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Cîmpian Vasile, turnător la Uzina „Unirea9 din Cluj, fruntaș în producție, își depășește sar
cinile de plan cu 45 de procente.
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Proletari din toate țările, uniți-vâ!

Soînteia 
tineretului
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PE DRUMUL DEMRIf COMUE
4 AGRICULTURII COOPERATISTE

In centrul orașului Suceava

Conferințele de constituire a Uniunilor 
regionale ale cooperativelor agricole de producție

In regiunile Bacău, Brașov, Cluj, Crișana, Dobrogea, lași. 
Hunedoara, Suceava au avut loc conferințele de constituire 
a Uniunilor regionale ale cooperativelor agricole. încheierea 
lucrărilor de creare a uniunilor regionale constituie o etapă 
însemnată în pregătirea Congresului de constituire a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor de Producție. La conferințe au 
participat tovarășii Gheorghe Apostol (Suceava), Emil Bod- 
naraș (Iași), Alexandru Drăghici (Brașov), Leonte Răutu

(Bacău), Vasile Vîlcu (Dobrogea), Iosif Banc (Crișana), Petre 
Lupu (Hunedoara), Ilie Verdeț (Cluj).

Participanții la conferințe au dezbătut sarcinile de mare 
răspundere ce revin uniunilor cooperatiste, probleme de a 
căror rezolvare depinde sporirea producției agricole vegetale 
și animale, valorificarea ei în condiții bune, îndrumarea acti
vității organizatorice, economice și social-culturale a coope
rativelor agricole.

SEMNATURI DE PRESTIGIU
5

IN CARTEA ÎNTRECERII
anuarie 1966 este prima lună din istoria activi
tății productive a Fabricii de mașini unelte și 
agregate București, cînd planul producției marfă 
a fost realizat integral și ritmic.
Dar luna ianuarie a consemnat. în același timp, 
in toate compartimentele, o pasionantă activitate 
de cercetare în intenția valorificării mai depli
ne a multiplelor posibilități de îmbunătățire 
a procesului de producție pentru creșterea per

manentă a eficienței economice In toate domeniile de acti
vitate. Ea a fost concretizată în angajamentele luate în în
trecerea socialistă (publicate în numărul nostru din 19 ia
nuarie) care constituie acum, alături de îndeplinirea sarci
nilor de plan, obiectivele ce concentrează întreaga atenție a 
conducerii unității, a inginerilor, maiștrilor și muncitori
lor.

Am întreprins în fabrică o anchetă pentru a vedea ce s-a 
făcut și ce măsuri urmează 
realizarea lor.

a fi luate în continuare pentru

Inginer
EDUARD TOMASIAN 

șeful secției montaj

Pentru a ne aduce contri
buția cuvenită la realizarea 
angajamentelor fabricii, pri
mul lucru făcut a fost orga
nizarea montajului în flux. 
Măsura amintită a fost înso
țită de alta la fel de eficien
tă — specializarea muncitori
lor pe subansamble și opera
ții. Rezultatele: productivi
tatea muncii a crescut simți
tor, s-a îmbunătățit vizibil 
calitatea produselor.

Evident munca în flux con
tinuu, executarea corectă a 
fiecărei operații, nivelul ri
dicat al produselor la care 
mărimea toleranțelor nu de
pășește 
cer din partea 
un bogat bagaj de cunoștințe 
profesionale. Anul acesta am 
organizat cursurile de ridi
care a calificării după cri
teriul produsului ce se 
montează. La noi se asimilea-

ză în fiecare an un număr 
important de produse noi (în 
1966 — șapte) iar muncitorii 
au nevoie, în primul rînd, pe 
lîngă cunoașterea generală a 
caracteristicilor mașinilor ce 
urmează a se produce, de de
monstrații practice. Nici 
n-are o utilitate practică să 
învățăm pe un muncitor care 
lucrează la o mașină de fre
zat, cum se montează un 
strung sau invers. Ar fi o 
pierdere inutilă de timp.

Aceste măsuri, la care
mai pot adăuga și altele, 
ne-au permis pentru prima 
dată în luna ianuarie să rea
lizăm ritmic planul producției 
marfă. Fără îndoială, mai 
avem încă importante rezer
ve pentru sporirea capacită
ții de producție a secției. Pu
nerea lor în valoare ține in 
primul rînd de organizarea 
producției pe ansamblul fabri
cii. Este vorba de asigurarea 
decalajului necesar între uzi
nă și montaj. Apreciind efor-

se

ordinul micronilor 
lucrătorilor

VASILE BARAC

• Oscilațiile calității sau rolul 
remanierilor și rebuturilor în 
realizarea unei producții rit
mice

• Ce a făcut și ce mai poate face 
organizația U.T.C

• O dorință a montorilor, veche 
de cînd fabrica, pe cale de a se 
îndeplini — asigurarea decala
jului dintre monta/ și uzina/

• Îndeplinirea planului Ia uzina/ 
nu-i o soluție. Să fie respec
tate termenele în ordinea ur
genței

Primăvara a sosit și în bătrinul Cișmigiu

Dezbaterile care 
au avut loc în „Pala
tul sporturilor" din 
Constanta au subli
niat că uniunile co
operatiste, în cola
borare cu consiliile 
agricole, vor asigu
ra în fiecare coope
rativă punerea în 
valoare a condiții
lor existente, în 
scopul măririi pro
ducției de cereale, 
dezvoltării zooteh
niei și a celorlalte 
sectoare de produc
ție.

Dacă în 1964, din 
totalul cooperative
lor agricole din Do
brogea peste 72 la 
sută au realizat sub
2 000 kg de grîu la 
hectar, în 1965 nu
mai 2 unități din în
treaga regiune nu 
au atins această 
producție, în timp 
ce peste 35 la sută 
din ele au reușit să 
obțină între 3 000 și
3 500 kg grîu Ia 
hectar. Cooperatorii 
din Gălbiori, Simi- 
noc, Negru Vodă, 
Cobadin și din alte 
unități se pot mîn- 
dri cu recolte de 
grîu ce depășesc 
chiar 3 500 kg la 
hectar. Cît de mare 
este distanta par
cursă din 1958, pri
mul an după coope
rativizare cînd s-au 
realizat aici doar 
968 kg grîu la hec
tar l tn comparație 
cu 1964, producția 
globală realizată în 
anul trecut a fost 
mai mare cu 330 400 
tone, iar la 
soarelui cu 
29 000 tone, 
de măsuri 
prevede măsuri pri
vind desfășurarea 
în bune condiții a 
campaniei de pri-

floarea- 
aproape 

Planul 
adoptat

(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

Ulan Bator

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al comuniștilor români și al poporului nostru, vă. 
trimitem dv. și prin dv. întregului partid și poporului mon
gol felicitări cordiale și un salut frățesc cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și vă urăm noi succese în activitatea consacrată în
floririi Republicii Populare Mongole.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie fră
țească statornicite între partidele și țările noastre se vor 
dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și mongol, 
al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internațio
nale, cauzei păcii și socialismului în lume.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

I 
I 
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I 
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măvară, extinderea 
lucrărilor de irigații, 
îndiguiri și dese
cări, folosirea judi
cioasă a îngrășă
mintelor, aplicarea 
diferențiată a între
gului complex de 
lucrări agrotehnice. 
Toate aceste sarcini 
creează un vast cîmp 
de acțiune pentru 
tineri. Dezbaterile 
au subliniat și con
tribuția valoroasă 
pe care tineretul sa
telor din Dobrogea 
și-a adus-o la înfăp
tuirea tuturor obiec
tivelor care au stat 
în fața cooperative
lor agricole, creînd 
convingerea că, mo
bilizat de organiza
țiile U.T.G., el își 
va pune în conti
nuare forța și price
perea în slujba în
făptuirii noilor 
cini trasate 
partid.

Cooperativa 
colă Nicolae
cescu din regiunea 
Bacău a obtinut, în 
1965, aproape 3 000 
kg grîu, peste 3 000 
kg porumb boabe, 
33 000 kg sfeclă de 
zahăr și 19 000 kg 
cartofi la hectar. 
Cooperativa agrico
lă Răcăciuni, vecină 
și cu condiții iden
tice, a realizat doar 
1 786 kg grîu, 1 353 
kg porumb și 14 400 
kg sfeclă de zahăr. 
Discuțiile au de
monstrat că diferen
tele se datoresc 
faptului că la Răcă
ciuni, arăturile de 
toamnă si lucrările 
de întreținere a cul
turilor nu s-au. bucu
rat de atenția cuve
nită. Asemenea con
statări au fost făcute 
și în conferința de la 
Crișana. 
aici, au

sar
de

aqri- 
Băl-

ciențe organizatori
ce, lipsă de îndru
mare tehnică a lu
crărilor de întreți
nere. Participanții 
la dezbateri au rele
vat necesitatea ca o 
atenție deosebită să 
fie acordată lucrări
lor din campania 
agricolă care va în
cepe în curînd. în 
regiunea vecină, 
Cluj, s-a prevăzut 
intensificarea acțiu
nii de fertilizare pe 
55 000 hectare cu 
îngrășăminte natu
rale și 160.000 hec
tare cu îngrășămin
te chimice. Angaja
mentul ca pînă la 
10 martie să fie în
cheiată campania 
de reparații a utila
jului și ridicată, de 
către unități, întrea
ga cantitate de po
rumb dublu hibrid, 
creează posibilitatea 
ca tinerii să se do
vedească, și de astă 
dată, o forță valo
roasă, un ajutor de 
nădejde al organiza
țiilor de partid si 
consiliilor de con
ducere ale coopera
tivelor agricole.

Plecîndu-se de la 
faptul că pe 35.000 
hectare producția 
este diminuată de 
apele rîurilor care 
se revarsă și apoi 
băltesc, în regiunea 
Crișana, în planul 
de măsuri s-a pre
văzut organizarea 
unor mari 
de. desecări 
guiri.

Planul de 
al Uniunii
Hunedoara 
lucrări de 
suprafeței 
acțiuni
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cu numărul 
de astăzi, 

ziarul nostru va apare 
de trei ori

pe săptămînă în

ȘASE PAGINI
Zilele de apariție 

a numerelor 
de șase pagini vor fii

MARȚI, JOI 
Șl SÎMBĂTĂ

Cauzele, și 
fost: defi-

acțiuni 
și îndi-

măsuri 
regionale 

prevede 
sporire a 

arabile,
intercoope-

(Continuare 
tn pag. a V-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului 

FAM VAN DONG 
Primul ministru 

al Republicii Democrate 
Vietnam

Hanoi

Dragă tovarășe prim-ministru,

Cu prilejul celei de-a 60-a a- 
niversări a zilei dumneavoa
stră de naștere vă adresez cele 
mai sincere felicitări și urări 
de sănătate și viață lungă.

Vă doresc din toată inima 
succes deplin în activitatea 
dumneavoastră consacrată tri
umfului luptei drepte o po
porului vietnamez pentru in
dependența, suveranitatea, u- 
nitatea și integritatea terito
rială a patriei sale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste România

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERIz ilnic la Sfatul 
popular orășenesc 
Constanța, ca pre
tutindeni în țară, 
zeci de tinere pe
rechi ce se perin
dă prin fața re
prezentantului le
gii întâmpină afir

mativ tradiționala întreba
re „...iei în căsătorie de 
bună, voie și nesilit de 
nimeni pe...". Răspunsul a- 
firmativ se repetă aproape 
exclusiv în cazul fiecărui mire 
și mirese și nu există, în cele 
mai multe cazuri, nici un mo
tiv ca afirmația să nu expri
me un puternic sentiment de 
dragoste reciprocă. Deși s-au 
cunoscut în situații diferite, 
au fost înfiorați de aceleași 
idealuri, și-au jurat devoțiune 
reciprocă, nu există vreo rați
une ca vreun calcul meschin 
să-și insinueze nesinceritatea, 
ruinîndu-le apoi căsnicia; în- 
tr-un cuvînt răspunsul care le 
va consfinți oficial legămîntul 
de a trăi unul prin celălalt, de 
a-și împărți bucuriile, l-au 
anticipat cu mult timp înainte. 
De cele mai multe ori sinceri
tatea din acea zi nu va fi dez-

mințită și, rememorată la vîr- 
sta nunții de argint, solemni
tatea clipei acesteia va căpăta 
semnificații și mai profunde, 
armonii și mai clare. Afirma
ției orale îi va răspunde firesc 
semnătura pusă pe certifica
tul care încununează hotărîrea 
lor. Fără a solicita metafora, 
autograful acesta semnifică

tudini noi. Dar nu se întâmplă 
așa întotdeauna.

De la o ciorbă 
neîncălzită — 

la tribunal
cî-Să facem cunoștință cu 

teva perechi aflate poate nu cu

nului trecut, într-o misiune de 
serviciu la Făgăraș. După două 
luni de vorbe frumog.se, de ju
răminte reciproce de fidelitate 
și de dragoste nețărmurită, el 
s-a întors la Constanța căsă
torit și astfel au început luna 
de miere. In a dousprezecea 
zi el a dat-o afară din casă. 
După cîteva luni se aflau în

să-mi reproșeze că nu sînt 
gospodină ți pînă a doua zi 
dimineața nu s-a mai uitat la 
mine. Am povestit situația u- 
nor colegi de-ai lui și aceștia 
mi-au explicat că așa e el, are 
o părere proastă despre femei, 
că a mai fost căsătorit o dată 
cu una care nu știa să coase 
nici un nasture măcar și de 
atunci s-a jurat că, dacă se 
mai căsătorește, nu-i va tolera 
nimic viitoarei soții. Am în
cercat să-i ghicesc gîndurile, 
gusturile, să-l mulțumesc, dar 
cînd mîncarea nu-i mai oferea

„De buna voie și nesilit

de nimeni"
un angajament de credință 
pentru toată viața.

Reîntâlnite după cîtva timp, 
perechile care întâmpinaseră 
afirmativ întrebarea ofițerului 
stării civile și cărora rudele și 
prie,tenii le uraseră căsnicie 
lungă și fericită fac dovada că 
sentimentele lor premaritale 
au căpătat dimensiuni și certi-

• •0
pînd la divorț

multă vreme în urmă, în fața 
ofițerului stării civile.

El e un bărbat voinic, are 
treizeci de ani, iar mustața 
subțire îi dă un aer de om se
rios. Ea are numai 24 de ani, e 
subțire ca un lujer de floare 
și parcă nu-și dă încă bine 
seama că a trecut de mult de 
anii adolescenței. El era pe a- 
tunei, adică pe la mijlocul a-

De ce ? Ce 
în-
un

fața tribunalului, 
s-a întâmplat atât de grav 
cît povestea lor a căpătat 
atât de trist deznodămînt ?

Octavia. La început s-a pur
tat cu mine frumos, era afec
tuos și mi se părea că nu e 
altul ca el. A treia zi după că
sătorie însă a venit de la ser
viciu, a văzut că nu e mîncarea 
caldă, a început să înjure și

altmotive de ceartă, 
nod în papură. Pînă la 
m-a alungat de acasă.

D. Viorel, la solicitarea 
tră, afișează un aer de 
mite și de dispreț pentru a- 
mintirea aceasta, motiv pen
tru care, la început, refuză să 
răspundă. A fiind însă de mo
tivele divorțului expuse de 
fosta lui soție, se trezesc în el

găsea 
urmă

noas- 
leha-

orgoliul, mîndria. Nu vrea să 
se creadă că el ar fi vinovat:

— Motivele ei nu reflectă 
realitatea. Realitatea este că 
nu dovedea interesul cuvenit 
pentru menajul casei I

„Realitatea" — privită din- 
tr-un punct de vedere și din 
celălalt, ne conduce — de la 
iubire, de la jurămintele de 
devoțiune pentru toată viața 
la... una și aceeași problemă : 
a calității ciorbelor, a bucătă
riei — a menajului, altfel spus. 
Sigur, problemele gospodă
rești nu-s de neluat în seamă 
într-o familie, toți soții știu cît 
de important este ca gusturile 
să se potrivească, efortul gos
podăresc să vină reciproc în 
întâmpinarea dorințelor celui
lalt. Totuși, așa cum se pre
zintă faptele, nu dovedesc ele 
că în întemeierea acestei fa
milii calitatea mîncării a cons
tituit motivul numărul unu al 
semnăturii depuse la oficiul 
stării civile din moment ce o 
ciorbă a fost în stare să dărî- 
me dintr-odată, din primele 
zile, o căsnicie.

Dar, să mai cunoaștem și 
alte cazuri:

P. Alexandru și P. Niculina 
s-au căsătorit la 24 ianuarie 
1964.

V. ARACHELIAN
G. MIHĂESCU

(Continuare In pag. a V-a)
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înotătorii noștri fruntași 
au luat un start de bun augur 
în anul acesta. Cristina Ba- 
laban — performera nr. 1 a 
natației noastre, Vasile Cos
ta, Angel Soptereanu sau Vla
dimir Moraru, (și nici unul din
tre aceștia n-au depășit vîrs- 
ta de 18 ani) s-au situat prin
tre protagoniștii concursuri
lor internaționale de la Bre
men și Budapesta. Performan
țele reușite în compania unor 
înotători de cea mai bună va
loare confirmă, încă de pe a- 
cum, prezența lor în lotul ce 
ne va reprezenta țara în acest 
an la campionatele europene 
de la Utrecht. Dar la întrece
rile din Mexic ? Vom avea un 
lot de înotători care să ne re
prezinte cu succes, care să 
poată spera la obținerea unor 
medalii 
toare 
unele 
te în 
de către noua generație de ju
niori. La București, 
Teodorescu (1:17,3 la 
bras), Vladimir Belea 
la 100 m. fluture), < 
Stănescu (1:24,9 la 
bras) sau Eda Schuler (1:09,8 
la 100 m. liber), la Reșița 
Zeno Giurasa cu 1:04,6 la 100 
m. spate și Anca Andrei cu 
1:15,1 la 100 m. spate sau la 
Galați Gica Manafu cu 2:59,2 
la 200 m. bras, confirmă un 
progres constant. Sînt doar 
cîțiva dintre cei care aspiră 
la titlurile republicane de ju
niori și chiar la cele de se
niori din acest an, și de la 
care sperăm realizarea unor 
mari performanțe în viitor.

Speranțele cele mai mari 
însă ne sînt oferite din partea 
„noului val", a celor care au

luat un prim start cronome-' 
trat doar cu 2—3 ani (chiar 
și mai puțin) în urmă. Ulti
mele concursuri de copii (ne 
referim în special laT grupele 
de 9—19 ani și 11-—12 ani) 
ne-au oferit în primul rînd 
constatarea că dispunem de un 
bogat și valoros pluton de au
tentice speranțe, capabile să a- 
jungă în anii ce urmează la 
performanțe dintre cele mai 
bune. Evident, apariția a- 
cestor speranțe cu rezul
tate promițătoare este ro
dul efortului antrenorilor 
din cîteva secții fruntașe (Di
namo, S.S.E. nr. 2).

nerilor înotători cu reale per
spective să fie relativ redus. 
O dovedește în primul rînd 
numărul destul de mic de 
participanți (50—60) la con
cursurile de copii în vreme 
ce la atleți am întîlnit sute 
de participanți. Iată de ce, în 
ciuda unor evidente succese, 
sîntem încă departe de a 
afirma că natația noastră (ne 
referim îndeosebi la perfor
meri) are o largă bază de se
lecție.

La multe cluburi cu secții 
fruntașe (C.S. Școlar-Bucu- 
rești, Rapid București, Ș.S.E. 
Timișoara, Mureșul Tg. Mu-

Steaua). în aceste cazuri întîl- 
nim preferințe de menținere 
în secții a unor înotători pla
fonați, fără prespective deose
bite, care, eventual ar putea 
aduce puncte într-un clasa
ment pe echipe la orice com
petiție, în locul unei continue 
selecții printre cei ce învață 
înotul anual, a unei perma
nente îmbogățiri a grupelor 
de copii. Lipsa de curaj a an
trenorilor în cauză, lipsa de 
perspectivă în munca lor, frî- 
nează progresul, întîrzie saltul 
calitativ mult așteptat. Si iată 
deci că nu „lipsa de condiții" 
cu care se tînguiesc cei mai

olimpice ? Imbucură- 
ni se par 
performanțe realiza- 
acest început de an

a fi

, Petre 
100 m.

(1:07,6 
Cristina 
100 m.

Vom avea înotători
la întrecerile din Mexic?

Odată cu descoperirea ta
lentelor s-a „operat" și tre
cerea treptată la un regim de 
antrenament zilnic, de mare 
intensitate (singurul mijloc 
de a ajunge la rezultate de 
valoare). E drept operația a 
fost deocamdată efectuată 
doar în parte și întregirea ei 
la toate cluburile fruntașe se 
face tot mai simțită. La 
acest capitol merită să evi
dențiem în mod deosebit 
munca unor antrenori care 
și-au făcut o adevărată spe
cialitate din creșterea și asi
gurarea viitorului schimb al 
natației noastre de perfor
manță. Este vorba de Cristian 
Vlăduță și Magda Cristescu 
de la „Dinamo“-București, 
Gh. Marinei de la „Steaua", 
Iosif și Paul Enăceanu (S.S.E. 
2), Mircea Olaru (Viitorul), 
Maria Baciu (S.S.E. 1), I. Schus
ter (Reșița) sau D. Mititelu 
(Galați).

Eforturile de care aminteam 
mai sus sînt, din păcate, 
destul de izolate. Aceasta și 
face, de altfel, ca numărul ti-

reș, Ștința și C.S.M. Cluj) gru
pele de copii sînt destul de 
slab pregătite. în unele cazuri, 
secțiile respective nu dispun 
de antrenori care să se ocupe 
în mod special de pregătirea 
micilor înotători, sarcina a- 
ceasta revenind tot asupra an
trenorilor care au în grijă pre
gătirea sportivilor de perfor
manță. Astfel stînd lucrurile 
pare normal faptul că antre
nori pricepuți cu multă ex
periență nu au posibilitatea 
de a se dedica în mod exclu
siv acestei munci migăloase 
reclamate de instruirea copii
lor. Acești antrenori sînt o- 
bligați să lucreze în salturi, 
fără o continuitate metodică.

Totodată însă, trebuie să 
subliniem și un alt aspect care 
de data aceasta vizează como
ditatea unor antrenori (O. 
Mladin — Știința Cluj, B. Ior- 
dachi — C.S.M. Cluj, I. Frîncu 
— Steaua, E. Vasiliu — Rapid) 
sau orientarea greșită a unor 
secții de performanță (Știința 
Cluj, C.S. Cluj, Mureșul Tg. 
Mureș, C. S. Școlar București, 
Rapid București, S.S.E. 1,

mulți dintre cei vizați mai sus 
constituie principala cauză a 
rezultatelor mediocre obținute 
de secțiile respective, care im
plicit se răsfrîng și asupra ni
velului general al natației.

Sînt lucruri cunoscute de 
mai mult timp și asupra căro
ra biroul Federației de nătație 
a atras atenția în mai multe 
rînduri. Cu toate acestea, clu
burile și asociațiile respective, 
chiar și comisiile orășenești 
sau regionale de specialitate 
care au datoria și posibilitatea 
să intervină în mod hotărît 
pentru curmarea acestei stări 
de fapt întîrzie luarea unor 
măsuri radicale. Așa se expli
că de ce de ani de zile pe bloc 
starturi urcă puțini înotători 
cu posibilități de obținere a 
unor performanțe superioare. 
Măsurile luate în ultima vre
me ne îngăduie să sperăm că 
la întrecerile din Mexic vor 
participa și vor obține rezul
tate bune și înotătorii români.,

CONSTANTIN MIHAI 
secretar adjunct al Federației 

române de natâție

In sfirșit, primul cros
Alergările pe te

ren variat au fost 
adesea un minunat 
prilej de atragere a 
tineretului in activi
tatea sportivă. Ușor 
accesibile oricui, 
competițiile de cros 
string la startul pro
belor sute de parti
cipant, i 
dintre cei 
tivitate 
continuă.

Cu atit 
surprinde 
mul ah 
competițiilor de cros 
s-a micșorat in mod 
ne justificat. Tocmai 
de aceea, comisia o- 
rășenească de atle
tism a luat iniția
tiva ca alături de

8 Martie" 
tradițio-

să se 
și o corn- 
cros pen-

alese 
lacului

în 
din

măresc inte- 
pentru aceste

adesea și 
i cu o ac- 

sportivă

mai mull 
câ în ulti- 

numârul

„Cupa 
competiția 
nală pentru tete or
ganizată de clubul 
„Metalul", 
desfășoare 
petiție de 
tru băieți.

Traseele 
jurul
parcul „23 August" 
au oferit întreceri 
deosebit de specta
culoase. O remarcă: 
asemenea competiții 
să fie cit mai des 
organizate de clu
burile sportive sau 
comisia orășenească 
de specialitate. Si 
poate pentru cursele 
începătorilor) pre
miile in echipament 
sportiv sau alte o-

biecte 
resul 
competiții.

Competiția ne-a 
oferit prilejul să 
constatăm aspecte 
imbucurătoare. Ti- 
nârul ton Dima, in 
primul an de 
rat a alergat 
lent intrecind 
juniorii mai. ,
nici. Am retinut și 
succesul mărșălui
torilor Nicolae Brin- 
jaru clasat al doilea 
la juniori și Vasile 
Ilie pe primul loc la 
seniori. De asemenea, 
a plăcut alergarea 
senioarei Elisabe- 
ta Bucur, ciștigătoa- 
rea probei.

S. DUMITRESCU

Perechea de patinatori Huș- 
tiu Beatrice și Fazecaș 
Gheorghe, dubli campioni 
republicani (juniori catego

ria I)

Interviul nostru

i

unii dintre 
mai sus îi

Pe 
de

la 
de program com-

corespunză-

feminină
Cluj — Partizanul roșu

la fileu, 
de volei :

Hocheiștii finlandezi evită înscrierea unui 
nou gol

romani
învingători!

în prezența a peste 5 000 de spectatori, pe 
patinoarul artificial „23 August" din Capitală 
s-a desfășurat duminică seara intîlnirea in
ternațională de hochei pe gheață dintre echi
pele selecționate ale României și Finlandei. 
La capătul unui joc spectaculos, hocheiștii 
români au obținut o frumoasă victorie cu sco
rul de 7—3 (0—1; 3—1; 4—1). Punctele au fost 
marcate de : Szabo I (3), Szabo II (2), Vakar 
și Ștefanov pentru echipa noastră și Keino- 
nen, Hakanen și Ocsanen pentru echipa Fin
landei. Au arbitrat Nicolae Turceanu și Flo
rian Marinescu (România).

★
Aseară la Budapesta s-a disputat al doilea 

meci dintre echipele de tineret ale României 
și Ungariei la hochei pe gheață. Din nou vic
toria a revenit hocheiștilor români: 3—1 
(1—0; 1—1; 1—0). în primul joc echipa Româ
niei cîștigase cu 7—0.

Febra pregătirilor pen
tru marile competiții ce 
se vor disputa anul vii
tor (campionate europe
ne) și în 1968 (J. O. 
de la Ciudad de Mexi
co) se simte, pregnant în 
rîndul boxerilor " noștri 
fruntași. Pugiliștii din 
echipele de tineret și 
seniori se „pregătesc, de
ocamdată, la , cluburile 
din care fac parte, în 
vederea competițiilor in
terne din calenda
rul anului 1966. Dar, 
tehnicienii federației âe 
specialitate pun 
punct, în momentul 
față, și o, seamă de a- 
mănunte, menite să asi
gure boxului românesc, 
sport cu mare tradiție,, 
viitoarele succese. Pro
blema „perspectivei" a- 
cestui sport a . constituit 
obiectul unei discuții pe 
care a avut-o, recent, 
unul din redactorii zia
rului nostru cu antreno
rul federal, TRAIAN O- 
GRINJANU.

— Asigurarea 1 
pregătiri temeinice 
boxerilor români în 
derea participării 
succes la turneul olim
pic din Mexic constitu- . 
ie preocuparea noastră 
principală. Pentru Jocu
rile Olimpice avem 
vedere, deocamdată, 
următorii pugiliști : 
Ciucă, C. Gruiescu, 
Gîju, C. Stanev, V. 
toniu, I. Covaci. V. 
bre, I. Olteanu, 
Chivăr și Ion Monea.

— Vă rugăm să pre
cizați ce înseamnă „deo
camdată".

— Programul compe- 
tițional și planurile de 
pregătire ale pugiliștilor 
noștri fruntași sînt în 
așa fel concepute încît 
să dea posibilitate și e- 
iementelor tinere, care 
s-au remarcat în ultimul 
timp, să aspire la ocu
parea unui loc în echi
pa reprezentativă. Pen
tru marile competiții din 
anii 1969—1972 (se au în

unei 
j a 

ve
cii

în 
pe 
C. 
N. 

An- 
Do- 
Gh.

vedere atît „europene
le", cît și Jocurile Olim
pice) a intrat în vederile 
selecționerilor un mare 
număr de tineri (printre 
care P. Nedelcea, AI. 
Popa, C. Cocîrlea, I. 
Borch'escu, E. Constan- 
tinescu, M. Niculescu 
ș.a.) CARE POT PRO
MOVA CHIAR 1N LO
TUL CE SE PREGĂTEȘ
TE ÎN VEDEREA JOCU
RILOR OLIMPICE 
MEXIC.

— Acestor tineri 
lentati li s-a asigurat, 
oare, un 
petițional 
tor ?

— Da. 
pugiliștii 
vom veritica peste pu
țin timp (19—24 martie), 
cu prilejul „Cupei 
măverii", competiție 
tem turneu, ce se 
disputa la București 
Ia Constanța. Apoi, 
fi prezenți la 
speranțelor" < 
lin (iulie, 1966), 
vom deplasa o formație 
foarte tînără, alcătuită 
din elemente cu o încli
nație deosebită spre box 
tehnic și eficace.

— La ce alte competi
ții internaționale de ve
rificare vor lua startul 
boxerii români în acest 
an ?

— în afară de con
fruntarea de la Berlin, 
sportivii noștri vor lua 
parte, în luna aprilie, la 
două turnee în Ungaria, 
și cite unul în Bulgaria 
și Olanda, iar între 
27—31 mai vom fi pre- 
zenți la Balcaniada de 
la Belgrad, unde vom a- 
linia o garnitură com
pletă. Se află în stadiul 
discuțiilor perfectarea 
altor întîlniri internațio
nale, care ne vor da po
sibilitatea să ne facem o 
imagine mai clară asu
pra valorii elementelor 
ce compun actualele re
prezentative de tineret 
și seniori.

Pri- 
siș- 
va 
și 

vom 
i „turneul 
de la Ber- 

unde

--------- •-

partida 
Știința 
Brașov

Internaționalele"
de schi
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lexandru-Dorin Giurgiucă a Învins - 
In finala probei perechea ceho- ■ 
Slovacă luzoVa-Mîâo cu 3—0.

I
Duel spectaculos la panoul 

de baschet

PE SCURT
® Echipa de fotbal Rapid Bucu

rești a susținut pînă în prezent 
două meciuri de la sosirea la Te
heran. Fotbaliștii români au ter
minat la egalitate 0—0 cu Darai 
și au învins cu 4—1 echipa Ararat 
din Teheran. Miercuri tot la Tehe
ran, Rapid joacă în compania echi
pei Javan.

• Ediția 1966 a competiției in
ternaționale de tenis de cîmp 
„Cupa Galea", rezervată echipelor 
de tineret, va reuni selecționatele 
a 20 de țări. în urma tragerii la 
sorți, care a avut loc la Paris, e- 
chipa României va juca în zona 
cehoslovacă, la Plsen, alături de 
formațiile R. D. Germane, Spaniei, 
Olandei și Cehoslovaciei. Echipa 
română va întîlni în primul meci 
pe cea a Spaniei. Eliminatoriile se 
vor desfășura între 26 și 31 iulie.

sfirșit campionatele 
de tenis de masă 

care spor- 
un frumos 
din cele

® Au luat 
internaționale 
ale R. F. Germane, la 
tivii români au obținut 
succes cîștigînd două
cinci titluri puse în joc. La sim
plu femei, Maria Alexandru, după 
ce în semifinale a întrecut-o pe 
Diana Rowe (Anglia, cu 3—1), a 
învins-o în finală pe Shannon (An
glia), cu scorul de 3—0. In proba 
de dublu mixt, cuplul Maria A-

n regiunea 
București, ac
tivitatea spor
tivă are mulți 
aderenți. Aso
ciația sportivă 
„Cetatea" din 
raionul Giur
giu, de exem

plu, se poate mîndri cu nu
meroșii săi sportivi, mulți din
tre ei campioni republicani, 
regionali, cu bogatele acțiuni 
sportive organizate. La „Ceta
tea" se joacă popice (cu rezul
tate excelente pe plan repu
blican și internațional), se 
trage la tir, se joacă șah, te
nis de masă, volei, baschet. 
Activitate intensă se mai des
fășoară în unele asociații 
sportive din raioanele Slobozia, 
Tr. Măgurele și Alexandria.

Din păcate prea multe ase
menea exemple nu se pot da. 
Despre inactivitatea multor 
asociații sportive, a unor con
silii raionale U.C.F.S., ne-a 
informat chiar darea de sea
mă a Consiliului regional 
U.C.F.S. București prezentată 
în recenta plenară care a dez
bătut activitatea sportivă de 
masă.

Din 872 de asociații, în nu
mai 355 a fost organizată o 
activitate sportivă pe par
cursul anului 1965. Trebuie să 
recunoaștem „efortul" pe ca
re l-au depus activiștii spor
tivi în organizarea unei acti
vități sportive în cele 355 a- 
sociații... Dar în celelalte 517 
asociații sportive ce s-a întîm
plat ? Cu ce s-au ocupat acti
viștii consiliilor raionale 
U.C.F.S. ? Greu de răspuns. 
Transformați în casieri, um
blau să strîngă cotizațiile pen
tru asociații (considerîndu-se 
aceasta, de către Biroul re
gional U.C.F.S., chipurile ac
tivitate... organizatorică) și fi
rește că întreaga mișcare 
sportivă de masă era lăsată 
la voia întîmplării.

Astfel apare firească con
statarea că foarte puțini ti
neri au avut posibilitatea să 
cucerească „Insigna de poli
sportiv". Trebuie să spunem 
că munca de propagandă spor-

tivă, în general, ca și cea de 
popularizare a acestui impor
tant complex sportiv este ca 
și inexistentă. în peste 50 de 
asociații din raionul Roșiori 
nu s-a organizat nici o între
cere în acest sens. în raioa
nele Lehliu, Videle, Drăgă- 
nești-Vlașca, Tr. Măgurele, de 
asemenea, competițiile pentru 
„Insigna de polisportiv" au 
fost vitregite.

Ediția din această iarnă a 
Spartachiadei tineretului este 
cît se poate de edificatoare 
pentru automulțumirea în care 
se complac organele și organi
zațiile U.C.F.S. din regiunea 
București. Competiția ar fi 
putut oferi prilejul îmbunătă
țirii serioase a activității spor
tive de masă în satele regiunii. 
Dar nu s-a întîmplat așa. în

junio- 
exce- 
și pe 
vîrst-

Internaționalele de schi ale 
României au luat sfirșit dumi
nică cu disputarea unei noi 
probe de slalom special pe pir- 
tia de sub teleferic din Poiana 
Brașov. Victoria a revenit din 
nou francezului Leo Lacroix 
care in cele două manșe a rea
lizat timpul de 1'53” 6/10. Deși 
s-a aflat la prima sa mare con- ' 
fruntare internațională, repre- 
zentantul nostru Dan Cristea 
(încă junior) a avut o compor
tare foarte bună, clasindu-se 
pe locul 5 după : Stamos (Fran
ța), Arpin (Franța) și Riedl 
(R.D.G.). La sfîrșitul competiți
ei am solicitat unora 
oaspeți 
care le redăm mai jos.

HONORE BONNET, antreno
rul reprezentativei franceze j 
„Sint bucuros că am venit la 
acest concurs internațional, la 
startul căruia am prezentat trei 
dintre componența echipei 
franceze : Lacroix, Arpin și Sta
mos. Am asistat timp de trei 
zile la o întrecere de bună va
loare tehnică, desfășurată în
tr-un peisaj minunat. Dintre 
schiorii români remarc pe 
Kurt Gohn și Cornel Tăbăraș, 
schiori cu vădite posibilități 
tehnice dar iără experiența ma
rilor concursuri internaționale. 
Organizarea a fost mai mult de- 
cit perfectă".

VOLTE MAURO, conducăto
rul lotului italian : „Felicitări 
organizatorilor. Totul a fost la 
înălțime. Pirtiile. cronometra
jul, arbitrii, concurența la ni
velul competițiilor internațio
nale. M-a impresionat numărul 
mare de spectatori prezenți la £ 
întreceri. Dintre participanți 
Kurt Gohn a fost singurul care 
a evoluat la nivelul schiorilor 
francezi care sînt, fără îndoia
lă, printre cei mai buni 
lume". ■

„Mă aflu pentru prima 
în România, — ne-a spus 
guru/ reprezentant al 
Zeelande PETAR GOLDSTERN 
— și nu exagerez cu nimic cînd 
afirm că totul a fost ireproșa
bil. Voi reveni cu multă plă
cere în această frumoasă tară".

A. ZAMFIRESCU

dintre
cîteva declarații, pe

din

oară 
sin- 
Noii

tiviștii consiliului regional în 
frunte cu președintele aces
tuia. Au însă un merit : știu 
să raporteze cifre. La Valea 
Dragului, la Budești, la Span- 
țov s-au făcut întreceri de 
„ochii lumii" iar în alte a- 
sociații nici nu au început în
trecerile. Șantierul Naval Ol
tenița, unitate industrială cu 
mii de tineri, se află la o mi
că distanță de consiliul raio
nal U.C.F.S. și de comitetul 
raional al U.T.C. Cum de s-au 
putut „neglija" întrecerile

celor mai talentate nu se orga
nizează în mod corespunzător.

Sînt condiții foarte bune 
pentru ca și în regiunea Bucu
rești să se dezvolte sportul de 
performanță. Cînd vorbim 
de condiții bune pentru dez
voltarea sportului de perfor
manță ne gîndim și la faptul 
că în anul 1965 a fost alocată 
o sumă de aproape 1 milion 
lei din bugetul Consiliului Ge
neral U.C.F.S. pentru depis
tarea și creșterea elementelor 
talentate din regiune. într-a-

tineri sportivi cu perspectivă, 
în ultima vreme, consiliul re
gional a organizat o grupă 
atletică, măsură insuficientă 
pe un teren care se dovedește 
foarte darnic cu atletismul.

Dar dacă rezultatele sînt 
slabe și în domeniul sportu
lui de performanță, ca și în cel 
ce se adresează maselor largi 
de oameni ai muncii din re
giune, se naște, firesc, între
barea : cum s-a cheltuit im
portanta sumă de bani ?

Să ne oprim la cîteva situa-

încasat doar

Cînd se aruncă sacul
cu bani peste... bară

comuna Brezoaiele se bucu
rau de multă tradiție „Dumi
nicile sportive", însă în pre
zent tinerii sportivi își aduc 
doar aminte de ele. După cum 
ne-am dat seama, munca în 
asociațiile sportive nu se 
bucură de o temeinică orga
nizare și, firesc, rezultatele în 
privința mobilizării și a des
fășurării întrecerilor sînt 
dintre cele mai slabe. în raio
nul Oltenița s-au raportat cî
teva mii de participant și se 
părea că într-adevăr aici s-a 
muncit. Dar formalismul face 
casă bună cu stilul de muncă 
al membrilor comisiei de or
ganizare a Spartachiadei, cu 
dezinteresul pentru întreceri, 
manifestat de unii dintre ac-

Spartachiadei în cea mai ma
re asociație sportivă din ra
ion ? Asemenea exemple se 
pot găsi și în raioanele Titu, 
Fetești, Zimnicea, Alexandria, 
Răcari.

Un loc important în activi
tatea sportivă de masă a re
giunii București, trebuie să-1 
ocupe și elevii. în școlile din 
regiune sînt cuprinși peste 
200 000 de copii. Această cifră 
reprezintă, în același timp, o 
puternică bază și pentru se
lecționarea sportivilor de per
formanță. Dar campipnatele 
școlare (pe clase, între cla
se și licee) întreceri care 
ar trebui să devină tra
diționale și să stimuleze creș
terea valorică a elementelor

devăr s-a descoperit în cadrul 
Spartachiadei de vară la A- 
lexandria o elevă Erica Stoe- 
nescu, care a devenit în scurt 
timp, datorită calităților sale 
native, campioană de juniori în 
proba de săritură în înălțime. 
Dar meritul nu este al con
siliului regional, așa cum îl 
observăm în toate rapoartele, 
pentru că nu este un rezultat 
al unei activități deosebite în 
orașul respectiv. Consiliul 
regional, cu mai multă ini
țiativă, putea să organizeze 
în orașul Alexandria un 
puternic centru de atletism 
cu wn antrenor calificat 
și cu siguranță că pe lin
gă tînăra campioană, stimu
lați de performanțele acesteia, 
mai puteau să crească și alți

ții mai semnificative care ne 
dovedesc că în mînuireă fon
durilor s-au făcut greșeli se
rioase care au îngreunat dez
voltarea mișcării sportive din 
regiune. Conducătorii mișcării 
sportive din regiunea Bucu
rești au deschis larg punga 
și au împărțit bani cu dărni
cie în stînga și în dreapta. Cu 
peste 110 000 lei a fost înzes
trată echipa de fotbal C.F.R. 
Roșiori care activează în cate
goria B.

Unii suporteri spun că ba
nii au fost aruncați la întîm- 
plare căci, după cum știm, e- 
chipa se zbate prin coada cla
samentului și este veșnic în 
căutare de „păsări călătoare"! 
în același timp în cursul anu
lui 1965 asociația sportivă

C.F.R. Roșiori a
400 lei cotizații de la membrii 
săi, nici a zecea parte din cît 

trebuia.
U.C.F.S. 
asociația 
tului 
secție 
natație 
cumva salariații sfatului popu
lar natație și polo ? Da de 
unde ! Cîțiva sportivi de la 
Steaua și Rapid, alții de la 
Progresul și gata echipa de 
polo și natație. Și „secției" i 
s-au alocat niște miișoare. Tot 
aici s-a făcut și o secție de 
volei de... perspectivă. Ce 
perspectivă mai pot avea însă 
jucători și jucătoare transfe
rați de bătrînețe de la clu
burile fruntașe, numai consi
liul regional știe, care a îm
părțit cu larghețe și în a- 
ceste sectoare aproape 100 000 
lei; bani aruncați în vînt! O 
astfel de secție de polo sau 
de natație nu se putea orga
niza în asociațiile de pe ma
lul Snagovului sau în orașele 
de pe malul Dunării ? însă 
tocmai cînd ziarele să scrie că 
și în regiunea București exis
tă o echipă de polo, alta de 
natație de... performanță, 
președintele consiliului regio
nal a dat dispoziție ca echipa 
să fie desființată.

în regiune, doar campiona
tul de fotbal avea o formă de 
disputare regulată, săptămînă 
de săptămînă. Hai să' facem 
și un campionat regional de 
volei și-au spus cei de la 
U.C.F.S., umblînd din nou la 
sacul cu bani care scădea vă- 
zînd cu ochii. 115 000 lei s-au 
împărțit la echipe alcătuite 
„la moment", fără perspecti
ve, cu nivel mediocru. Banii 
s-au cheltuit iar campionatul 
s-a disputat prin... neprezen-

regionalConsiliul
a creat pe lingă 

sportivă 
popular 
de

Și

a Sfa- 
regional o 

performanță la 
polo. Făceau

țările echipelor la jocuri. A- 
cest campionat nu a mai a- 
juns să fie desființat de pre
ședintele consiliului regional 
U.C.F.S., se autodizolvă sin
gur.

Este normal ca în activi
tatea consiliului regional 
U.C.F.S. să se facă prezente 
asemenea lipsuri ca mișcarea 
sportivă din regiune să bată 
pasul pe loc, cînd activitatea 
sportivă se organizează în bi
rouri, în ședințe intermina
bile, și nu cum era firesc 
în mod practic în asociațiile 
sportive, în mijlocul sportivi
lor. De această situație credem 
că în primul rînd se face vi
novat președintele consiliului 
regional (tov. E. Apostol).

în locul unei munci de cu
noaștere a realității sportive 
din regiune, a unei munci de 
perspectivă în dezvoltarea 
sportului din sate și orașe, 
președintele consiliului regio
nal își petrece cea mai mare 
parte din timp în Capitală.

Făcînd abstracție de stilul 
de muncă al unora din mem
brii biroului consiliului re
gional U.C.F.S., de abaterile 
grave care se petrec aici, tre
buie spus că dacă mișcarea 
sportivă de masă se desfășoa
ră la un nivel slab, o vină în 
această direcție o are și bi
roul Comitetului regional 
București al U.T.C. Poate nu e 
tîrziu nici acum ca Consiliul 
General U.C.F.S. să analizeze 
activitatea Consiliului regio
nal U.C.F.S. București și să ia 
măsurile cuvenite.

S. IONESCU



Profesorul predă la catedră. 
Viitorii profesori, in băncile 
școlii Învață arta de a Învă
ța pe alții asistînd la ore. 
Fotoreporterul nostru E- 
mil Cojocaru, a surprins o 
asemenea imagine: studente 
din anul TV — Biologie la 
o lecție demonstrativă care 
a avut loc de curind la Li
ceul „Gh. Lazăr" din Bucu

rești

s ub titlul paginei de față am publicat în nume
rele din 1 și 10 februarie ale ziarului nostru 
citeva puncte de vedere ale unor cadre didac
tice din Institutul pedagogic de 3 ani din Ga
lați și Brașov. In numărul de astăzi continuăm 
discuția.

Pline de grijă pentru formarea multilaterală a 
celor ce vor lucra mîine Ia catedră, și alte cadre 
didactice care se preocupă de pregătirea viito

rilor profesori ne-au împărtășit din părerile lor, ne-au re
latat observațiile pe care le au, propunerile pe care le consi
deră utile în perfecționarea unei „discipline” de mare impor
tanță pentru însușirea măiestriei de educator: practica pe
dagogică.

Pagina de astăzi își propune să sintetizeze aceste puncte 
de vedere.

hol. unhr. 
docent

ION BERCA
.___ :_____ - ___ ■

șeful catedrei de me
todică și practică pe

dagogică Universita
tea București

„La Universitatea 
din București există 
o catedră de metodică 
și practică pedagogi
că. Asemenea catedre 
ființează și la Cluj și 
Timișoara. De altfel, 
noi am preluat expe
riența Clujului, care 
datează de cinci ani. 
După trei ani de expe
riență proprie, putem 
conchide că această 
soluție organizatorică 
este foarte bună. Am 
avea de adăugat dezi
deratul ca și titularilor 
cursurilor de Pedago
gie generală de la fa
cultăți să li se nor
meze contribuția valo
roasă pe care o pot a- 
duce în deosebi pe li
nia desfășurării prac
ticii educative.

Practica pedagogică 
este o componentă im
portantă a procesului 
de învățămînt în fa
cultățile care pregătesc 
profesori. De îndruma
rea ei e firesc deci să 
se ocupe oamenii cei 
mai competenți. Exis- 
tînd o catedră de me
todică și practică pe
dagogică, avem într-a- 
devăr posibilitatea să 
asigurăm o îndrumare 
corespunzătoare și o 
ținută științifică prac
ticii pedagogice. Cate
dra de metodică este 
încadrată, pentru fie
care facultate, în a- 
fara metodicianului 
titular al cursului, cu 
cîte 1—3 asistenți, a 
căror normă didac
tică este alcătuită 
din conducerea și 
îndrumarea practicii 
pedagogice a 3—4 gru
pe de studenți. Meto- 
dicienii conduc, de a- 
semenea. și ei direct 
una-două grupe de 
practică, în afara sar
cinii ce o au de a con
trola periodic cum se 
desfășoară practica 
pedagogică pe întreaga 
facultate.

Avantajele acestui 
mod de organizare nu 
se referă numai la po
sibilitățile sporite de a 
asigura îndrumarea și 
controlul practicii, ci și 
la problemele de con
ținut. Cuprinși într-o 
catedră de practică, 
metodicienii au posibi
litatea să-și lărgească, 
într-un cadru organi
zat, orizontul pregătirii 
lor, să dobindească o 
mai mare competență 
în munca pe care o 
desfășoară. în felul a- 
cesta, ei desfășoară o 
viață de catedră în
tr-un colectiv care se 
ocupă exclusiv de me
todica și practica pe
dagogică, discută în 
mod organizat proble
me de specialitate, a- 
nalîzează cursurile, 
desfășoară — așa cum 
e normal pentru un 
:olectiv didactic uni
versitar — o muncă 
științifică. Subliniez că 
la asemenea activități 
participă și profesorii 
din școli care se ocupă 
de îndrumarea practi
cii pedagogice.

Totul pledează așa
dar pentru înființarea, 
în toate instituțiile de 
învățămînt superior ca
re formează profesori, 
a catedrelor de meto
dică si practică peda
gogică.

Conducerea Univer
sității a analizat de
seori desfășurarea 
practicii pedagogice; 
această formă de pre
gătire se bucură de 
toată atenția consiliu
lui științific. Cu prile- 
pul unor asemenea a- 
nalize s-au sesizat u- 
nele neajunsuri care 
ne țin în loc în ceea 
ce privește desfășura
rea normală a practi
cii. Am să mă refer la 
unul dintre aceste ne
ajunsuri. care ține de 

o defecțiune organiza
torică. Noi avem un 
număr mare de stu
denți care desfășoară 
practica pedagogică — 
peste 2 000 pe întreaga 
Universitate. La ora 
actuală, nu toate gru
pele de practică peda
gogică sînt îndrumate 
și controlate înde
aproape. Există mai 
multe posibilități în 
rezolvarea acestei si
tuații. Prima ar fi re
partizarea de către fa
cultăți a unor condu
cători de grupă de 
practică (conferențiari, 
lectori sau asistenți) 
cărora evident să li se 
normeze activitatea 
desfășurată în practi
ca pedagogică. S-a în
cercat o asemenea so
luție și, putem s-o spu
nem, n-a dat rezultate 
prea bune. în Univer
sitate există foarte 
puține cadre, la unele 
facultăți deloc, care să 
fi lucrat un timp în li
cee, să aibă experiența 
muncii în școală, deci 
să poată da studenți
lor îndrumări compe
tente în procesul com
plex al practicii peda
gogice : îndrumări va
loroase pedagogice și 
metodice în alcătuirea 
planului de lecție, în 
analizele de lecții. în
tocmirea caracterizării 
psiho-pedagogice a e- 
levilor, în munca edu
cativă cu elevii din li
ceu etc., etc. A doua 
posibilitate ar consta 
în mărirea numărului 
de asistenți în cadrul 
catedrei de metodică sî 
practică pedagogică. Si 
în sfîrșit. o a treia so
luție : de a încredința 
această sarcină unor 
profesori de liceu care 
să aibă funcția de ba
ză în liceu, dar să fie 
degrevați de anumite 
ore pentru a se putea 
ocupa de practica pe
dagogică. acordîndu-li- 
se pentm această acti
vitate de la 1/3 sau 
1/2 din norma ce-i re
vine unui asistent. O- 
piniez pentru luarea 
în discuție a ultimelor 
două posibilități, am
bele prezentînd deopo
trivă avantaje.

Este foarte important 
să corelăm mai bine 
orarul facultății cu cel 
al școlilor, să se stabi
lească perioadele de 
pregătire, zilele și ore
le de practică în func
ție de conținutul pro
gramei școlare și cea a 
studenților, de orarul 
celor doi factori — 
școala și facultatea. 
Este poate un amă
nunt, dar mi se pare 
un amănunt esențial. 
Ar trebui generalizat 
procedeul ca, la fiecare 
început de an. de se
mestru și, respectiv, de 
trimestru în școală, să 
se elaboreze în comun 
orarele, astfel ca și in
teresele școlii și cele 
ale facultății să fie sa
tisfăcute.

Deși este greu de re
zolvat, consider că este 
posibil să restrîngem 
numărul școlilor de ba- 

ă unde se desfășoară 
.ractica. Aceasta ar 
avea o mare valoare 
în asigurarea unei în
alte ținute practicii pe
dagogice.

Cunoaștem ce răs
punderi îi revin astăzi 
unui cadru universitar. 
Metodicianul și îndru
mătorul de practica 
este deopotrivă de so
licitat ca oricare cadru 
universitar. Avînd în 
vedere că aceștia dau 
studenților nu numai 
cunoștințe de speciali
tate, ci îi învață — cum 
arată titlul acestei an
chete — arta de a în
văța pe alții, trebuie să 
le cerem să-și perfec
ționeze continuu pre
gătirea, să se autode- 
pășească continuu. Am 
arătat că în cadrul ca
tedrelor de specialitate 
au avantajul unei ase
menea pregătiri. Dar 
mi se pare că, pentru 
competența lor, pentru 
prestigiul lor, trebuie 
să le cerem mai mult. 
Apare de aici, după 
mine, necesitatea în
ființării sistemului de 
calificare prin doctorat 

și pentru metodicieni, 
ca și includerea lor în 
acțiunea de trimitere 
la specializare. Ei 
se pot înscrie în pre
zent la doctoratul în 
specialitatea respectivă 
— fizica, matematica, 
chimia etc. — dar foar
te mulți insistă pentru 
aprobarea doctoratului 
în Metodică. Studierea 
și rezolvarea de către 
forurile superioare de 
învățămînt a acestei 
probleme ar constitui 
un stimulent foarte 
mare pentru metodici
eni, în general, iar 
metodica ca știință și 
disciplină de învăță
mînt în școala supe
rioară nu ar avea decit 
de cîștigat ca ținută și 
valoare.

Desigur că sînt mul
te aspecte care trebu
iesc studiate în legă
tură cu continua per
fecționare a practicii 
pedagogice. Unele au 
fost arătate și nu aș 
vrea să le mai repet. 
Aș sublinia, între alte
le. faptul că este nea
părat necesar să se lu
creze Ia elaborarea u- 
nui regulament de 
practică pedagogică 
(așa cum există un re
gulament de practică 
pentru studenții de la 
politehnică). Acesta ar 
asigura sintetizarea 
celei mai bune expe
riențe, stabilizarea 
celor mai bune soluții 
în funcție de speciali
tățile diferite, caracter 
unitar practicii.

De asemenea, men
ționăm și necesitatea 
elaborării unei progra
me generale a practicii 
pedagogice, programă 
care ar urma să fie a- 
daptată în funcție de 
condițiile practice pe
dagogice specifice fie
cărei instituții de în- 
vățămînt superior''.

Prof, unlv, dr.

N. APOSTOLESCU

prorector al Universi
tății din Timișoara :

„Practica pedagogică 
;ste foarte complexă 
atît prin laturile pe 
care Ie cuprinde, cît 
și prin factorii care 
sînt implicați în reali
zarea ei. Aceasta face 
ca organizarea într-un 
sistem care să fie con
siderat general vala
bil, să întîmpine di
ficultăți și să dea naș
tere la părerei diferi
te. Nu văd un lucru 
rău în aceasta ; dim
potrivă, socotesc că din 
confruntarea punctelor 
de vedere se pot sinte
tiza cele mai bune căi 
de realizare a unei 
practici pedagogice pe 
măsura nevoilor actu
ale ale învățămîntului 
nostru.

O justă așezare a 
sistemului de practică 
pedagogică, trebuie să 
pornească atît de la 
considerente teoreti
ce, cît și de la învăță
mintele care se des
prind din experiența 
bogată pe care o avem 
și în acest domeniu.

Mi-aș permite să e- 
număr condițiile esen
țiale care cred că 
trebuie să le întru
nească practica peda
gogică. Să aibă un con
ținut corespunzător 
principalelor aspecte 
ji componențe ale 
muncii instructiv edu
cative pe care o vor 
desfășura tinerii ca 
profesori; să aibă o 
organizare care să a- 
sigure o anumită con
tinuitate în consolida
rea cunoștințelor teo
retice, în formarea 
priceperilor și deprin
derilor pe care le im
plică munca didactică 
în școală ; să existe o 
justă corelare în timp 
a pregătirii teoretice 
cu etapele practicii pe
dagogice ; să fie eco
nomicoase ca timp și 
ca forțe pe care le 
folosește pentru reali
zarea obiectivelor ei; 
să aibă un autentic
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caracter educativ și să 
dezvolte pasiunea pen
tru profesiunea didac
tică.

Prima concluzie pe 
care o desprindem din 
aceste condiții, este 
necesitatea de a ela
bora o programă de 
practică și o dată cu 
aceasta să se stabileas
că principalele ei for
me organizatorice.

în ceea ce privește 
programa, sînt de pă
rere că ea va trebui 
să cuprindă nu numai 
temele caracteristice 
din punct de vedere 
didactic diferitelor o- 
biecte de învățămînt 
sau diferitelor compar
timente ale muncii di
dactice, ci și teme re
feritoare la metodica 
folosirii în procesul 
instructiv-educativ a 
diferitelor mijloace și 
procedee, soluții orga
nizatorice etc. cu va
loare aplicativă mai 
generală (cum se folo
sesc anumite procedee 
tehnice, modul de a 
lucra cu clasa etc.). 
Aceasta ar impune o 
practică pedagogică 
sau cel puțin ore de 
lucrări practice chiar 
in cadrul cursurilor 
de pedagogie, cînd se 
predau cunoștințele
generale (îndeosebi 
pentru problematica 
legată de munca edu
cativă).

De asemenea, ideal 
ar fi ca metodicile de 
specialitate să fie pre
date înaintea practicii, 
eventual strîns legată 
de practica demons
trativă. în acest fel, 
cunoștințele de meto
dică vor reuși să ruti- 
neze practica.

După părerea mea, 
trebuie să fim mult 
mai atenți la organiza
rea și modul de desfă
șurare a practicii de
monstrative ; aceasta 
să ofere studenților 
modele tipice ale 
muncii instructiv-e- 
ducative. Studentul 
într-adevăr trebuie să 
observe ceea ce reali
zează profesorul, dar 
aceasta nu înseamnă 
că el trebuie să fie un 
spectator pasiv. Pen
tru a preîntîmpina o 
asemenea situație, e 
nevoie să se accentu
eze aplicarea noțiuni
lor teoretice în cadrul 
unor analize compe- 
;ente și multilaterale 
a lecțiilor realizate de 
către profesori pe lin
gă care studenții își 
desfășoară practica.

Practica demonstra
tivă trebuie să dobîn- 
dească un pronunțat 
caracter intensiv și să 
nu aibă o durată prea 
mare.

Reușita practicii de
pinde în mare măsură 
de condițiile în care se 
desfășoară. După pă
rerea mea, s-ar putea 
studia posibilitatea de 
a înființa școli de a- 
plicație — 1—2 pe lin
gă fiecare institut, 
după numărul studen
ților — unde să se des
fășoare practica de
monstrativă și probele 
finale de încheiere a 
practicii. Aceste școli 
ar constitui pentru vi
itorii profesori adevă
rate modele atît ca 
înzestrare și organiza
re, cît și ca nivel al 
măiestriei pedagogice 
a cadrelor didactice. 
Pentru practica pro- 
priu-zisă se pot alege 
și alte școli din locali
tate sau localități în
vecinate. Trebuie să 
fim însă atenți să nu 
le aglomerăm cu stu
denți. Mi se pare re
zolvabilă soluția de a 
trimite în timpul săp- 
tămînii cîte 2—3 stu
denți la practică — a- 
ceștia să lipsească în 
mod programat de la 
unele cursuri — și nu 
să trimitem grupe de 
10—15 studenți într-o 
zi, într-o școală. în a- 
cest fel, practica con
tinuă ar lua o altă în
fățișare și l-am pune 
pe student în mod in
dividual în legătură cu 
cadrul didactic din 
școală. Desigur, adop
tând o asemenea solu
ție, sporește răspunde
rea cadrului didactic 
din școală. Acesta, așa 
cum s-a mai arătat, 
trebuie eliberat de o 
parte din sarcinile di
dactice școlare, iar in
demnizația — sporită 
substanțial — să o 
primească de la cate
dra de metodică și 
practică pedagogică. Și 
pentru că s-a pomenit 
de catedra de metodică 
și practică pedagogi
că, întăresc propune
rea de a se înființa 
peste tot în institutele 
care pregătesc profe
sori asemenea cate
dre".

Lector unlv.

VIRGIL RAOULIAN

prorector al Institutu
lui pedagogic de 3 ani 

din Bacău :

„Cerințele trasate de 
Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist 
Român fac necesară 
ridicarea în continuare 
a nivelului pregătirii 
viitoarelor cadre di

dactice și, deci, a ni
velului desfășurării 
practicii pedagogice 
din institutele pedago
gice. Care sînt, după 
părerea noastră, prin
cipalele direcții ale ac
țiunilor ce trebuie în
treprinse în acest do
meniu.

îmbogățirea și preci
zarea conținutului 
practicii pedagogice a 
studenților. Practica 
pedagogică trebuie să 
asigure absolventului 
o pregătire multilate
rală pentru activitatea 
ce o va desfășura în 
școli ca profesor, ca 
diriginte și educator, 
ca activist cultural, 
încercînd să supli
nim deficiențele din 
trecut, noi am in
trodus, cu bune re
zultate, pe lîngă acti
vitatea didactică pro- 
priu-zisă și alte genuri 
de practică pedagogică. 
Astfel, s-a acordat o a- 
tenție deosebită practi
cii educative, fiecare 
student fiind obligat să 
țină cel puțin o oră de 
dirigenție. Ne-a pre
ocupat, de asemenea, 
inițierea studenților cu 
munca desfășurată în 
rîndul pionierilor, în 
conducerea cercurilor 
pe obiecte, în activita
tea cu elevii pe timpul 
vacanțelor școlare etc.

în ce privește prac
tica didactică propriu 
zisă, i-am deprins pe 
studenți cu ținerea u- 
nor tipuri varite de 
lecții, cu confecționa
rea și utilizarea mate
rialului didactic, mî- 
nuirea mijloacelor au- 
dio-vizuale și altele. în 
felul acesta, practica 
pedagogică capătă un 
profil propriu la fieca
re facultate, făcînd să 
difere practica pedago
gică de la facultatea de 
educație fizică de cea 
de la facultatea de ma
tematică, filologie 
ș.a.m.d.

Această delimitare a 
conținutului practicii 
pedagogice este valabi
lă în egală măsură și 
pentru practica educa
tivă. Este necesar 
ca Ministerul învăță
mîntului să concretize
ze, în funcție de aceste 
elemente, conținutul 
practicii pedagogice 
într-o programă cores
punzătoare. După pă
rerea mea, această 
programă trebuie să 
îndeplinească urmă
toarele condiții : să a- 
sigure pregătire va
riată și multilaterală a 
studenților (didactică, 
educativă culturală), să 

■fie adaptată specificu
lui fiecărei facultăți.

Valorificarea optimă 
a conținutului practicii

ÎNVAȚĂ
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pedagogice necesită și 
o fundamentare știin
țifică corespunzătoare. 
Aceste cerințe ridică 
cel puțin două proble
me : a) o mai judicioa
să corelare a practicii 
pedagogice cu alte dis
cipline pedagogice ; b) 
constituirea practicii 
într-un sistem eșalo
nat, potrivit anumitor 
criterii și anume: a- 
sigurarea trecerii de 
la forme mai simple Ia 
forme mai complexe, 
sporirea gradului de 
independență a studen
tului în cadrul practi
cii pedagogice. în 
ambele laturi, actua
lul plan de învă
țămînt este defici
tar prin aceea că 
unele discipline care 
ar trebui să premear
gă practicii pedagogi
ce, fundamentînd-o 
din punct de vedere 
teoretic (metodica, 
munca culturală de 
masă, cursul de mij
loace audio-vizuale și 
altele) sînt predate 
paralel cu desfășura
rea practicii pedagogi
ce sau către sfîrșitul 
acesteia, iar practica 
continuă este interca
lată în mijlocul peri
oadei de desfășurare a 
acesteia. Aceasta face 
ca nici cerințele privi
toare la creșterea gra
dată și continuă a 
dificultății și comple
xității practicii peda
gogice, a independen
ței studentului în ca
drul practicii să nu se 
realizeze.

Firesc este ca practi
ca pedagogică să se 
desfășoare în trei eta
pe distincte: practica 
observativă, practica 
de probă (cînd stu
dentul ține lecții) și 
practica continuă. So
luția optimă ar avea 
în vedere o eșalonare 
pe semestre în felul 
următor : în semestrul 
I să se predea cursul 
de metodică, întrucît 
se încheie încă din se
mestrul I predarea di
dacticii la pedagogia 
generală și se începe 
practica observativă în 
școli. Astfel și cursu
rile de pedagogie și 
psihologie pedagogică 
vor avea de cîștigat de 
pe urma contactului 
studenților cu școala, 
în semestrele III și IV 
să se desfășoare prac
tica de probă corelată 
cu predarea discipline
lor, munca culturală 
de masă și mijloace 
audio-vizuale, iar în 
semestrul V practica 
să se încheie cu o lu
nă (și nu două săptă- 
mîni) de practică con
tinuă. La sfîrșitul pe
rioadei de practică 
continuă, studentul să 
efectueze o zi întreagă 
de practică pedagogică 
în care să susțină 2—3 
ore lecții la clase dife
rite și o oră de diri
genție. După aceasta 
să se treacă la ținerea 
lecțiilor finale cu care 
să se încheie practica 
pedagogică. Aceasta 
se poate realiza în 
condițiile trecerii la 
durata de 4 ani a în
vățămîntului în insti
tutele pedagogice.

Prof.

GENOVEVA
NICULESCU

Școala generală nr. 
23 — București

Așa cum au arătat și 
alți tovarăși, practica 
pedagogică — atît de 
importantă în proce
sul pregătirii viito
rilor profesori e sus
ceptibilă la îmbunătă
țiri șî perfecționări.

în momentul de fa
ță nu există o unitate 
de cerințe în ceea ce 

privește realizarea o- 
biectivelor de practi
că. Lipsesc o progra
mă și o metodică pri- 
zind desfășurarea 
practicii pedagogice. 
Noi, cei din școală mai 
ales, care ne ocupăm 
de îndrumarea studen
ților, resimțim mai 
mult această lipsă 
și solicităm reme
dierea ei. Știu că 
nu se poate elabora a- 
tît de rapid o metodi
că de practică pedago
gică care să ne dea 
jaloanele principale și 
pentru realizarea în
drumării. Pînă se rea
lizează o asemenea 
metodică — dacă se 
va găsi necesar aceas
ta — am propune ca 
profesorii din școli să 
fie mai legați de ca
tedra institutului; a- 
ceastă legătură să aibă 
un caracter organizat 
și permanent. După 
părerea mea, prin sta
bilirea acestei legături 
s-ar realiza analize 
periodice a nivelului 
activității cu studenții 
practicanți, schimburi 
de experiență, infor
mări asupra ceea ce 
este nou în domeniul 
specialității respective, 
cunoașterea cerințelor 
institutului.

M-am gîndit că ar fi 
bine, în interesul spo
ririi competenței de în
drumători de practi
că, să se organizeze un 
cerc pedagogic care să 
cuprindă, pe speciali
tăți, pe toți profesorii 
de școală care se o- 
cupă și de practică. 
De asemenea, mă în
treb de ce publicațiile 
de specialitate nu a- 
fectează cu regulari
tate spații dezbaterii 
de către profesori și 
metodicieni a proble
melor care-i preocupă 
privind practica peda
gogică. Eu cred că Ga
zeta învățămîntului ar 
putea iniția o tribună 
a profesorului îndru
mător de practică, ca
re să apară cu mare 
regularitate.

O altă observație, 
izvorîtă din experiența 
proprie, se referă la 
ceea ce cerem studen
tului. în general, stu
denții au o pregătire 
teoretică de specialita
te și pedagogică cores
punzătoare. La practi
că îi cerem tînărului 
ceea ce-i cerem unui 
profesor după 10 ani 
de activitate la cate
dră. E mult prea mult. 
Nu pledez pentru lip
să de exigență ci 
pentru un spirit re
alist cînd avem de-a 
face cu tinerii ca
re se inițiează în mun
ca didactică. în perioa
da de practică să a- 
vem deci în vedere 
conținutul științific al 
lecțiilor, să-l inițiem 
pe student în metodi
ca ținerii lor. Aceste 
inițieri se fac direct, 
în procesul ținerii lec
țiilor de către studen
ți dar, mai ales, ar 
trebui să se facă foarte 
dese „disecții" ale lec
țiilor ținute de ei și de 
către profesori. Sînt 
de părere că ar trebui 
să se folosească mai 
larg magnetofonul pen
tru aceste disecții. De 
ce spun aceasta : me
todicianul care face a- 
semenea analize n-are 
la îndemînă exemple, 
nici măcar propria sa 
experiență didactică în 
școală, deoarece cerin
ța ca el să aibă un 
număr de ore la cate
dra școlii n-a fost sa
tisfăcută. Imprimarea 
a cît mai multe lecții 
pe banda magnetofo
nului este o metodă 
foarte eficace și con
stituie un material do
cumentar valoros. Dar 
pentru aceasta este ne
voie să se organizeze 
un cabinet metodic — 
la institut, sau la șco
lile de bază unde se 

face practica, care să 
fie înzestrat cu mag- 
netofoane, aparate de 
proiecție, diafilme, dia
pozitive etc., iar stu
denții să fie inițiați în 
mînuirea acestora.

Prof.

DAN V. ION

Liceul „Aurel Vlaicu" 
București:

Fără îndoială că 
munca în clasă a stu
dentului practicant a 
ocupat și ocupă locul 
major în timpul prac
ticii.

Ar fi însă cu totul 
greșit să se creadă că 
munca profesorului se 
limitează numai la 
activitatea lui din cla
să — mai ales pentru 
un absolvent al facul
tății de filozofie. Ro
lul său în viața socia
lă este cel puțin tot 
atît de mare ca și cel 
de la catedră. De aceea, 
antrenarea studenților 
la celelalte activități 
ale școlii, are rolul să 
dea acestora o imagine 
foarte apropiată de 
cea a condițiilor în 
care vor munci după 
absolvire. Participarea 
la consiliile pedagogi
ce, la orele de dirigen
ție, la lectoratele cu 
părinții și la convor
birile individuale cu 
aceștia, la unele pro
bleme de conducere a 
școlii, ca și antrenarea 
lor la munca organiza
ției U.T.C. (pregătirea 
adunărilor generale a 
organizațiilor de bază, 
participarea la ședințe 
de birouri și de comi
tet, manifestări cultu- 
ral-artistice etc.) sînt 
activități în care stu
denții s-au încadrat cu 
multă dăruire.

Din activitatea de 
pînă acum îmi dau 
seama că pentru a asi
gura o practică al că
rei scop să se realize
ze într-o măsură mai 
mare este necesară 
îmbogățirea acesteia 
cu unele măsuri pe 
care va trebui să le ia 
Ministerul învățămîn
tului.

In primul rînd, cred 
că lecțiile de observa
re ar fi bine să încea
pă în semestrul al II- 
lea al anului III, pen
tru ca în anul IV să 
înceapă practica pro- 
priu-zisă: predarea
lecțiilor.

Numărul de ore re
zervat practicii este 
sub limita necesară 
pregătirii pedagogice 
de specialitate. De a- 
cest lucru sînt convinși 
înșiși studenții și un 
număr de 10 lecții 
le-ar asigura un mi
nim de experiență 
pentru munca pentru 
care se pregătesc.

O altă observație 
care se impune e în 
legătură cu programa
rea practicii. Cele 7 
săptămîni afectate din 
cele 35 posibile, sînt 
acum inutilizabile pen
tru că programarea 
lor coincide cu vacan
țele elevilor și studen
ților. O eficiență reală 
ar avea dacă s-ar des
fășura numai în tri
mestrele școlare I și 
III. în plus, socotesc 
că practica să se des
fășoare pînă înaintea 
sesiunii de iarnă a 
anului V, iar ultimul 
semestru din viața de 
student să fie rezervat 
exclusiv pregătirii e- 
xamenului de stat.

Cred că îndruma
rea atentă și compe
tentă a grupelor de 
studenți cu care lu
crăm, impune degre
varea de un număr de 
ore din norma didac
tică pe care o avem.

Anchetă realizată de 
LUCREȚIA LUSTIG
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Avînd mereu 
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Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș, pilon 
al industrializării socialiste, 
va produce în etapa finală, 
150 000 tone azotat de amo
niu și alte produse chimice 
acoperind într-o bună parte 
necesarul de îngrășăminte cu 
azot pentru agricultura regiu
nilor Mureș Autonomă Ma
ghiară, Cluj, Maramureș, Bra
șov și Hunedoara. Astăzi, con
strucția combinatului a ajuns 
în etapa finală. Unele secții 
au intrat deja în funcțiune, 
în luna decembrie, în cadrul 
probelor tehnologice, 
produs primele tone de acid 
azotic.

Pe șantierul acestui 
combinat lucrează i 
1 000 de tineri. 
Mobilizarea a- 
cestora la o 
muncă plină de 
dăruire în ve
derea intrării 
în funcțiune 
a obiectivelor, 
pregătirea din 
punct 
dere profesio
nal a 
care 
să poarte de 
grijă, în vii
tor, destinelor 
acestui combi
nat, 
rea 
a 
că fac o mun
că de mare în
semnătate 
mia țării, 
permanență 
stră U.T.C. 
în atenție 
pregătirea i 
profesională depinde în mare 
măsură efectuarea la para
metri stabiliți a obiectivelor 
și exploatarea rațională a in
stalațiilor și agregatelor după 
intrarea lor în funcțiune, din 
inițiativa comitetului U.T.C., 
s-au organizat colective for
mate din tineri ingineri și teh
nicieni care s-au deplasat în 
organizațiile de bază, la locu
rile de muncă ale tinerilor 
unde au urmărit calitatea 
lucrărilor executate de tineri, 
pregătirea profesională, dis
ciplina în producție etc. Pe 
baza constatărilor făcute s-au 
organizat dezbateri în adunări 
generale, la care au fost in
vitați maiștri, tehnicieni, in-

>•---------

La învâțămîntul

agrozootehnic

în cadrul învățămîntului 
agrozootehnic de masă din ra
ionul Gherla funcționează 132 
cercuri cu un număr de 3085 
eursanți.

In majoritatea cercurilor pre
darea cunoștințelor se face în 
strînsă legătură cu problemele 
curente ale cooperativelor, cu 
perspectivele de dezvoltare a 
acestora. Astfel, cursantilor de 
la cooperativa agricolă de pro
ducție Giula, ing. Doboi Ghe
orghe le-a vorbit despre soiu
rile de griu cultivate în coope
rativă și despre condițiile nece
sare obținerii unei recolte spo
rite.

Pentru o mai bună însușire a 
cunoștințelor, s-au organizat 
numeroase lecții practice, în 
domeniul agricol sau zootehnic.

Utile s-au dovedit proiecțiile 
documentare, dintre care reți
nem „Legume în sere și răsad
nițe", „Culturi intercalate și 
succesive" etc.

Îmbinarea lecțiilor teoretice 
cu cele practice, folosirea unui 
bogat material intuitiv, contri
buie la însușirea temeinică a 
cunoștințelor agrozootehnice de 
către țăranii cooperatori.

LEON SOREANU 
tehnician agronom

în prima jumătate a secolu
lui al XV-lea, marea boierime, 
urmărindu-și interesele sale de 
clasă, își întefise activitatea 
distructivă, dezbinînd tara în 
lupte intestine, slăbindu-i pu
terea de apărare în fața con
tinuei șl sporitei agresiuni a 
imperiului otoman.

Vrcîndu-se pe tron, Vlad Țe
peș și-a propus să lichideze cu 
orice preț acea stare ticăloasă 
de lujcruri. Primul său obiectiv 
a fost nimicirea trădării boie
rești. într-o legendă se arată 
că domnitorul ar fi pătruns o- 
dată pînă în cuibul ■ boierilor 
care fi pregăteau pieirea. Fiind
că era noapte, iar Țepeș avea 
hainele schimbate și fața aco
perită, complotiștii nu l-au re
cunoscut. El le-a propus o pe
trecere la care să fie invitat 
voievodul și otrăvit. Parola 
complotiștilor suna: „Pe miine 
seară, boieri1“

A doua zi, în vreme ce toți 
uneltitorii erau în păr, voievo
dul intră în sala ospățului ur
mat de o gardă de trabanfi 
(halebardieri) credincioși. Se 
așeză în jilț, privindu-i Înde-, 
lung pe comeseni și le rosti 
apăsat: „Pe miine seară,
boieri I"

Complotiștii au căzut în ge
nunchi, cerșindu-i iertare ; dar 
trabanții i-au înconjurat și 
i-au luat, urcindu-i în țepi.

Măsurile cu scopul întăririi 
puterii de apărare a statului, 
au fost continuate cu o aspri
me lesne de înțeles dacă ne

Tribuna secretarului U. T. C

s-au

Sursă inepuizabilă Vedere din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

EVOCĂRIa noului în meserie
avut 
Co-

mare 
aproape

ALE RAMPEIliteratura TEHNICĂ

gineri, muncitori mai virst- 
nici, conducători ai șantiere
lor și secțiilor. Dezbaterile au 
fost pasionante și lucrul cel 
mai de preț cîștigat a fost că, 
pe baza sugestiilor și a solu
țiilor propuse de tineri în ve
derea perfecționării lor. pro
fesionale, au fost elaborate 
măsuri practice, concrete vi- 
zînd îmbunătățirea în general 
a activității tinerilor în pro
ducție.

Construcția combinatului a 
ajuns în etapa finală. Pro
blema pregătirii cadrelor care 
vor exploata instalațiile teh
nologice și agregatele secțiilor 
combinatului a constituit și 
constituie o preocupare prin
cipală și pentru organizațiile 

noastre U.T.C. Amintesc că 
de la începerea lucrărilor de 
construcție și pînă în prezent 
s-au calificat în diferite me
serii (fierar-betoniști, dulgheri, 
lăcătuși, monteuri) aproape 
800 de tineri dintre care mulți 
vor rămîne să lucreze, în con
tinuare, aici. Multe din aceste 
cadre au făcut specializarea la 
diferite combinate chimice si
milare din țară și străinătate.

Avînd în vedere numărul 
mare de tineri care vor lu
cra în viitor. în fabricile și 
secțiile combinatului, comite
tul U.T.C. s-a preocupat în
deaproape de pregătirea pro
fesională a acestora. Firește, 
în măsura în care îi revin lui 
asemenea sarcini, folosind 
mijloacele sale specifice în a- 
ceastă muncă. Prin membrii 
comitetului U.T.C., printr-o 
colaborare strînsă cu perso
nalul tehnic-ingineresc și or
ganizațiile de sindicat, am 
urmărit felul cum participă 
tinerii la cursuri, cum își în
sușesc cunoștințele predate. 
Pe tema pregătirii profesio
nale în toate organizațiile de 
bază, sub conducerea organi
zațiilor de partid și cu ajuto
rul conducerilor tehnico-ad- 
ministrative, s-au organizat 
dezbateri și analize luîndu-se 
măsurile corespunzătoare. în 
cadrul acestora, organizațiile 
U.T.C. au făcut propuneri și 

. .

$

'Ă

Fîntînă cu apă răcoroasă
gindim la starea excepțională 
In care se găsea Țara Româ
nească.

Domnitorul nu admitea, după 
tradițiile populare, nici cea 
mai neînsemnată minciună, 
nici cea mai măruntă înșelăto
rie. Dregătorii vicleni și lingu
șitori, spionii dușmanilor din a- 
fară și ai celor dinăuntru (ai 
turcilor și ai marii boierimi), 
tilharii de drumul măre, ne
guțătorii hrăpăreți, pînă și fe
meile lipsite de cinste conju
gală. își primeau, la timpul po
trivit, necruțătoarea pedeapsă.

Așa se povestește că un mare 
neguțător pierzindu-și în iar
marocul din Tîrgoviște o pungă 
cu o mie de galbeni, a pus să 
se strige la răspîntii că acela 
care i-o va aduce va 
drept recompensă a 
parte din conținutul ei, 
sută de galbeni. Punga 
aflată de un țăran. Acesta s-a 
grăbit să o ducă stăpînului ei. 
Bogătașul însă văzîndu-și din 
nou punga, s-a gindit să nu 
mai dea răsplata făgăduită. S-a 

banii 
sute 

primi 
zecea 

adică o 
a fost

făcut deci că-și numără 
și că găsește numai nouă 
de galbeni.

— înseamnă că ți-ai 
singur răsplata promisă, 
mustrat el cu prefăcută bună
voință pe țăran. Dar haide, 
treacă de la mine. Pentru că 
mi-ai aflat avutul și mi l-ai 
adus, chiar așa ciuntit, (ti mul
țumesc și poți să pleci sănă
tos.

luat 
l-a

au venit cu inițiative valoroa
se. De pildă, s-a inițiat un 
ciclu de expuneri susținute de 
specialiști pe tema „Să ne cu
noaștem combinatul" care i-au 
ajutat pe tineri să cunoască 
principiul de funcționare al 
instalațiilor și utilajelor din 
toate secțiile, au fost inițiate 
concursuri pe teme profesio
nale ca : „Cine cunoaște pro
cesul de fabricare a azotatu
lui de amoniu ?“

La ridicarea cunoștințelor 
profesionale și, în special, la 
executarea unor lucrări de 
bună calitate a contribuit în 
mare măsură și repartizarea 
tinerilor pe lingă muncitorii 
mai vîrstnici.

Experiența dobîndită do
rim s-o îmbo
gățim în vii
tor. La confe
rința de ale
geri U.T.C. pe 
complex s-a 
făcut propu
nerea organi
zării unor întîl- 
niri cu tovară
șii ingineri și 
tehnicieni care 
au fost la spe
cializare în 
străinătate. A- 
semenea întîl- 
niri au 
deja loc.
mitetul U.T.C. 
a organizat o 
întîlnire a to
varășului ingi- 

Pașcanu cu ti- 
atelierul mecanic, 

APM 
Hel- 

secția 
ingi-

ner Eugen 
nerii de la 
a tinerilor de la secția 
cu inginerul Ambrozie 
mut, iar a acelora de la 
sinteza amoniacului cu 
nerul Eugen Platon.

Firește, vom persevera în 
organizarea unor asemenea 
activități. Avem toate condi
țiile : combinatul dispune de 
circa 1 800 cărți tehnice, a- 
proape 150 reviste de specia
litate, din care 27 de peste ho
tare. Pînă în prezent, am 
reușit să organizăm în fiecare 
organizație de bază U.T.C. 
dezbateri despre necesitatea 
studierii literaturii tehnice, 
care s-au bucurat de multă 
apreciere din partea tinerilor. 
Cred - - - -
luate 
a sta 
mare 
expuneri, concursuri, 
prezenta unele cărți și revis
te, de a organiza dezbateri și 
analize în adunările generale, 
numărul tinerilor cititori ai 
literaturii tehnice și de specia
litate va crește, ceea ce va 
duce la ridicarea cunoștințelor 
profesionale, la însușirea știin
ței și tehnicii contemporane.

că 
de 
de 
de

măsurilor 
U.T.C. de 
un număr 
a organiza 

de a

în urma 
comitetul 
vorbă cu 
tineri, de

CONSTANTIN VRlNCEANU 
secretarul comitetului U. T. C. 
Combinatul de îngrășăminte 

azotoase Tg. Mureș

f

de Alexandru Mitru

pentru recompensa peNu
care nu și-o căpătase din par
tea neguțătorului, ci pentru 
jignirea de a fi fost acuzat că 
umblase intr-o pungă străină, 
țăranul s-a pltns lui Țepeș.

DIN

legendele 
si tradițiile 
poporului 

nostru
k

Domnitorul l-a chemat la 
sine pe neguțător, punîndu-i 
următoarea întrebare :

— Punga ta avea o mie de 
galbeni ?

— întocmai cum spune mă
ria ta. a răspuns șiret bogăta
șul.

— Iar punga pe care 
adus-o (ăranul are cu o 
de galbeni mai puțin ?

ti-a 
sută

La vîrsta rememorărilor și 
confesiunilor, puternic infir
mată însă de permanența 
prezenței sale publicistice și 
artistice, acad. Victor Efti
miu . reunește un nou mănun
chi de portrete de „Oameni 
de teatru" selecționînd din- 
tr-o vastă și variată arhivă, 
experiența sa teatrală. întinsă . 
pe mai multe decenii, reu
șind, mai ales pentru citito
rul tînăr, imagini interesante, 
deseori inedite, toate dubla
te de acutul spirit de obser
vație și sinteză al autorului.

Personalitate temperamental 
romantică dar de formație ri
guros clasică, după cum s-a 
mai spus, Victor Eftimiu redă 
prin scrisu-i metaforic și aso
ciativ ce-i este atît de carac
teristic imaginile sentimentale; 
e vorba doar de amintiri, a 
tot ceea ce a însemnat un 
nume în teatrul românesc și 
al teatrului în genere.

Undeva, în aceste amintiri, 
de fapt medalioane comemo
rative, opinii estetice etc., Vic
tor Eftimiu într-un fel de „ex
punere de motive" scrie j 
„N-am scris niciodată de dra
gul unui simplu amuzament și 
chiar al unei emoții estetice... 
Am căutat ca din scrisul meu 
să se desprindă o învățătură, 
un gînd de mai bine, un folos 
sufletesc și spiritual pentru 
cititor..." Activitatea sa lite-

■
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să-ți 
cea 

țăra- 
care, 

mai

hotărîrea
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— Da, măria ta, a stăruit în 
minciună hainul neguțător, 
și-aștept dreptatea cuvenită.

— Dreptatea este următoa
rea, a hotărit vodă. Tu 
cauți mai departe punga 
cu o mie de galbeni, iar 
nul să rămină cu aceasta, 
avind o sută de galbeni 
pufin, nu poate să fie a ta.

Bogătașul, auzind 
și dindu-și seama că vodă 
prinsese cu minciuna, s-a gră
bit să se declare mulțumit și 
să plece repede din fata lui 
Țepeș, de teamă să n-o pățeas
că mai rău.

Prin fapte ca acestea și prin 
altele asemănătoare, voievo
dul și-a făcut un renume, răs- 
pindit peste mări și țări, care, 
l-au determinat pe un anonim 
să scrie cuprins de admirație: 
„Si așa de 
tara sa, că 
neva vreun 
tîlhărie sau 
nedreptate, 
să rămină 
boier mare, 
călugăr, sau 
ba chiar dacă 
fi avut mare bogăție nu putea 
să se răscumpere de la moar
te. Și atît de temut era, incit 
„avea" într-un loc un izvor al 
lui și o fintină și Ia această 
fîntînă și la izvor veneau că- 

mult ura răul în 
dacă săvîrșea ci- 
rău, fie hoție sau 
vreo minciună sau 
acela nu era chip 

viu.
sau
om

Fie că era 
preot ori 
de r*nd,  

cineva ar

*) Victor Eftimiu „Oameni de 
teatru, Editura Meridiane.

Se știe că ,,miraculosul' ecran 
al televizorului nu este numai 
recreație sau divertisment ci 
înainte de toate un mijloc con
temporan de cunoaștere, o sursă 
cotidiană pentru lărgirea orizontu
lui cultural al publicului. Este fi
resc de aceea ca, în ansamblul 
emisiunilor televizate să se dea o 
atenție sporită emisiunilor cu 
caracter instructiv. In repertoriul 
televiziunii există de altfel o în
treagă gamă de asemenea emi
siuni adresate tuturor vîrstelor. 
In ce privește formula acestora, 
principala primejdie o constituie 
desigur didacticismul și este para
doxal că fenomenul acesta se 
mai întîlnește mai ales în secto
rul emisiunilor adresate copiilor 
și școlarilor unde, în alte pri
vințe, s-au realizat succese însem
nate.

Ne-a fost prezentată cu cîtva 
timp în urmă vizita unor școlari 
în laboratorul de chimie a! Fa
bricii de produse lactate București. 
Ideea excelentă răspundea unor 
întrebări care ar fi putut să-i cap
tiveze pe școlari ca de pildă : „Ce 
fenomene se petrec în lapte pen
tru ca să se poată metamorfoza 
în frișcă ?' sau „De ce este ne
cesar un laborator de chimie în
tr-o fabrică de iaurt ?“ Emisiunea 
care trebuia să fie vie, pasionan
tă, s-a transformat într-o lecție 
obișnuită și destul de aridă des
pre lapte, definit sec de unul din 
participant! ca „un lichid cu gust 
și miros caracteristic" (!) Deși se 
încercase agrementarea lecției cu 
cîteva dialoguri în spiritul acelei 
atît de pufin convingătoare „spon
taneități" regizate despre care s-a 
mai scris nu o dată, în esență 
prezentatoarea, o tlnără profesoa
ră, și-a rostit partitura ca la ca
tedră. Dimpotrivă, o dezbatere 
transmisă deunăzi pe o temă difi
cilă, ca importanta lucrărilor 
scrise în viata școlarilor, a fost 
convingătoare tocmai prin spon
taneitatea ei, Rolul principal, ini
țiativa au avut-o școlarii deși nu 
poate fi ignorat tactul cu care 
profesorii prezenfi, au orientat 
mereu discuția, prin intervenții 
discrete, către esențial. Sint două 
posibilități, două concepții în or
ganizarea unor asemenea emisiuni, 
de care însă depinde eficienta, în
deplinirea rolului lor de a instrui. 
Emisiunea de acest tip nu trebuie 
în nici un caz să fie o lecție, pen
tru că lecții găsesc copiii la 
școală ; ea trebuie să constituie o 
dezvăluire captivantă a unui uni
vers necunoscut prin mijloace din 
cele mai expresive.

Didacticismul poate compromite 
chiar o tematică atît de populară 
ca cea sportivă. Ne întrebăm elfi 
dintre micii ascultători au mai 
rămas în fata micului ecran în 
momentul în care un antrenor 
sportiv a început o emisiune des
pre boschet vorbind într-un jargon 
tehnicist despre factorii principali 
ai antrenamentului și enumerîndu-i 
uscat și rece. Antrenorul n-avea 
de fapt nici o vină. In sprijinul 
său trebuiau să vină autorul emi
siunii, redactorul, cu inventivita
tea și simțul său telegenic. Nu se 
poate cere doar tuturor celor in
vitați în fata obiectivului să po

rară începută foarte de tim
puriu, aproape o precocitate 
literară, îl pune în contact cu 
marile personalități literare 
ale țării. Victor Eftimiu l-a 
cunoscut și s-a bucurat de 
prietenia unui Caragiale sau 
Delavrancea, ca să-i mențio
năm pe cei mai depărtați. 
Despre Caragiale. în medalio
nul ce-i consacră, după o ra
pidă analiză a operei acestuia, 
accentuează ca mai peste tot 
laturile „tehnice" ale creației

NOTE DE LECTOR
caragialene (imensul travaliu, 
exigența-i neîntreruptă ce-i 
producea autorului „Scrisorii 
pierdute" adevărate cazne) vă
dind pe omul de meserie, pe 
creator. Eftimiu se oprește la 
un fapt mai puțin cunoscut le
gat de personalitatea lui Ca
ragiale : natura adînc senti
mentală a acestuia, ironia și 
satira sa conținînd un fond de 
umanitate, o înțelegere tristă 
a unor tipuri umane deforma
te de o anumită structură so
cială.

O strălucită pleiadă de ac
tori au ilustrat repertoriul 
nostru și străin : un Aristide

Premiere teatrale
BAIA MARE (de 

la corespondentul 
nostru).

Secția de păpuși, 
a Teatrului de stat 
din Baia Mare, a 
avut în urmă cu 
cîteva zile o nouă 
confruntare cu exi
gența tinerilor spec
tatori prin prezen
tarea în premieră 
pe țară a piesei 
„Taina cetății" de 
Alexandru Biliriski. 
Regia este semnată 
de Eugen Cîmpea-

nu. Un procedeu 
ingenios dă o notă 
originală spectaco
lului: utilizarea pă
pușilor sistem pis
tol mînuite la sce
nă deschisă.

★
în ultima săptă- 

mină a lunii febru
arie, Teatrul de 
stat din Baia Mare, 
a susținut mai mul
te spectacole în re
giune. Artiștii băi- 
măreni au evoluat 
pe scenele din Cav- 
nic, Lăpuș, Tg. Lă-

Moment din spectacolul eu 
piesa „Simple coincidențe' 
de Paul Everac, la Teatrul 

de stat din Bacău.

lători multi din multe părți. Și 
veneau oameni multi și beau 
din fîntînă și din izvor, pentru 
că apa era rece și dulce. Iar 
el (Dracula) a așezat la fîntî- 
na aceea, în loc pustiu, o cupă 
mare și minunată din aur. Și 
cine voia apă, trebuia să bea 
cu acea cupă și să o pună la 
locul acela înapoi. Și cîtă vre
me a existat acea cupă, ni
meni nu a îndrăznit să o ia".

Lui Eminescu, ura de moarte 
a domnitorului împotriva ne
cinstei și răului i-a inspirat 
celebrele versuri din „Scri
soarea III".

„Cum nu vii tu, Țepeș doamne, 
ca punînd mina pe ei.

Să-i Împărți în două cete : în 
smintiți și în mișei,

Și !n două temniti large cu de-a 
sila să-i aduni.

Să dai foc Ia pușcărie și la 
casa de nebuni?" 

— versuri prin care neîntrecu
tul nostru poet ti osindea încă 
o dată cu violență și indignare 
pe puternicii zilei din vremea 
sa, clnd răul se Întindea ca o 
vermină, cultivat de asupritori, 
în dauna celor multi și obidiți.

Brezeanu, 
Bulandra. 

de teatru"

Demetriade, Ion 
Nottara și Tony 
Sînt în „Oameni 
pagini omagiale aduse memo
riei unor actori ce au trecut 
prin destule vicisitudini, ani
mați și încălziți doar de focul 
creației, căci spune Victor Ef- 
timiu „unde e teatru nu poate 
să nu fie conflict, fiindcă dra
maturgia însăși trăiește numai 
din conflicțe..."

Alteori, dramaturgul se a- 
pleacă cu emoție asupra me

moriei unor actori de mult ui
tați ca Al. Leonescu-Vampiru, 
ce-n lungi turnee provinciale 
au fost poate singurii factori 
de educație teatrală. Iată con
dițiile de joc ale unei trupe 
acum o jumătate de secol :

„...Scînduri pe căpriori, pe 
aceste scînduri butoaie, — pe 
butoaie decorurile rudimen
tare și mobilele adunate cu 
chiu cu vai de la sediile 
autorităților... Munceau de zor... 
Nădușeala curgea pe- ei ca o 
cascadă..." în altă parte („Pă
sări călătoare") reia șirul evo
cărilor boemei artistice de o- 
dinioară.

puș, Ardusat, Că
rei și Satu Mare. în 
același timp, an
samblul de cîntece 
și dansuri a prezen
tat la Baia Sprie un 
spectacol cu opere
ta Mamzel Nituche 
— tot o premieră 
recentă. De la în
ceputul anului și 
pînă în 
Teatrul de
Baia Mare 
zentat în 
turnee 40 de spec
tacole.

prezent, 
Stat din 
a pre- 
diferite

Statia C.F.R. Bacău. Elec
tromecanicul Constantin lor- 
dache execută măsurători 
de tensiuni electrice la re- 
leele care comandă func

ționarea unui macaz 
Foto: AGERPRES

_________________________________________

Parisul îi înlesnește lui Vic
tor Eftimiu apropierea de ma
rile nume ale scenei franceze, 
unele spre justificata noastră 
mîndrie, consemnată de autor, 
români de origine. Personalita
tea unor De Max, Yonnel sau 
Marioara Ventura era atît 
de puternică, avea atîta rezo
nanță îneît, scrie savuros au
torul, „studenții Conservato
rului de artă din Paris imi
tau accentul străin al acestora 
spre marea supărare a profe
sorilor !“

Trebuie observat că tot 
timpul povestitorul este du
blat de dramaturg, iar acesta 
își îndreaptă preferințele spre 
marea și echilibrata literatură 
clasică („Shakespeare și Tol
stoi") sau spre întunecata 
dramă nordică („Ibsen").

O atît de vastă experiență 
teatrală îl face să subscrie 
necondiționat la „primatul 
teatrului". în conlucrarea 
fructuoasă dintre actor, autor 
și director de scenă, Eftimiu 

a 
creației luînd poziție față de 

în

vede siguranța succesului,

exagerările unor puneri 
scenă sau dînd îndrumări ju
dicioase în privința jocului 
natural al actorului.

„Carnetele de regie" sînt 
îndrumări actuale pentru dez
voltarea mijloacelor de expre
sie actoricești, în numele ace
luiași clasicism care, aici, în
seamnă echilibru creator. Ca
racter romantic cu vers tu
multuos dar susținut de o se
veră și exactă știință a con
strucției arhitectonice, Victor 
Eftimiu relevă o continuă 
efervescență, cînd cu un gest 
majestuos, cum și-l dorește, 
predă noilor generații de ac
tori o experiență bogată și 
fructuoasă.

MIHAI HETCO

T eleviziunea
instructivă

Poșta 
redacției

Chiciuc Sorin — Cernavodă, 
Crețu Victor — Roman
Ne-ați scris că doriți să de- 

veniți mecanici pe locomotive 
Diesel electrice. Pentru aceas
ta este necesar să îndepliniți 
următoarele condiții : să ur
mați cursurile școlii profesio
nale de ucenici C.F.R. După 
absolvirea școlii trebuie să lu
crați un an în depou ca rpon- 
tor de locomotivă și un an și 
jumătate ca fochist pe locomo
tivă.

Recomandați apoi de depoul 
în care veți lucra, puteți urma 
cursurile cu durata de un an 
pentru a deveni mecanici pe 
locomotive cu abur, iar după 
o vechime de cel puțin trei 

ani puteți urma la școala 
C.F.R. cu durata de 4 luni și 
jumătate pentru a deveni me
canic pe locomotive Diesel e- 
lectrice.

Un grup de elevi — Căpuș, 
regiunea Cluj.

în cadrul universităților din 
orașele Iași, Cluj și a Institu
tului pedagogic din București 
există facultăți de istorie-fi- 
lozofie care au și cursuri fără 
frecvență. Pentru examenul de 
admitere trebuie să vă pregă
tiți la următoarele materii: 
Istoria României — scris și o- 
ral; Istoria universală (moder
nă, contemporană) — scris și 
Elemente de filozofie și socia
lism științific — oral.

D&nuț Ionescu — Liceul Co- 
mănești.

Pentru a construi radiore
ceptoare vă sfătuim să vă a- 
legeți o schemă (în funcție de 
materialele pe care le aveți 
și bineînțeles de priceperea 
pentru astfel de construcții) 
din revista „Știință și tehnică" 
numerele 1, 2, 3, 4 și 7 din a- 
nul 1963. Dacă nu aveți nu
merele respective puteți con
sulta colecția la biblioteca 
publică sau cea din cadrul 
școlii. Vă poate fi de un spri
jin prețios și broșura „Con
strucții radioreceptoare și 
tranzistoare" de D. Olaru, apă
rută în colecția Radio și Te
leviziune.

Pentru că vă interesează 
autoturismele și regulile de 
conducere vă recomandăm să 
citiți „Manualul conducătoru
lui auto", apărut în Editura 
Tehnică și „Progrese în con
strucția automobilelor", de 
ing. L. Rubel.

sede în mod fericit degajarea, far
mecul, spontaneitatea unora din
tre invitații televiziunii.

Un model de emisiune instruc
tivă pentru adulti ne pare emi
siunea „Trei tablouri pe săptă- 
mînă". Monologul criticului Ion 
Frunzetti este întotdeauna bogat 
în asociații fără a fi și prețios, la 
o finută intelectuală elevată deși 
mereu accesibil și, mai ales, la 
obiect. El însoțește pe imagine 
disocierea și analiza unei pînze 
notorii, cu mijloace pe care numai 
obiectivul camerei Ie poate fur
niza. S-ar putea reproșa ilustra
torilor emisiunii doar un singur 
lucru : că în dorința lor de a in
vestiga cit mai amănunțit univer
sul pictural uită uneori de imagi
nea globală a tabloului, ignorină 
— cum se spune — pădurea de 
dragul copacilor. Dar emisiunea 
își atinge din plin scopul, reali- 
zînd o temeinică operă de cul
tură estetică și instruind asupra 
felului cum trebuie privit un ta
blou.

Pe cit de variată, pe atît de 
inegală, Tele-enciclopedia prile
juiește investigații din cele mai 
diverse în lumea științelor și ar
telor. Ea ne-a dat posibilitatea 
să-l ascultăm pe poetul Marcel 
Breslașu vorbind despre fabulă șt 
pe ing. Ion lacovachi despre ae
ronautică, pe criticul Edgar Elian 
vorbind despre jazz și pe profeso
rul universitar Gheorghe Masta- 
can despre geo-morfologie. Se 
manifestă însă uneori, în concep
ția rubricii, unele comodități., Se 
întîmplă astfel ca subiecte primite 
de Ia alte televiziuni să fie difu
zate fără a mai fi adaptate în 
prealabil interesului telespectatoru
lui nostru.

Cuvinte de laudă merită adesea 
emisiunea bilunară de știință „În
trebări la care s-a răspuns...' ca 
și emisiunea de călătorii „Tele- 
glob'. Fără îndoială, nu se poate 
pretinde fiecăruia dintre protago
niștii „Teleglobului' să ia cu el 
în călătorie și aparatul de filmat 
cum a făcut poetul Toma George 
Maiorescu, dar există suficiente 
posibilități în filmotecă de a ilus
tra un jurnal de călătorii. Esen
țialul este — o repetăm — pre
ocuparea pentru eficiența emisiunii, 
care este întotdeauna direct pro
porțională cu atracttvitatea ei.

Si pentru că ne referim la no
bila funcție a televiziunii de a 
instrui, ne întrebăm pentru ce 
nu s-ar organiza cursuri de 
limbi străine adresate telespecta
torului ? Cu mijloacele multiple 
pe care le pune la îndemînă teh
nica modernă a televiziunii, un 
bun pedagog ar putea transforma 
travaliul însușirii unei limbi străi
ne într-un colocviu agreabil, aștep
tat cu interes. Dacă este posibil 
să demonstrezi pe micul ecran 
cum se prepară fursecurile cu nuci 
și cum se croiește o rochie, de 
ce nu s-ar putea dedica periodic 
cîte o jumătate de oră și studiu
lui unei limbi străine ?

T. CARANFIL



Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Ion Gheorghe Maurer, a misiunii industriale franceze
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit luni la amia
ză misiunea industrială fran
ceză, în frunte cu Rene Geor
ges Villiers, președintele Con
siliului national al patronatu
lui francez, care face o vizită 
în tara noastră.

Din misiune fac parte re
prezentanți ai cercurilor in
dustriale și comerciale france
ze : Max Flechet, Pierre Su- 
dreau. Lucien Bruet, Jean 
Chalopin, Jean Faye, Jean Gi- 
bert, Pierre Heeley, Bertrand 
Hommey, Rene de Lieven,

★

Luni dimineața, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, a primit misiunea 
industrială franceză, în frunte 
cu Rene Georges Villiers, pre
ședintele Consiliului national 
al patronatului francez.

Au fost prezenți, la întreve
dere, Victor Ionescu, președin
tele Camerei de Comerț, mem
bri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior, conducă-

Jean Moundlic, Rene Margot 
Noblemaire, Bernard Vernier 
Palliez, general Andre Puget, 
Jean Richard.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au participat Alexandru Bîr- 
lădeanu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, și Victor 
Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț.

Au fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București și membri ai amba
sadei.

★

tori ai unor întreprinderi de 
comerț exterior.

Au fost de fată Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai am
basadei.

★
în cursul după-amiezii, oas

peții francezi au făcut o vizită 
prin Capitală și au asistat la 
un spectacol de operă.

(Agerpres)

Plecarea reprezentantului P. C. R. 
la Congresul Partidului Progresist 

al Oamenilor Muncii din Cipru
Luni dimineața a plecat spre 

Cipru tovarășul Simion Bu- 
ghici, membru al C.C. al 
P.C.R., care va participa, ca 
reprezentant al Partidului Co
munist Român, la lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.).

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, se aflau tovarășii 
Ene Țurcanu și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.C.R., Ion 
Iliescu, Ion Pătan, Ion Savu 
și Mihail Sion Bujor, membri 
supleanți ai C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

(Agerpres)INFORMAȚII
La sesiunea de referate a 

Institutului de cercetări zoo
tehnice, care a început luni în 
Capitală se prezintă rezultate
le unor noi cercetări științifice 
efectuate în institut și stațiu
nile experimentale ale ace
stuia.

Multe din comunicările pre
zentate se referă la alimenta
ția animalelor și tehnologia de 
pregătire a nutrețurilor, ame
liorarea raselor, creșterea și 
întreținerea animalelor. Atrag 
atenția referatele privind fo
losirea substanțelor azotate 
neproteice în hrana porcine
lor, folosirea unor noi surse 
furajere : bobul, drojdia fura
jeră, șroturile de soia, anu
mite soiuri de fasole etc. pre
cum și rezultatele bune obți
nute în ameliorarea rasei de

vaci, Brună și Roșie dobro
geană prin încrucișarea cu 
tauri de rasa Jerssey — de pe 
urma căreia s-au obținut ani
male de carne cu un procent 
sporit de grăsime.

• în concertul susținut 
luni seara, în sala Ateneului, 
orchestra simfonică a Cine
matografiei a avut ca oas
peți doi muzicieni străini : 
pe dirijorul Per Dreier din 
Danemarca și pe pianistul 
Rognvaldur Sigurjonsson din 
Islanda. Acesta din urmă a 
interpretat Concertul nr. 1 
în re minor pentru pian și 
orchestră de Brahms. Pro
gramul a mai cuprins uver
tura „Rienzi" de Wagner și 
Simfonia a Il-a de Sibelius.

(Agerpres)

Un titlu 
de onoare

Fruntaș 
pe ramură

• Combinatul 
siderurgic Hunedoara

Colectivul Combinatului si
derurgic Hunedoara a primit, 
pentru a doua oară consecutiv 
Steagul roșu și Diploma de 
întreprindere fruntașă în în
trecerea socialistă pe țară în 
ramura siderurgiei, decernat 
de Consiliul Central al Sindi
catelor, pentru rezultatele ob
ținute în anul 1965.

La festivitatea organizată cu 
acest prilej, luni după amiază 
la clubul „Siderurgistul? din 
localitate, în numele muncito
rilor, inginerilor și tehnicieni
lor au luat cuvîntul Ing. Ni- 
colae Agachi, directorul gene
ral al combinatului, Iosif Pîr- 
vu, inginer șef la grupul de 
laminoare, Gh. Cismaș, maistru 
furnalist și alți siderurgiști 
care au vorbit cu mîndrie 
despre succesele obținute în 
anul care a trecut, cînd au 
produs peste prevederile de 
plan 61 975 tone fontă, 36 043 
tone de oțel și au livrat o can
titate de laminate finite echi
valentă cu metalul necesar 
pentru fabricarea a peste 5 100 
de tractoare.

Inmînînd înaltele distincții, 
tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, i-a felici
tat călduros pe siderurgiștii 
hunedoreni pentru aceste rea
lizări și le-a urat noi succese 
în întrecerea pe care o desfă
șoară în acest an.

Au mai primit Stea
gul roșu și Diploma de 
întreprindere fruntașă 
pe ramură in întrecerea 
socialistă pe țară : Fa
brica de mobilă „23 Au- 
gust“-Tg. Mureș ; între
prinderea de construcții 
și montaje metalurgice 
Reșița ; Fabrica de anti
biotice Iași; Exploata
rea minieră Rovinari; 
Uzina constructoare de 
mașini Reșița ; Direcția 
regională P.T.T.R.-Su
ceava.

(Agerpres)

Mecanizatorii de la S.M.T. Chitila-București au terminat reparatul tractoarelor și mașinilor 
agricole. Peste citeva zile, cînd pămîntul se va zvînta, vor intra in brazdă

Foto: AGERPRES

„De bună voie și nesilit de nimeni"

pînă ia divorț

A 4S-a aniversare a Partidului
Popular Revoluționar Mongol

n urmă cu 45 de 
ani, la 1 martie 
1921 a luat ființă 
Partidul Popular 
Revoluționar Mon
gol a cărui creare 
a constituit un mo
ment de mare în
semnătate istorică

în viața poporului mongol. încă 
de la înființarea sa, P.P.R.M. 
s-a situat în fruntea luptei 
poporului mongol pentru o 
viață mai bună, conducîndu-1 
pe calea construirii socialismu
lui. în anii care au trecut de la 
făurirea P.P.R.M., oamenii mun
cii din Mongolia populară au 
desfășurat o vastă activitate 
creatoare, realizînd profunde 
transformări înnoitoare în toa
te domeniile vieții economice, 
sociale și culturale.

Republica Populară Mongolă 
a făcut pași importanți în dez
voltarea economiei naționale. 
Volumul producției industriale 
a sporit în cursul anului 1965 
de 1,6 ori comparativ cu anul 
1960. în cursul cincinalului creș
terea anuală a producției indus
triale a Înregistrat un ritm me
diu de 10,3 la sută. Au fost 
puse în funcțiune centralele e- 
lectrice de la Baian Uleghei, 
Tolgotin, termocentrala de la 
Darhan.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată valorificării bogățiilor 
naturale ale țării și prelucrării

produselor agricole. Astfel, vo
lumul producției industriei ali
mentare s-a mărit in cursul ul
timului cincinal de 1,9 ori. 
Succese au fost obținute și în 
dezvoltarea agriculturii. Prin 
desțelenirea unor pămînturi 
virgine, prin înzestrarea agri
culturii cp mijloace mecaniza
te, uniunile agricole ale araților 
au obținut producții sporite. 
Față de anul 1960, în 1965, șep- 
telul a crescut cu circa 3 mili
oane de capete.

S-a dezvoltat an de an cul
tura, învățămîntul de toate gra
dele. în cele șapte institute 
de învățămînt superior din 
tară se pregătesc cadre 
pentru 17 profesii, iar în 
școlile medii de specialitate 
pentru 60 de profesii. Față de 
1960, în anul 1965 numărul stu
denților a sporit cu peste 54 la 
sută, iar numărul absolvenților 
institutelor de învățămînt supe
rior cu peste 82 la sută.

Poporul nostru se bucură sin
cer de succesele poporului 
mongol. între țările și popoare
le noastre se dezvoltă continuu 
relații de trainică prietenie și 
de colaborare frățească.

Cu prilejul celei de a 45-a a- 
niversări a Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, poporul 
și tineretul român urează noi 
succese poporului și tineretului 
mongol în activitatea consacra
tă înfloririi patriei sale, con
strucției socialismului.

De aici, de la cariera de piatră Ovidiu, puternice basculante transportă zilnic peste 5 000 to
ne piatră destinată noului dig al portului Cohstanfa.

Foto : AGERPRES
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El era timonier pe un vas 
maritim și cîștiga bine, dar 
pentru că nu prea avea ce 
face cu banii, cum se întorcea 
din voiaj, trecea la restaurant. 
Acolo a cunoscut-o pe bufe
tiera, pe atunci V. Niculina, și 
astfel a început „dragostea" 
între două voiaje și la două 
pahare de vin. încălzit de pa
har el i-a făcut declarații, ea 
a cochetat și după alte citeva 
voiaje s-au prezentat în fața 
ofițerului stării civile. După un 
an și ceva s-au prezentat în 
fața tribunalului, la divorț. 
De ce ?

EA : Era bețiv. Bea de stin
gea și cînd venea acasă se în
furia, era violent, făcea scan
dal.

„Motivul" acesta de divorț 
are in el ceva atît de absurd 
incit îți vine greu să-l mai și 
afirmi: bine, te întrebi, dar 
n-a știut ea că e bețiv încă 
înainte de căsătorie ? Nu-i 
umplea ea paharul, încă îna
inte de a se îndrăgosti ?

Cînd căsnicia zboară 
— copiii rămîn.

Ce se întîmplă cu eil
Dintr-o recentă statistică re

ținem că în urma divorțurilor 
pronunțate în anul trecut, în 
regiunea Dobrogea 541 de mi
nori au rămas, cel puțin, fără 
unul dintre părinți. Motivele 
despărțirii sînt cele mai ade
sea rodul superficialității. 
I. Maria nu și-a mai amintit 
după doi ani de la căsătorie 
că profesia soțului ei — mari
nar de cursă lungă — a 
știut-o încă cu mult timp îna
inte de a ajunge in fața ofi
țerului stării civile. Nu și-a 
adus aminte nici de faptul că 
are un copil, Elena, și că di- 
vorțind, fetița va rămine fără 
tată. Cu multă ușurință 
I. Gheorghe s-a contaminat la 
rindul său de această mala
die. Motivul divorțului ? Ea : 
că el voiaja prea mult...

EL: c-ar cunoaște niște 
purtări nedorite de-ale ei... Și, 
ca-ntr-un joc stupid, pueril 
de stupid, și-au împărțit lu
crurile : una ție, una mie... 
Fetița ? Abandonată în „grija"

unei bătrîne. N-au disputat-o 
prea mult în comparație cu 
mobila sau televizorul.

De cele mai multe ori moti
vele divorțului sînt la fel de 
facile și aici funcția educativă 
a legislației noastre, insisten
țele tribunalului salvează mul
te căsnicii din pragul desfa
cerii lor.

Tribunalului i se datorează 
— și ar putea acționa astfel 
în mult mai multe situații — 
faptul că familia D., trăiește 
astăzi într-o perfectă armonie. 
Dar ce se întîmplase de ajun
seseră în fața tribunalului ? 
Soția, casnică, intr-un moment 
de supărare, a hotărît să di
vorțeze. Motivul ? Că soțul 
vine tîrziu și nu aduce bani 
în casă. Au trecut să-și îm
partă și lucrurile : frigiderul, 
televizorul, aragazul, garnitu
ra de mobilă etc. Tribunalul 
a insistat să se împace. Avea 
perfectă dreptate s-o facă. 
Motivele erau mult îngroșate, 
spuse fiind într-un moment de 
supărare. Munca îi cerea soțu
lui uneori asemenea întîrzieri, 
soția trebuia să înțeleagă. 
Respingîndu-li-se cererea de 
divorț s-au împăcat și se bucu
ră din plin de confortul pe ca- 
re-l au. Dar cel mai mult se 
răsfringe această înțelegere 
familiară asupra fetiței lor, in 
vîrstă de doi ani. Așa se face 
că Emilia are ambii părinți.

Sfatul secretarului, 
sfatul gospodinei 

și cam atît
Mulți dintre „eroii" întîm- 

plărilor relatate aici și ai al
tora care se găsesc în arhivele 
tribunalului din Constanța, 
sînt salariați la una din cele 
mai mari întreprinderi ale o- 
rașului, D.R.N.C. Și majorita
tea sînt tineri. Am stat de 
vorbă și cu tovarășul Vasile 
Eremia, secretarul comitetului 
U.T.C. de aici:

— Cunoașteți cazurile ?
— Unele da, unele nu. La 

noi sînt salariați mulți, unii se 
căsătoresc, alții divorțează. 
Așa e viața.

Sigur, așa e viața, se mai 
întîmplă și lucruri neplăcute, 
important este să cunoaștem 
tinerii, viața lor, să încercăm

să-i ajutăm pentru a nu lua 
măsuri pripite. Există o ase
menea preocupare la comitetul 
U.T.C. ?

— In mod special, nu. Dar 
mi-au venit la ureche unele 
cazuri.

Și chiar tovarășul secretar 
ne oferă un exemplu care do
vedește cit de util este ca or
ganizația U.T.C. să vină în 
sprijinul familiilor tinere. Un 
marinar de pe nava „Oradea" 
s-a căsătorit anul trecut. Pe 
vas, avea doi prieteni care fu
seseră și ei căsătoriți dar di
vorțaseră. Păreau decepțio
nați, într-un fel, și au început 
să-i bage-n cap fel de fel de 
prostii. Că soțiile stau acasă, 
în timp ce ei colindă mările 
și oceanele, că e imposibil să 
rămînă ele cruce de-nchinat. 
Fără nici un motiv, venit aca
să a început să facă scene de<. 
gelozie urmate de scandal. Ea 
a venit la comitetul U.T.C. și 
ne-a povestit că el intentează 
divorțul. Tovarășii au rămas 
uimiți, pentru că o cunoșteau 
bine și știau că el nu are drep
tate. L-au chemat și au discu
tat foarte serios. De atunci îl 
întîlnesc mereu și se bucură 
cînd le spune că e fericit în 
căsnicie.

Asta a fost un caz ușor. Au 
fost însă și altele.

— Și ce-ați făcut ?
— Parcă poți să te ocupi de 

toate ? Cînd le aflăm, mai dăm 
cite un sfat.

Intr-adevăr secretarul comi
tetului U.T.C. nu le știe pe 
toate și singur nu le poate da 
sfaturi la toți. Dar aici nu este 
vorba doar de el, ci de întrea
ga organizație, în rindul. căreia 
trebuie creată o asemenea at
mosferă care să fie încuraja
toare, propice vieții de familie, 
care să condamne ușurința în 
căsnicie, ca și în divorț, lipsa 
de respect pentru omul alături 
de care ai pornit în viață. 
Sprijinul acordat vieții de fa
milie a tinerilor trebuie să se 
înscrie în preocuparea perma
nentă pentru educarea moral- 
cetățenească a tinerilor, iar 
organizația de tineret trebuie 
să se intereseze de viața și e- 
ducația membrilor ei nu nu
mai în cadrul fabricii, al în
treprinderii, ci și în viața de 
toate zilele.

Oră de fizică la o școală medie din Ulan Bator

CINEMATOGRAFE
TOM JONES

rulează la Patria (orele 10;
12,30; 16; 18,30; 21), Bucu
rești (orele 9,15; 12; 15,30;
18.15) , ; Gloria (orele 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Tomis (orele 8,15;
11 ; 14,30 ; 17,15 , 20), Au
rora (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21).

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează la Excelsior (orele 
9,45; 12,30; 15; 17,45;
20.30) , Melodia (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30).

GUSTUL MIERII
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Bucegi (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30).

FATA DIN JUNGLĂ
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Modern (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30: 18,45; 21).

WINNETOU (seria II-a) — 
cinemascop

rulează la Festival (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21), Grivița (orele . 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15) , Lira (orele 10; 12,15; 
17; 19; 21).

CINE EȘTI DUMNEATA 
D-LE SORGE?

rulează la Lumina (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30). '

VIZITA

AUTORIZAȚIE DE CĂSĂTO
RIE

rulează la Union (orele 15;

rulează la Buzești (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30),
Popular (orele 10,30; 16,15; 
18,15; 20,30), Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

17; 19; 21), Rahova (orele
16; 18,15; 20,30);

DUMINICĂ LA ORA 6
rulează la Doina (orele
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

COMOARA SUBTERANA —

Pe drumul 
dezvoltării 
continue 

a agriculturii 
cooperatiste 
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ratiste privind sporirea livezi
lor și podgoriilor, lucrări ma
sive de îndiguiri și desecări pe 
aproape 10 000 hectare de tere
nuri joase.

Dezvoltarea zootehniei a 
constituit una din problemele 
viu dezbătute în toate confe
rințele. La Brașov și Dobrogea, 
bunăoară, au fost analizate re
zultatele dobîndite, rezervele 
încă nevalorificate și s-au sta
bilit măsuri care să asigure 
sporirea efectivelor, îmbunătă
țirea lor calitativă, creșterea 
producției de lapte, carne, lînă. 
Asigurarea bazei furajere, ge
neralizarea metodelor noi de 
muncă, ridicarea calificării pro
fesionale a îngrijitorilor, îmbu
nătățirea organizării și retri
buirii muncii, extinderea meca
nizării lucrărilor în zootehnie 
sînt citeva din problemele spre 
care conferințele și-au concen
trat atenția. Dintre numeroa
sele măsuri amintim ; în regiu
nea Hunedoara pentru a se ob
ține cîte 10 tone de masă verde 
de pe 50.000 hectare de pajiști, 
se vor întreprinde acțiuni mul
tiple, îndeosebi lucrări de în
treținere și fertilizare.

Uniunea regională Bacău si-a 
propus să se ocupe cu multă 
atenție de aprovizionarea teh-

nico-materială a cooperativelor 
cu utilaje, unelte, îngrășămin
te, insecto-fungicide, materiale 
de construcții.

Perfectionarea formelor de 
organizare a muncii și cointe
resarea cooperatorilor a fost, 
de asemenea, o problemă larg 
dezbătută. La loc de frunte 
au stat, în cadrul dezbate
rilor conferințelor, proble
mele economice și finan
ciare ale cooperativelor agri
cole, prevederile proiectului de 
statut care se referă la lărgirea 
democrației cooperatiste pre
cum și necesitatea ridicării ro
lului adunării generale și a 
creșterii răspunderii consiliului 
de conducere pentru toate ac
țiunile ce se întreprind. Gene
ralizarea experienței înaintate, 
ridicarea calificării cadrelor și 
a tuturor cooperatorilor, atra
gerea mai largă în aceste ac
țiuni a inginerilor și tehnicie
nilor, a tuturor intelectualilor 
satelor precum și folosirea ju
dicioasă a așezămintelor cultu
rale sătești a fost, de aseme
nea, o latură mult discutată a 
viitoarei activități a uniunilor 
cooperatiste.

în încheierea dezbaterilor au 
luat cuvîntul conducătorii de 
partid și de stat prezenți la 
conferințe. Transmitînd țărăni
mii cooperatiste salutul C.C. al 
P.C.R. și guvernului, vorbitorii 
au înfățișat tabloul grandios al 
dezvoltării economiei și cultu
rii țării, au expus sarcinile ce 
revin agriculturii în cadrul pla
nului cincinal. Au subliniat, de 
asemenea, însemnătatea aplică
rii consecvente a măsurilor sta
bilite de Congresul partidului și 
Plenara G. C. al P.C.R. din no
iembrie anul trecut, pentru îm
bunătățirea conducerii și plani
ficării agriculturii.

Experiența cîștigată, rezulta

tele bune înregistrate trebuie 
să constituie un punct de ple
care pentru fiecare cooperativă 
agricolă în scopul punerii în 
valoare a marilor rezerve de 
care agricultura noastră dispu
ne. Dînd indicații prețioase 
pentru aplicarea planurilor de 
măsuri adoptate, vorbitorii au 
subliniat că sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, țărănimea noastră coo
peratistă va da viață sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului, contribuind astfel 
la progresul întregii economii 
naționale, la asigurarea bună
stării poporului, la dezvoltarea 
și înflorirea continuă a patriei 
socialiste.

Semnături 
de prestigiu 

în cartea 
întrecerii
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turtle secției uzinaj pentru 
crearea decalajului normal so
licităm în continuare ca lucră
torii din acest sector să ne li
vreze piesele în ordinea ur
genței.

aici. Să acorde o mai mare 
atenție calității pieselor pe 
care le prelucrează pentru 
respectarea întocmai a tehno
logiei de fabricație. Nu o dată 
cînd trecem la montarea 
produsului vedem că unele 
piese nu corespund cotelor 
din proiect și ca atare nu le 
putem asambla. Trebuie de
montate și date la remaniat. 
Se pierde timp la montaj, se 
pierde timp la remaniat. Or
ganizația U.T.C. de la uzinaj 
ar fi bine să se ocupe mai 
mult de creșterea răspunderii 
personale a tinerilor pentru 
lucrul pe care-1 fac. Neglijen
ța care se manifestă în pre
lucrare provine, cred, din 
faptul că acești tineri nu cu
nosc importanta și locul pe 
care-1 ocupă reperul ce-1 exe
cută în ansamblul produsului.

montajului. Firește secția 
uzinaj și-a îndeplinit și pînă 
acum planul dar trebuie să 
urmărim ca el să fie îndeplinit 
nu numai global, ci în sorti
mentele și termenele cerute 
de procesul tehnologic.

• La mașinile grele am în
tocmit grafice pe utilaje în 
vederea livrării la timp a 
pieselor grele. Aș vrea să 
subliniez aici ajutorul pe 
care ni l-a dat organizația 
U.T.C. recomandîndu-ne pe 
cei mai buni tineri pe care îi 
calificăm acum în a doua 
meserie pentru a lucra pe 
aceste mașini.

• La sectorul mecanică u- 
șoară și atelierul de roți din
țate am întocmit program de 
lucru pe grupe de repere pe 
baza profilului de montaj.

Inginer MIRCEA CREȚU 
șeful secției uzinaj

GHEORGHE ALEXANDRU 
muncitor la secția montaj:

Sînt evidente eforturile fă
cute de lucrătorii secției uzi
naj pentru a ne asigura la 
timp piesele și subansamblele 
pentru montaj. Aș sugera 
încă un lucru conducerii sec
ției și organizației U.T.C. de

Realizarea decalajului între 
cele două secții principale ale 
fabricii, solicitat pe bună drep
tate de cei de la montaj, este 
într-adevăr obiectivul princi
pal ce trebuie îndeplinit pen
tru realizarea și chiar depăși
rea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. Condiția 
esențială în realizarea acestui 
deziderat care nu mai trebuie 
comentat este îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de pro
ducție care revin uzinajului. 
Pe noi această problemă ne-a 
preocupat chiar din primele 
zile ale anului. Ce am făcut 
pînă acum ?

• Am stabilit, și hotărîrea 
o respectăm cu sfințenie, ca 
zilnic să analizăm realizarea 
piselor urgente, în ordinea

• Am luat măsuri de lăr
gire a cointeresării materiale 
a lucrătorilor în rezultatele 
muncii lor, introducînd, înce- 
pînd cu luna ianuarie la me
canica ușoară, sistemul mun
cii în acord. Asigurăm monta
jul că pînă la sfîrșitul acestui 
trimestru vom crea decalajul 
necesar.

VASILE JOVREA
secretarul comitetului

U.T.C. la secția uzinaj :

Numărul remanierilor și al 
rebuturilor este într-o evi
dentă scădere ca urmare a 
întăririi supravegherii tehni
ce în toate schimburile prin 
inginerii tehnologi de atelier 
și din serviciile de concepție. 
Pentru a contribui la înlătu
rarea completă a acestor de
ficiențe comitetul U.T.C. a

format un colectiv ce cuprin
de muncitori cu cea mai ridi
cată calificare care ajută pe 
tinerii ce nu reușesc să-și în
deplinească întocmai sarcinile 
de producție în reglarea și 
întreținerea mașinilor, fac 
demonstrații practice la fie
care loc de muncă. Cele mai 
multe greutăți le întîmpinau 
proaspeții absolvenți ai școli
lor profesionale care de altfel 
nici nu reușeau să-și îndepli
nească normele. Aproape toți 
urmează cursurile liceului se
ral și deci nu puteau fi prinși 
în cercurile de ridicare a ca
lificării. Firește ei au fost re
partizați să lucreze pe lîngă 
muncitori cu experiență. 
Totodată pentru ei am orga
nizat un curs special de ridi
care a calificării care are loc 
în fiecare sîmbătă după a- 
miaza. Accentul se pune la 
lecții în special pe demon
strațiile practice fiindcă de 
acestea au în primul rînd ne
voie.

★
Părerile celor mai diferite 

categorii de lucrători de la 
Fabrica de mașini unelte și 
agregate București au, fără- 
nici o excepție, același numi
tor : dorința unanimă ca an
gajamentele colectivului luate 
în întrecerea socialistă să fie 
îndeplinite și depășite. Pași 
importanți în această direcție 
au fost făcuți în luna ianua
rie. Discuțiile purtate cu di
verși alți interlocutori arată 
că aceste prime succese sînt 
considerate ca un început de 
bun augur urmînd ca ele să 
fie dezvoltate în lunile care 
urmează. Sugestiile formula
te, măsurile care se preconi
zează, demonstrează că s-a 
depășit stadiul unui simplu 
proiect, al unei dorințe, exis-

ANI CLOCOTITORI
rulează la Republica (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) .

tind de acum un plan concret 
de lucru cu obiective precise 
la a căror realizare s-a și 
trecut. Am desprins totodată 
și alte propuneri a căror în
deplinire va contribui la o 
mai bună organizare a pro
ducției, la sporirea contribu
ției tinerilor, la îndeplinirea 
sarcinilor ce revin fabricii. Le 
notăm în continuare.

• Fabrica de mașini unelte 
și agregate București face 
apel la Uzinele „23 August" 
din Capitală pentru a acorda 
o mai mare atenție calității 
pieselor turnate, ce le furni
zează. în ultimul timp piesele 
primite de la această uzină au 
numeroase defecte de turnare 
(pori, sufluri etc.), iar ca ur
mare procentul rebuturilor și 
al remanierilor la reperele 
principale depășește 40 la 
sută. Ca urmare se consumă 
manoperă inutilă la prelucra
re, se creează greutăți în asi
gurarea decalajului necesar.

• Sectorul sculer șef al fa
bricii să organizeze executa
rea sculelor și dispozitivelor 
solicitate de secția uzinaj 
pentru care s-a înaintat co
mandă încă de la sfîrșitul lu
nii noiembrie din care pînă 
în prezent n-a făcut nimic.

I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

• Serviciile constructor și g 
tehnolog șef să acorde o mai g 
mare atenție calității docu- ■ 
mentației tehnice. în secțiile ■ 
de bază mai vin proiecte Ia | 
care sînt încă nepotriviri în- 1 
tre planurile de operații și g 
desene.

• Comitetul U.T.C. pe uzi
nă să organizeze periodic în- I 
tîlniri între tinerii de la uzi- I 
naj și montaj cu care ocazie ■ 
să fie dezbătută contribuția g 
pe care aceștia o pot aduce la g 
îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor.

ÎN COSMOS — TREPTE 
SPRE LUMINĂ — NUNTA 
ȚĂRĂNEASCĂ

rulează la Timpuri noi 
(orele 10—21 în continua
re).

DEPĂȘIREA
rulează la Giulești (orele 
10,15; 12,30; 15,30; 18:
20,30), Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21).

STEAUA BALETULUI
rulează la Central (orele 
10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20,30), Volga (orele 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30).

PINGUINUL
rulează la Dacia (orele 9,30 
—14 (în continuare ),16,15; 
18,30; 20,45), Pacea (orele 
16; 18; 20), Cosmos (orele 
16; 18; 20).

CATIFEAUA NEAGRA — ci
nemascop

rulează la Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS
rulează la Unirea (orele 11; 
16; 18,15; 20,30), Cotrocenl 
(orele 16; 18,15; 20,30).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANE

rulează la Flacăra (orele 
10; 15; 17,45; 20,30), Dru
mul Sării (orele 15; 17,30 
20).

CRIMINALUL ÎN VACAN
TĂ

rulează la Miorița (orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20.45), Floreasca (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20,30).

SAȘA
rulează la Munca (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
înfrățirea între popoare 
(orele 13,45; 15,45; 18;
20,15).

CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILOR

rulează la Arta (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Fla
mura (orele 10; 12; 16; 18; 
20).

OLD SHATTERHAND
rulează la Moșilor (orele 
11; 15,30; 18; 20,30).

PROCESUL DE LA NtJRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Viitorul (orele 
15; 19).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Colentina (orele 
13,30; 15,45; 18; 20).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

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

ȘAH LA REGE
rulează la Ferentari (orele 
15; 17; 19; 21).

DUMINICA LA NEW YORK 
rulează la Vitan (orele Hi 
16; 18,15; 20,30).
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VIETNAMUL DE SUD. — Tineri sud-vietnamezi se pregătesc 
patriotice

Primul ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, a anunțat luni seara în mod ofi
cial că alegerile generale în Anglia vor 
avea loc la 31 martie a.c.

Atac al patrioților sud-vietnamezi

„își rezervă

în Camera Co- 
100 de locuri, 
politici din 
Britanii 

circumspecți,

frunte al revolverului și 
artist în evadări") o serie 

amănunte interesante.

Alegeri în Anglia

BELGRAD 28 — Corespon
dentul Agerpres" N. Plopea- 
nu, transmite: In drum spre 
Cairo, delegația guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a sosit 
la Belgrad.

La gara Dunav au venit în 
întîmpinare Aleksandar Gîrli- 
cikov, membru al Vecei Execu
tive Federale, Teodosie Glisici, 
adjunct al secretarului federal 
pentru comerț exterior, Lazar 
Lilici, șeful protocolului din 
Secretariatul de Stat pentru 
Afacerile Externe. A fost de 
fată de asemenea, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad.

în cinstea delegației, Aleksan
dar Gîrlicikov a oferit un prînz.

★
Continuîndu-și călătoria spre 

Cairo delegația a sosit luni la 
Atena. în gara Larisa, delega
ția a fost întîmpinată de Th. 
Rentis, ministru adjunct al Afa
cerilor Externe Spiros Tete nes, 
ministru plenipotențiar, șeful 
direcției economice din Minis
terul Afacerilor Externe, pre
cum și de generalul L. Spais, 
președintele Ligii de prietenie 
greco-română. Delegația a fost 
întîmpinată, de asemenea, de 
M Bălănescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Atena.

Observatorii politici subli
niază că premierul britanic a 
fost nevoit în cele din urmă 
să cedeze presiunilor tot mai 
insistente ale membrilor ca
binetului său și ale marii ma
jorități a grupului parlamen
tar laburist de a se folosi de 
actuala conjunctură pentru a 
proceda la noi alegeri.

începînd din luna ianuarie 
toate sondajele efectuate în 
rîndul opiniei publice brita
nice au dat laburiștilor un 
avans de aproximativ 8 la sută 
față de conservatori. Alege
rile parțiale care s-au desfă
șurat în circumscripția elec
torală Huli, la sfîrșitul lunii 
ianuarie, au confirmat pronos-

ticurile acestor sondaje. In 
cercurile laburiste se speră că 
apropiatele alegeri parlamen
tare vor aduce acestui partid 
o majoritate 
munelor de 
Observatorii 
pitala Marii 
însă mai 
arată că noile alegeri ar 
tea aduce Partidului laburist 
o majoritate de numai 30 de 
locuri.

In cercurile politice brita
nice se menționează că cam
pania electorală, care se va 
deschide oficial la 10 martie, 
va fi axată în special pe pro
blemele economice și socia
le.

Două batalioane de patrioți sud-vietnamezi au atacat du
minică noaptea unitățile saigoneze din provincia Binh Tuy. 
Atacurile au fost lansate împotriva a două din cele mai im
portante posturi guvernamentale, de la Long Quan și Vo Xu, 
unde se afla o puternică unitate de infanterie guvernamen
tală.

Reuniunea
de la Addis Abeba

Luni după-amiază s-au 
depehis la Addis Abeba lu
crările celei de-a 6-a sesiuni 
ordinare a Consiliului minis
terial al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.). 
legațiile prezente în 
conferinței au fost salutate 
de împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie.

La Secretariatul general al 
O.U.A. s-a anunțat că ordi
nea de zi a lucrărilor actua
lei reuniuni a Consiliului a 
fost împărțită în două capi
tole : problemele politice și 
problemele administrative.

De- 
sala

Primele rapoarte, transmite 
agenția France Presse, semna
lează pierderi de ambele părți. 
Se relatează că trupele saigo
neze au cerut sprijinul avia
ției americane. Luni diminea
ță, după cum transmite agen
ția U.P.I., importante efective 
de patrioți au atacat unul din 
punctele guvernamentale 
tuat la 110 km nord-est 
Saigon. Din surse militare 
aflat că luptele au fost deose
bit de violente. Două din com
paniile sud-vietnameze guver
namentale au fost distruse. Au 
fost trimise de urgență re
zerve pentru a rezista atacu
rilor forțelor patriotice. Co
respondenții agențiilor occi
dentale de presă au anunțat, 
de asemenea, că în cursul zi
lei de duminică lupte serioase 
s-au dat și pe alte fronturi, 
încă de sîmbătă seara, la 30 
km nord de Saigon, patrioții 
au atacat o companie de 200

de soldați aparținînd brigăzii 
aeropurtate americane 173, 
provocîndu-i pierderi grele. 
Corespondentul agenției Fran
ce Presse anunță că duminică 
dimineața, patrioții au des
chis focul asupra unei na
ve pe fluviul Saigon.

ACCRA 28 (Agerpres).
Știrile transmise de agențiile 
de presă anunță că punctele 
mai importante din capitala 
Ghanei continuă să fie păzite 
de unități militare, deși acti
vitatea în Accra a fost re
luată parțial. Sîmbătă seara 
au avut loc ciocniri armate în 
vecinătatea capitalei. Aero
porturile din țară sînt puse 
sub o strictă pază. Agențiile 
de presă transmit că noului 
regim din Accra i s-au raliat 
o serie de personalități, prin
tre care fostul șef de stat ma
jor, generalul Aferi.

După cum anunță postul de 
radio Accra, „Consiliul Națio
nal de Eliberare", prezidat de 
generalul Ankrah, va guverna 
pe bază de decrete pînă la e- 
laborarea și aplicarea unei 
noi Constituții. Aceste dispo
ziții sînt cuprinse într-o „pro
clamație" dată 
luni. Consiliul, menționează 
France Presse, 
drepturile de a menține, a re
voca sau a suspenda total sau 
parțial această proclamație".

Potrivit agenției Reuter, 
„numeroși diplomați occiden
tali din Accra consideră că 
înlăturarea de la putere a lui 
Kwame Nkrumah va facilita 
Ghanei obținerea unor credite 
pe termen scurt sau lung", 
credite ce-i fuseseră refuzate 
lui Nkrumah.

Un număr de 419 
cetățeni americani 
s-au oferit, într-o 
scrisoare adresată 
guvernatorului sta
tului Colorado, John 
A. Lov, să plece ca 
„voluntari" în Viet
namul de sud. în 
lipsa generală de 
entuziasm față de 
războiul din Viet
nam care se mani
festă în rîndurile ti
neretului 
știrea a 
senzație.

patriotic" al acestor „ameri
cani adevărați" care, in loc 
să-și ardă, ca alții, ordinele 
de mobilizare, cer să fie tri
miși în Vietnamul de sud, la 
vorbitorul închisorii din Ca
non City s-au îmbulzit repre
zentanții diferitelor ziare a- 
mericane. Deplasarea lor s-a 
dovedit a nu fi fost în zadar 
întrucît, au aflat, din 
conducătorului grupului 
luntarilor", Arthur

gura 
i „vo- 
Bustos 

(prezentat drept „un mînuitor 
de 
un 
de

Marfă de export

a-

Stu- 
Inci- 
ecou 
le-a

La Bad Godesberg, 
de lingă Bonn, în tim
pul unei serbări școla
re s-a produs un in
cident : cînd juriul a 
poftit pe scenă măști
le participante la con
curs și-au făcut apari
ția patru elevi în... pe
lerine albe cu glugi 
care aveau doar on
ticii pentru ochi, 
poare generală, 
dentul a avut și 
in presă. „Cum
venit copiilor noștri i- 
deea să se prezinte la 
serbare în costume 
ale ku-klux-klan-iștilor 
americani !' — se în
trebau unii comenta
tori.

Răspunsul nu a ln- 
tirziat prea mult.

Intr-unui din nume
rele sale, ziarul „A- 
bendzeitung' din Mun
chen publicase un ar
ticol în care afirma că 
«marele maestru» al 
organizației rasiste a- 
mericane Ku-Klux- 
Klan, Robert Shelton, 
s-a îmbogățit de pe 
urma cotizațiilor plăti
te de cei circa 100 000 
de membri ai ei. După 
scurt timp, semnatarul

articolului a fost invi
tat la o «ședință» pen
tru a da explicații. La 
lumina luminărilor 
a relatat el — s-au
dunat circa 30 de indi
vizi in... pelerine albe.

In cursul ședinței 
«oaspetele» vest- ger
man a luat un interviu 
unuia din participant, 
Ray Simson, interviu 
care a apărut în 
ziarul mai sus amintit. 
„Membri ai organiza
ției noastre se găsesc 
în toate comandamen
tele armatei america
ne, in serviciile se
crete și de spionaj, în 

a 
Noi 

de 
neofasciste

poliția militară - 
declarat Simson. 
slntem sprijiniți 
grupările 
din R.F.G. Marele nos
tru exemplu este Hit
ler'. Arătînd că nu
mărul membrilor orga
nizației în rîndurile 
militarilor americani 
staționați în Germa
nia occidentală se ri
dică Ia peste 2 000 de 
oameni, Simson a pre
cizat că centrul euro
pean al Ku-Klux-Klan- 
ului este Munchen. 
„Prezența noastră în

activitatea 
Munchen 

fi trecu- 
Noi

R.F.G. și 
noastră la 
nu poate 
tă cu vederea, 
o demonstrăm cu re
gularitate prin cruci
le cărora le dăm foc 
in cazărmile noastre. 
Ele pot însă fi aprinse 
oricind în altă parte' 
— a adăugat el.

Intr-adevăr, 
(iile lui 
sînt gratuite. 
„Hamburger 
cho“ relatează că 
tabăra americană de 
la Dachau, în apro
piere de Munchen, s-a 
dat în repetate rîn- 
duri foc unor cruci de 
lemn. Iar un soldat de 
culoare care făcea de 
gardă într-o Închisoa
re militară americană, 
a găsit pe 
o cruce de 
bonizată cu 
„Următorul

Incidentul 
Godesberg 
însă că acest «export» 
găsește un sol 
til și in afara 
tarelor S.U.A.

afirma-
Simson nu 

Ziarul 
Abende- 

în

e la
agresiunii ameri
cane asupra po
porului vietnamez 
nu s-a întîmplat 
încă niciodată ca 
un număr atît de 
mare de ameri
cani să se ofere 

„în bloc" să se încadreze 
forțele intervenționiste 
S.U.A. din Vietnamul de 
Mai mult încă, cei 419 , 
luntari" afirmă că „nici 
au nevoie de pregătire mili
tară" întrucît sînt „veterani 
în lupte".

Cine sînt „voluntarii" ? A- 
genția U.P.I. precizează că 
este vorba de 419 pușcăriași 
care-și ispășesc diferite pe
depse în închisoarea din ora
șul Canon City (statul Colo
rado). Toți pușcăriași unul și 
unul. „In rîndurile lor — sub
liniază agenția — se află asa
sini, escroci, - hoți și spărgă
tori". După aflarea „gestului

scurt

„Vacanțe Ia Mamaia" 
premiat la Lausanne

• CU ocazia plecării definitive 
de la post, prof. Mihail Hașeganu, 
ambasador reprezentant permanent 
ai Republicii Socialiste România la 
O.N.U., a oferit o recepție in sa
loanele misiunii permanente a 
României Ia Organizația Națiunilor 
Unite.

Au participat ambasadori — re
prezentanți permanent la O.N.U., 
subsecretari și ai/i funcționari su
periori din secretariatul O.N.U., 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști și oameni de artă și cul
tură.

Bustos pretinde că nici nu 
puteau fi găsiți oameni mai 
nimeriți pentru a fi trimiși în 
Vietnam, deoarece deținuții 
din această închisoare sînt 
foarte bine pregătiți pentru 
război, în general, și pentru 
războiul de junglă, în special. 
„Fiecare dintre noi — a de
clarat el ziariștilor — a tras 
deseori cu revolverul sau cu 
arma automată și s-a aflat, 
nu odată, sub focul polițiști
lor. Noi știm ce înseamnă să 
te găsești sub focul inamicu
lui". „Veteranii luptelor" din 
Canon City susțin că pot face 
față foarte bine războiului de 
junglă întrucît sînt specialiști

în a se ascunde în ganguri, 
adăposturi subterane, ruine".

Incercînd să înmoaie inimile 
celor din jurul lor „volunta
rii" pretind că „gestul" lor 
este făcut în numele... „liber
tății, educației și familiei". 
„Includerea noastră în arma
tă — a declarat Bustos — va 
permite unui număr egal de 
studenți să-și poată termina 
studiile". In plus — a consta
tat el — am putea ajuta pe 
îndrăgostiți, sau, cel puțin, 
am contribui la scăderea pro
centului divorțurilor provoca
te de despărțirea, pe timp în
delungat, a soților din cauza 
războiului din Vietnam. Cit 
privește „libertatea" mențio
nată de ei, după cum au re
cunoscut singuri, este 
de... eliberarea lor 
soare !

Oricît ar 
s-au găsit 
care și-au 
ția pentru 
triotic" al 
Canon City. Una dintre 
a fost chiar guvernatorul 
tului Colorado, Lov. El a 
clarat ziariștilor că „aprecia
ză gestul patriotic" al acestor 
„americani adevărați" și „va 
examina cu atenție cererea 
lor" deși își exprimă îndoieli 
că va exista posibilitatea să i 
se dea curs favorabil. In aș
teptarea răspunsului defini
tiv, oferta celor 419 „volun
tari" în haine vărgate a fost 
înaintată, spre examinare, 
președintelui Johnson.

necesar"
părea
unele

exprimat satisfac- 
„înaltul spirit
pușcăriașilor

patul său 
lemn car- 
un bilet : 
ești tu !'. 
de la Bad 
dovedește

ter- 
ho-

P. NICOARĂ

Comerț cu arme
,,Cea mai bună calitate — preturi avantajoase — condiții de 

plată și livrare comode”. Cu această reclamă emisarii “ 
colindă colțurile furtunoase ale planetei în căutare de 
tru marfa lor aducătoare de moarte.

Potrivit ziarului ,,DIE TAT”, ministrul american 
Mc Namara, a concentrat acest comerț (care include 
luptă, blindate, arme și armament de toate genurile) într-o „agentu
ră specială pentru tranzacții internaționale'. Volumul vînzărilor prin 
această centrală „oficială” se ridică anual Ia circa două miliarde 
lari (pentru care se asigură credite, garantîndu-se fabricanților 
arme un cîștig „sigur” de cel puțin 10 la sută).

Statele Unite vînd armament nu numai țărilor membre 
N.A.T.O. Numeroase țări, mai ales din America Latină, se numără 
printre clienții permanenți. Oficiul Departamentului de stat susține 
acest comerț afirmînd că este vorba doar de... arme ușoare „care în
tăresc stabilitatea unor guverne"... (Bineînțeles, a acelor guverne care 
convin Washinghtonului).

Voiajorii Pentagonului ca și numeroșii funcționari ai misiunilor 
militare americane văd în comerțul cu arme un bussines de perspec
tivă. Funcționari superiori ai Departamentului apărării evaluează că 
pînă în anul 1970 țările occidentale vor cheltui în scopuri militare 150 
miliarde de dolari. Din această sumă Statele Unite încearcă să-și ad
judece 100 miliarde dolari. Cu această sumă specialiștii financiari 
apreciază că vor putea să stăvilească exodul de aur american.

Bussinesul cu arme se dovedește rentabil...

Pentagonului 
amatori pen-

al apărării, 
avioane de

do- 
de

ale

• La cel de-al 8-lea Salon inter
național de turism și sport deschis, 
la 26 februarie, la Lausanne, Ofi
ciul Național de Turism participă 
cu o expoziție reprezentînd frumu
sețile țării noastre și baza materi
ală a turismului. In cadrul acestei 
expoziții, Oficiul Național de Tu
rism a prezentat două filme reali
zate de O.N.T. și de studioul „Ale
xandru Sahia'. Filmul „Vacanțe la 
Mamaia' a fost distins cu premiul 
I al celui de-al 3-lea Concurs in
ternațional pentru cel mai bun film 
turistic al anului 1966, iar filmul 
dedicat monumentelor de artă ve
che din nordul Moldovei a primit 
una dintre 
concursului 
uni au fost 
Spania).

• Sub auspiciile lui Andre 
Malraux, 
însărcinat 
culturale, 
Republicii 
duminică seara a avut loc la 
Teatrul Chatelet din Paris un 
concert dat în memoria lui 
George Enescu. Sub bagheta 
dirijorului român Mircea 
Cristescu și cu concursul pia
nistului român Valentin Ghe
orghiu, orchestra „Colonne" a 
interpretat Suita a 3-a Săteas
că de George Enescu, Concer
tul pentru pian și orchestră de 
Paul Constantinescu și Simfo
nia a 4-a de Brahms, Asisten
ța a salutat cu aplauze entu
ziaste măiestria artiștilor ro
mâni și a orchestrei.

• în legătură cu plecarea sa 
definitivă din R. P. Polonă, Gheor
ghe Diaconescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
R. P. Polonă a fost primit Ia 28 
februarie a.c. in audiență de Ed
ward Ochab, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone. Convorbirea, care a 
avut Ioc cu acest prilej, s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

• Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, U Thant, 
a anunțat că retragerea trupelor 
indiene și pakistaneze de pe po
zițiile pe care le ocupau la 5 au
gust 1965 s-au terminat cu succes 
la termenul stabilit — 25 februa
rie. In raportul acestuia se sublini
ază că, in felul acesta, ambele 
părți au Îndeplinit rezoluția Con
siliului de Securitate cu privire la 
încetarea focului în regiunea con
flictului.

.: «îl
IM

IOAN TIMOFTE

cele trei mențiuni ale 
(celelalte două menți- 
primite de U.R.S.S. și

ministru de stat 
cu problemele 

și ale Ambasadei 
Socialiste România,

U.R.S.S. — Locatari ai noului cartier Zasviaje din Ulianovsk

La Santo Domingo s-au mai 
auzit declarații optimiste. 
Chiar atunci cînd morții aco
pereau caldarîmul străzilor, 
distinși domni cu galoane, de
ținători de iotolii ministeriale, 
pretindeau că situația este 
,,calmă", că nimic anormal nu 
se petrece în capitala domini
cană. Orașul transformat în 
cîmp de luptă trăiește încă sub 
semnul unei tensiuni care 
poate degenera în sîngeroase 
ciocniri. Mormintele celor 
uciși de poliție sînt proaspete, 
florile care le acoperă nici nu 
s-au veștejit, iar rănile — din 
trupuri și din suflete — nu s-au 
cicatrizat. Prăpastia care se
pară cele două tabere nu s-a 
micșorat nici măcar cu un mi
limetru.

T
otuși, straniu, duminică ge
neralul Enrique Perez, minis
trul forțelor armate, a vestit 
lumii că „criza politico-mili- 
tară din țară a luat sfîrșit". 
înseamnă aceasta sfîrșitul u- 
nui lung și îngrozitor calvar? 
Vor amuți armele și Santo 
Domingo va cunoaște liniștea

la care rîvnesc locuitorii lui ? O punte 
a înțelegerii se va construi între cei 
care ieri se mai aflau pe baricade opu
se ? Optimistul ministru a ocolit diplo
matic punctele nevralgice ale realității 
dominicane. Pentru domnul general 
„criza politico-militară" însemna doar 
neînțelegerile între dreapta, ultra reac

ționară, și președintele Godoy. O festivi
tate consumată la baza de la San Isidro 
a consemnat sfîrșitul momentan al 
acestor neînțelegeri. Cererile militarilor 
de dreapta au fost satisfăcute. Președin
tele a revenit asupra hotărîrii sale de a 
expedia într-un „exil diplomatic" pe 
unii conducători militari ai dreptei. 
Hotărîrea „irevocabilă" s-a dovedit...

n ultimele săptă- 
mini au fost opera- 

apioape o mie 
arestări la ora- 
printre studenți 
intelectuali. O 

demonstrație stu
dențească în capi
tala țării a fost re- 

| primată cu mitralierele. Bilan
țul : șase studenți uciși și două
zeci și doi răniți. Potrivit co
municatelor oficiale „acțiunile 
de pacificare" la sate s-au ter
minat, soldîndu-se în ultima pe
rioadă cu zeci de morți și sute 
de arestări în rîndul țăranilor.

Corespondentul ziarului Uru
guayan CLARIDAD în capitala 
Columbiei relata că „închisorile 
columbiene sînt realmente su
praaglomerate și, potrivit unor 
versiuni, s-ar fi recurs deja la 
înființarea unor lagăre în re
giuni izolate*.  Intr-un apel tri
mis în afara țării și publicat de 
mai multe ziare de pe continen
tul sud-american, comitetul stu
dențesc de acțiune din Bogota 
denunță „represiunile revoltă
toare prin care se încearcă de
capitarea mișcării pentru inde
pendență și progres".

Cu scopul mărturisit de a 
„calma spiritele iritate de anu
mite știri în legătură cu activi
tatea organelor represive co- 

I de inter
ne al Columbiei a organizat o 

t de presă. Privită prin 
prizma acestui scop, declarația 
citită în fața ziariștilor acredi
tați la Bogota apare ca un 
monument de cinism. Cităm: 
„Nu se poate nega că autorită
țile s-au comportat cu anumită 
brutalitate... Măsurile aplicate 
constituie însă minimul nece
sar pentru păstrarea ordinei".

Dacă zecile de morți, sutele 
de arestați, închisorile pline, 
lagărele, constituie „minimul 
necesar" atunci care ar putea 

maximul ?
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I. RETEGAN

CRIZA DE GUVERN DIN REIGIA
BRUXELLES 28 (Agerpres). 

— Criza guvernamentală din 
Belgia, care a izbucnit acum 
18 zile, pare să intre într-o 
fază decisivă. Conducerile ce
lor două mari partide de coa
liție social-creștin și socialist, 
sînt pe cale de a termina tra
tativele lor în cadrul comisiei 
pentru elaborarea programului 
guvernamental.

Miercuri, Segers, însărcinat 
cu formarea noului guvern ur
mează să ia contact cu 
șefii principalelor partide

politice. După cum arată 
agenția France Presse, con
gresele partidelor socialist și 
social-creștin vor fi convocate, 
probabil, la sfîrșitul săptămînii. 
Pînă în prezent, comisia pen
tru elaborarea viitorului pro
gram guvernamental a elaborat 
numai soluții de principiu ale 
principalelor puncte litigioase 
ale programului viitorului gu
vern. France Presse arată că 
„nu se poate afirma 
ranță că programul elaborat 
obține asentimentul total 
partidelor".

arată
cu sigu- 

ar 
al

Mitingul de
DJAKARTA 28 (Agerpres). 

— în orașul Bandung, din 
Java de vest, a avut loc du
minică un mare miting, la 
care au participat sute de mii 
de persoane, pentru a-și ex
prima loialitatea față de pre
ședintele Sukarno — anunță 
agențiile de presă citind pos
tul de radio Djakarta. Luînd 
cuvîntul la adunare, dr. 
Sukarno a declarat că această 
manifestare constituie „răs
punsul poporului indonezian

revocabilă. Mai mult decît atît: cei în 
cauză s-au văzut avansați în grad și 
numiți miniștri adjuncți. Practic, con
ducerea armatei a fost încredințată 
oficial dreptei. în plus, persoanele ares
tate cu prilejul unei tentative de rebe
liune (operă a dreptei) au fost puse în li
bertate „ca urmare a cererii formulate în 
acest sens de către nunțiul papal".

Asistăm deci la un nou viraj spre 
dreapta al președintelui Godoy. Promi
siunile de imparțialitate din toamnă 
par date uitării. De altfel, cînd dreapta

spre dreapta
a provocat singeroasele evenimente din 
orașul Santiago, președintele a refuzat 
să condamne pe autorii lor și a afirmat 
că această crimă „nu poate fi imputată 
militarilor de nici-o tendință". Decla
rația însemna absolvirea dreptei de 
răspunderea pentru un act soldat cu 34 
morți. „Legalizarea crimei" — au co
mentat cercurile politice din Santo 
Domingo. A urmat succesiunea de ac
țiuni teroriste cărora le-au căzut victi
me numeroși fruntași constituționaliști. 
Poliția se declara incapabilă să descope
re pe asasini, deși un popor întreg îi 

cunoaște. Dreapta bazîndu-se pe bună
voința ocupanților („forța interamerica-

arla știrile, potrivit cărora 
exista riscul ca el să fie în
lăturat".

Agenția France Presse men
ționează că prezența șefului 
statului indonezian la aduna
rea de la Bandung „are o 
semnificație deosebită, avînd 
în vedere faptul că aici se află 
și cartierul general al cunos
cutei divizii „Siliwangi", care 
a fost comandată direct de 
generalul Nasution.

nă“ a acționat permanent împotriva ele
mentelor democratice) și pe slăbiciunile 
unei administrații oscilante, a devenit 
tot mai îndrăzneață. Urmările: noi 
vărsări de sînge.

Recentele măsuri ; _ T______
Godoy sînt apreciate de agenția U.P.I. 
drept „o concesie radicală făcută extre
mei drepte". Generalul optimist exami
na realitatea într-un mod deformat. 
După el, concesiile făcute dreptei vor 
netezi drumul revenirii la normal. Dar 
la care „normal"? La situația cînd 
dreapta avînd „acoperire legală" se va 
putea răfui după bunul plac cu forțele 
democratice ?

Corespondentul 
afirmă că „există 
în țară a acestor 
care sînt avansați 
exilați, va provoca noi mișcări de pro
test". Riposta populară s-a consumat 
chiar la ora cînd la San Isidro liderii 
dreptei celebrau „biruința". în fața mo
numentului independenței din Santo 
Domingo s-a desfășurat o mare demon
strație de protest. Mii de locuitori ai 
capitalei dominicane au exprimat încă- 
odată hotărîrea lor de a lupta pentru 
revenirea la un regim constituțional de
mocratic.

în fapt, criza dominicană este departe 
de a se fi încheiat. După cum scria un 
ziar parizian, cauzele ei trebuie cău
tate în cele peste trei decenii de sama
volnicie trujillistă și în jumătatea de 
secol de cînd Washingtonul își impune 
voința în mica republică. Cei care în
cearcă, fățiș sau camuflat, să perpetue
ze această epocă tragică se lovesc de 
rezistența poporului dominican, mic dar 
curajos. Situația din republica insulară 
este departe de a se fi clarificat. Ulti
mele evenimente prevestesc o nouă 
furtună politică. Promisul scrutin din 
iunie rămîne în aceeași zonă a incerti
tudinilor.

agenției REUTER 
indicii că rămânerea 
comandanți militari, 

cînd ar trebui să fie

EUGENIU OBREA
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Noi construcții
universitare

in R. P. D. Coreeană
In Republica Populară De

mocrată Coreeană se acor
dă o mare însemnătate dez
voltării rețelei instituțiilor 
de învățămînt de toate gra
dele. Fondurile alocate de stat 
în acest scop sînt anul acesta 
de 2,7 ori mai mari decît anul 
trecut. Aceste fonduri sînt fo
losite mai ales pentru con
struirea de noi edificii. Astfel, 
la Phenian se construiește un 
nou institut de limbi străine 
cu un mare număr de săli de 
cursuri, însumînd 11400 mp 
și un cămin pentru studenți 
cuprinzînd un spațiu de 7 000 
mp. De asemenea, se constru
iesc noi clădiri destinate bi
bliotecilor și căminelor pen
tru studenții din instituțiile de 
învățămînt superior.

Planul pe acest an prevede 
și construirea unui mare nu
măr de săli de clasă pentru 
școlile tehnice și 
va fi de 2,8 ori 
decît anul trecut.
cu caracter agrar 
iese școli tehnice

medii, care 
mai mare 

în regiunile 
se constru- 
agricole.
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