favorabil candidatului conservator, ar reduce majoritatea guvernamentală la un singur vot. în primul caz, laburiștii ar putea organiza noi alegeri în condiții prielnice, fără teamă, mai ales că ultimele sondaje indică un avans al popularității laburiste de 4,5 la sută. Rămînînd însă cu un singur vot, organizarea de alegeri ar părea riscantă.

ION D. GOIA

CUBA: Universitatea din Santiago de Cuba

Nici poziția capitalului nord- americăn în legătură cu reformele și naționalizările operate în unele țări latino-americane nici, în genere, tendința manifestă a marilor monopoluri din S.U.A. de a-și menține pozițiile preponderente la Sud de Rio Grande nu constituie un fenomen nou. Ceea ce a determinat probabil, acțiunea amintită a businesmanilor americani e teama că reacția mereu mai puternică a cercurilor politice și economice sud-americane, tendințele tot mai accentuate de independență (economică' și politică) ar putea peri-

• După o indiscreție 9 25 miliarde dolari profit la 12 miliarde 

dolari investiți • Temerile lui Rockefeller și

ale monopolurilor nord-ame- ricane în țările Americii Latine s-au ridicat la peste două miliarde de dolari (fără a pune la socoteală imensele beneficii obținute pe baza inegalității de schimb, a schimburilor neechivalente, datorită situației de furnizoare de materii prime
O repriză de presiuni"

dominației; economice a rocke- fellerilor pe continentul sud- american. Se cere, înainte de toate să se acționeze pentru a menține „specializarea și ac
tuala diviziune a muncii" în America Latină: (adică, în termeni mai pracișr,. să : se pună și mai mari piedici dezvoltării industriale a țărilor latino-americane, să se mențină aceste țări în dependență .de economia Statelor Unite). Memorandumul revendică, totodată impunerea unui control si a u- nei conduceri a diverselor asociații economice de pe continentul sud-american (cum ar fi Asociația americană a liberului schimb) de către companiile nord-americane.

elita profiturile de-a dreptul uriașe pe care le obțin. „Ideea cea mai răspîndită și care raliază cercurile cele mai diverse în America Latină — scrie influentul ziarist american David Lawrence — este că progresul acestui continent e incompatibil cu privilegiile Statelor Unite". Dacă David Lawrence a semnalat doai o realitate, publicistul și economistul mexican Fernando Carmona ne indică dimensiunile și efectele tragice a ceea ce ziaristul newyorkez denumește „privilegiile Statelor Unite". în cartea. sa intitulată sugesf r, „Drama Americii Latine" Carmona arată că într-un singur an (1964) profiturile declarate

și importatoare de utilaj produse finite, situație în i se află țările Pierderile economiei latino-americane în aceste condiții apar foarte clar, dacă se compară profiturile Statelor Unite sumele pe care aceste țări le primesc pentru vînzarea produse și furnizarea de servicii S.U.A. (și care s-au ridicat în 1964 la 4 miliarde dolari). Așadar, monopolurile nord-americane au luat, numai sub formă de profituri declarate la Investițiile lor pe continentul sud-american, jumătate din ceea ce țările sud-a- mericane au primit pentru exporturile lor masive în S.U.A. (și care reprezintă peste 45 la

i Și care sud-americane),
cude
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latino - americansută din totalul exporturilor acestor țări) „Metodele de jat 
au evoluat, sînt mai complexe 
și mai rafinate — observă economistul mexican. — în esen
ța ei însă, dependența comer
cială, financiară, tehnică față 
de 
ne acționează 
ca o frînă pentru mersul înain
te rican n.n.), ca o imensă pompă 
aspiratoare de profituri pentru 
marele capital nord-american. 
Puțini sînt oamenii 
tino-americani care 
rească să se pună 
sistem care ține în 
tarea economică, i 
în ultimul deceniu un 
comercial de 19 miliarde dolari, 
și a făcut ca în ultimii 15 
ani monopolurile nord-ameri
cane să culeagă peste 25 mi
liarde dolari profituri la un ca
pital investit de 
dolari".Firesc, reacția nea „sistem" e mai puternică, chilian Eduardo 
„necesitatea unui front econo
mic comun Iatino-american în 
scopul apărării intereselor 
continentului față de colosul 
din Nord. Președintele mexican, Ordaz, arată șl el, „prl-

monopolurile nord-america-
în permanență

al continentului (sud-ame-
i de. stat la

să nu do- 
capăt unui 
loc dezvol- 

care a adus 
deficit

12 miliardela un aseme- din ce în ce Președintele Frei sublinia

reacția continentului

mordialitatea eliberării țărilor 
continentului (sud-american n.n.) de rolul de furnizoare de 
materii prime". Vicepreședintele peruvian Caralles cere 
„unirea eforturilor pentru 
curmarea dictaturii monopolu
rilor nord-americane în Ame
rica Latină", E simptomatică în această ordine de idei atitudinea unora din cele mai mari țări latino-americane la recenta sesiune a comisiei executive a consiliului inter-american pentru comerț și industrie. Reprezentanții Argentinei și Mexicului au cerut ............ ..privilegiilor de investițiile de. american.Văzutetoate acestea nu par să inspire optimism „Tendințele de inde
pendență economică — remarcă NEW YORK HERALD TRI
BUNE — sînt azi mai puter
nice ca oricînd pe continentul 
sud-american". Judecind după o asemenea apreciere realistă, perspectivele de reușită ale „noii reprize de presiuni" preconizată la consfătuirea secretă a businesmanilor americani nu apar în culori trandafirii.

noi limitări ale care se bucură capital nord-de la Washington,

EM. RUCĂR


