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care m-au în-

UN TITLU DE ONOARE:

propunerile mele 
generale. Scepti-

ca
„g~

ca 
sim-

tinereții"

ORGAN CENTRAL AL

— unul din cele mai mati ansambluri 
locuințe din Capitală

Foto: AGERPRES

operează râ
de imagini,

pozioane, montaje li- 
teror-muzicale, seri de 
poezie și, călătorii pe 
hartă etc. Asemenea 
manifestări au avut 
loc de curînd în co
munele Băcălești, Sea
ca și altele. In comu
na Seaca, peste 200 de 
tineri au ascultat ex
punerea „Uniunea Ti
neretului Comunist — 
organizație revoluțio
nară de tineret". Ex
punerea a fost urmată

de montajul literar 
„Poeții cintă avîntul 
tinereții". S-au recitat 
poezii de Nicolae La
bis și ale altor poeți 
care au închinat ver
suri tinerei generații. 
Seara culturală s-a în
cheiat cu cîteva ore 
de dans în timpul că
rora s-au organizat 
jocuri distractive 
„valsul cărților", 
roii preferați" etc.

A. POPESCU

mteia
tineretului
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HOTĂRÎRILE ADUNĂRILOR

GENERALE ALE ȚĂRANILOR
COOPERATORI DEVIN FAPTE

„Cintărn
A

Tinerii din comunele 
raionului Drăgănești 
Olt participă la nu
meroase manifestări 
cultural-educative în
chinate Congresului 
U.T.C. La căminele 
culturale, serile cul
tural educative pen
tru tineret sînt de
dicate acestui e- 
veniment important ; 
se țin expuneri, se or
ganizează întilniri 
activiști de partid.

Unul din factorii hotărîtori care 
asigură dezvoltarea intensivă și multi
laterală a agriculturii — precizează ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara din noiembrie 
1965 a C.C. al P.C.R. — constă în ridi
carea nivelului de cunoștințe agroteh
nice al țăranilor cooperatori. Adunările 
generale ale cooperativelor agricole în 
recentele lor dezbateri au apreciat 
eforturile făcute în direcția ridicării 
calificării cooperatorilor, adoptînd tot
odată măsurile pe care diverse situații 
le-au reclamat. Acum, cînd ne aflăm 
spre sfîrșitul anotimpului învățăturii, 
am socotit util să împărtășim expe
riența unor cooperative agricole din re
giunea Iași, care au trecut la îndeplini
rea hotărîrilor adoptate de adunările 
generale, în scopul ridicării calificării 
țăranilor cooperatori.

în adunarea generală s-a găsit și 
cineva care a întrebat cu glas tare : 
„Ce are brigadiera’ ăsta, Gheorghe 
Dogaru, de la a treia, că o tot sucește 
atîta cu irigațiile ?“ Dar Dogaru l-a 
privit îngăduitor și a continuat :

— Dacă ar fi vorba de un singur 
hectar, și tot nu aș trece ușor peste 
asta. Dar cînd e vorba de 110 hectare ? 
Cîte 10 hectare de grădină și lucerna, 
cîte 30 de sfeclă și cartofi, alte 40 de 
porumb pentru boabe. Apoi va fi ușor? 
Și măcar de am avea experiență în cul
turile irigate.

Adunarea a apreciat grija tuturor 
vorbitorilor pentru ca tot ce se hotă
răște să fie bine judecat, de a pune tot 
felul de ipoteze posibile, așa îneît orice 
surpriză neplăcută să fie evitată.

— în 1965 eu, ca specialist — ne spu
nea inginera Veta Tomescu — am cer-

Omul de bază al echipei FRUNTAȘ PE RAMURĂ

cetat și am ajuns la concluzia că la 
cooperativa agricolă din Cozmești pu
tem folosi cu multă eficiență culturile 
irigate. Am supus 
dezbaterii adunării
cismul a fost mai tare decît curajul. 
Adunarea nu m-a înțeles. Nu m-am 
descurajat. Ce-am făcut, totuși ? încă 
de la începutul iernii am introdus în 
tematica cercurilor de la cultura plan
telor de cîmp un număr de lecții pri
vind irigațiile. Am început să le vor
besc oamenilor despre culturile irigate, 
despre avantaje ; oamenii au căpătat 
cunoștințe, au înțeles cit de important 
și util este să introducem în practica 
cooperativei noastre culturile irigate. 
Și cînd, recent, în adunarea generală 
am pus din nou problema irigațiilor 
cursanții au fost primii 
țeles.

Cuvintele inginerei
sturnări și transpuneri __ _
care-ți aduc sub priviri întregul sistem 
de irigații. Terenurile cooperativei a- 
gricole Cozmești se întind pe stînga și 
pe dreapta Șiretului. O parte din ele 
vor fi irigate în acest 
materială

an.

In secția montaj-armături a Uzinei „Vulcan" toată lumea 
il cunoaște pe Mircea Dinescu. Lucrează aici de 8 ani. De 
curînd a terminat școala profesională. Este cunoscut, în 
primul rind, pentru priceperea sa în muncă. Echipa din 
care face parte execută numai lucrări-prototip.

„Reperele cele mai grele — povestește șeful echipei — 
le încredințez, fără nici cea mai mică strîngere de inimă, 
lui Mircea. El stăpînește bine desenul tehnic și asta con
tează foarte mult pentru executarea unor lucrări de preci
zie. Vă spun fără să se creadă că-l laud, este omul de bază 
al echipei".

încununarea
(Continuare in pag. a IV-a) muncii creatoare

Baza 
este asigurată. Dar pre

gătirea oamenilor ? Căci complexul 
de irigații va fi 
oameni permanenți. 
rală a hotărît ridicarea, în continuare, 
a calificării acestora. Iată cum. 
Din cele 12 lecții prevăzute în pro
gramă, 6 au fost dedicate irigațiilor, în 
special elucidîndu-se perioadele cînd 
trebuie aplicate udările, cantitatea de

CE NOTAI
deservit de 15 
Adunarea gene- I-AȚI DA

rr Ora tehnică a șantierului"
Intîmpinînd apropie

rea celui de al IV-îea 
Congres al U.T.C., eve
niment de mare în
semnătate în viata or
ganizației, a fiecărui 
tînăr, comitetele U.T.C. 
inițiază noi acțiuni 
menite să sporească 
contribuția tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor 
— în muncă, în în
vățătură, 
perioadă, 
U.T.C. de la 
Combinatului 
Tr. Măgurele 
pus, printre altele, 
sporire a activității în 
scopul ridicării califi
cării profesionale a ti
nerilor muncitori. Re
ținem, în acest sens,

muncă, în
In această 

comitetul 
șantierul 

chimic 
și-a pro- 

o

concursul „Veriiicați- 
vă cunoștințele profe
sionale", și „Ora tehni
că a șantierului".

Să ne oprim puțin 
asupra primului obiec
tiv. In fiecare lot al 
șantierului, pe meserii, 
s-au organizat con
cursuri „Cine știe, răs
punde". Asemenea 
concursuri s-au mai 
initial și altădată. Ce 
e nou — și ce s-a ur
mărit în mod deosebit 
— de data aceasta ? 
Toți • tinerii, și nu nu
mai cițiva dinainte a- 
nunțați; să participe la 
studierea cărții tehni
ce. Studiul se încheie 
cu concursuri pe eta
pe : brigadă, lot, șanti-

er. Cîștigătorii fiecăre
ia din laze își verifică 
cunoștințele acumulate 
într-un concurs final 
pe grupuri de șantiere.

„Ora tehnică a șan
tierului" este o iniția
tivă a . tinerilor de la 
Întreprinderea de in
stalații București, care 
lucrează pe Șantierul 
de Ia Tr. Măgurele. O 
dată pe săptămînă, vi
nerea, tinerii de aici 
ascultă expuneri ale 
cadrelor tehnice des
pre metodele noi în 
construcții, despre căr
țile tehnice nou apăru
te ele. Ora tehnică se 
încheie cu un util 
schimb de experiență.

C. PRIESCU

Colectivul Fabricii de uleiuri ve
getale „Muntenia" din București a 
trăit ieri momente emoționante : 
pentru rezultatele deosebite obți
nute în anul 1965 unitatea a primit 
diploma și Steagul roșu de între
prindere fruntașă pe ramura -pro
duselor vegetale din Ministerul In
dustriei Alimentare în întrecerea 
socialistă pe țară. Este o încunu
nare strălucită a activității crea
toare, a muncii pline de pasiune pe 
care muncitorii, inginerii și tehni
cienii acestei fabrici au 
rat-o zi de zi de-a lungul 
lui an.

— Rezultatele obținute 
spunea în adunare tovarășa ingi
neră Cornelia Teodorescu, directo
rul fabricii — sînt urmarea fireas
că a preocupării continue pentru 
organizarea științifică a producției 
folosirea judicioasă a fondurilor de 
investiții, ridicarea calității pro
ducției, întărirea muncii de ur
mărire și analiză a îndeplinirii pla-

desfășu- 
întregu-

în 1965,

nului, întreținerea corespunzătoare 
a utilajelor.

Exprimate cifric aceste preocu
pări consemnează la finele anului 
1965 depășirea producției globale 
cu 3,50 
cu 2,65 
tivității 
nificată 
de economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 9 034 000 
lei și beneficii peste plan de a- 
proape 10 700 000 Iei.

Să facem o scurtă retrospectivă 
a drumului parcurs de acest co
lectiv.

...Ianuarie 1965. Cifrele de plan 
pentru noul an sînt puse în 
dezbaterea muncitorilor,. inginerilor 
și tehnicienilor. Ele marchează nu
mai la producția globală o creștere 
de 3,5 la sută față de anul 1964,

la sută, a producției marfă 
la sută, creșterea produc- 
muncii peste sarcina plă
cu 3,08 la sută, obținerea

V. BARAC

(Continuare în pag. a iV-a)

î

cu studentul

Intr-una din zile, la redacție s-au întîlnit mai mulți stu- 
dențî; ne-au împărtășit din preocupările lor, solicitînd tot
odată ziarului să vină în sprijinul acestora. Uneia din ne
număratele sugestii, încercăm să-i răspundem începînd cu 
acest număr. „Studenții doresc să participe, și prin interme
diul ziarului, la un dialog cu dascălii lor, cu mari persona
lități științifice și culturale". Asemenea prilejuri au mai avut 
desigur : Au citit cu interes rubricile „Specialitate și cultură 
generală", „Anii de ucenicie", desprinzind învățăminte din 
pilda de viață a celor care Ie îndrumă ucenicia.

începînd cu numărul de astăzi, cu concursul plin de soli
citudine al unor personalități din viața științifică și cultu
rală, inaugurăm o „nouă ediție" a dialogului profesorilor cu 
studenții.

(Continuare în pag. a IV-a)

C. SLAVIC

CHIRCULESCU MARIN 
secția îmbuteliere ulei

MARIA
secția ratinărie 

continuă

MIHAI
operatoare —

TATALUI ?
Dintr-o scrisoare a 

corespondentului Mihai 
Econoiu aflăm că o fe
tiță. elevă în clasa a 
IlI-a din Timișoara a 
fost bătută și izgonită 
de acasă pentru că a 
luat o notă de 7. Sem
natarul acestor rînduri 
publică acest dialog, 
din motive lesne de în
țeles pentru cititorii- 
părinți.

S1NDIE CONSTANTIN 
uscător — secția uscătorie 

Foto: O. PLECAN

MODEIUI TĂU DE VIAȚĂ
Bucuria noastră de a sta de 

vorbă cu studenții este expli
cabilă. Așa cum nici dascăli
lor noștri iluștri nu le-a 
fost indiferent cum s-au for
mat ucenicii lor intr-ale știin
ței, nici nouă, celor care am 
preluat de la ei făclia, nu ne 
sînt indiferente frămîntările, 
năzuințele, munca studenților. 
Le dorim drumul spre forma
re neted, cit mai neted, pen
tru ca realizarea lor ca oame
ni, care muncesc și trăiesc în 
zilele noastre, să fie cit mai 
desăvirșită.

Tema dialogului meu imagi
nar cu studenții nu mi se pare

deloc lipsită de interes. Dim
potrivă, o socotesc de mare în
semnătate în viața tînărului 
aflat în plin urcuș spre știin
ță, spre formarea personali
tății. E vorba, cum spune și 
titlul, de modelul tău de viață.

A avea în viața de toate zi
lele un exemplu viu, care 
să-ți umple sufletul și să aibă 
putere de îndreptar moral și 
profesional este un fenomen 
mult mai frecvent decît pare 
după o primă și neaprofunda
tă investigare. Din manifestă
rile scrise sau orale a nume
roase personalități istorice, 
politice, științifice și artistice

Acad. prof.
EMIL POP

deducem, sau constatăm 
mod expres și direct, că 
viața lor cotidiană, în cariera 
lor, în creația lor spirituală 
consultau sau consultă, cu căl
dura celei mai veritabile inti
mități, un model de viață a- 
doptat și ridicat la acest rang 
dintre alte personalități, care 
au avut asupra lor o deosebi
tă înrîurire. O spun din expe
riența proprie de viață, din

în 
în

cunoașterea a nenumărate 
exemple. N-am intenția unui 
articol metodic, didactic, ci 
vreau o discuție sinceră, prie
tenească.

Modelul ți-l alegi singur, 
dintre cei mulți pe care îi 
cunoști mai de aproape; une
ori nici măcar nu-ți dai sea
ma și nici nu declari public 
că în viața ta a intervenit un 
exemplu, un model căruia vrei 
să-i semeni. Și poate că mo
delul acesta nu este o singură 
persoană, ci sînt trăsături de 
caracter, stiluri de a munci 
ale mai multora, pe care le iei

ca o sinteză a ceea ce e mai 
bun și mai valoros.

E oare vorba de a imita pur 
și simplu niște oameni, niște 
trăsături ? Nicidecum. De în
dată ce printre numeroși con
temporani, sau oameni din tre
cut găsim atîtea și atîtea somi
tăți ale vieții publice, culturale 

și științifice de la care se poate 
învăța un fel de a fi, de a 
munci, este firesc că integra
rea în propria ta personalitate 
a ceea ce e mai bun, mai va
loros din viața acelui model

— Aș începe prin a că între
ba dacă fetița do. învață foarte 
bine ? Știu, a luat în clasa-niiia 
și în clasa a doua premiul întii. 
Iar în anul acesta nota 9 nu poa
te fi întîlnită în catalog în drep
tul numelui ei, decît o dată sau 
de două ori...

— O singură dată, în rest nu
mai zece. Dar la ce bun să mai 
discutăm. E o elevă foarte bună 
și mărturisesc că mă mîndresc cu 
asta.

— Sigur, orice părinte își vrea 
copiii foarte inteligenți, frumoși 
și cuminți. Cu alte cuvinte ar 
vrea să fie reflexul imaginii ide
ale pe care o au despre ei înșiși. 
Ce credeți, îi place Doinei să 
învețe ?

— Zilnic îi verific felul în 
care își face lecțiile, o ascult și 
n-o las să doarmă pînă cînd nu 
știe pe de rost lecțiile.

— îmi explic de ce a luat nota 
7. De fapt de la incidentul pro
dus de această notă am aflat de 
existența dv.

— In ajun am venit tîrziu 
acasă. Ocupat cu serviciul... N-am 
avut timp s-o ascult și...

— ...a doua zi ați alungat-o 
de acasă. De ce ? Ați procedat

— Nu sînt pedagog și, la urma 
urmei, nu vreau să fiu făcut de 
rușine.

— Știu, vecinii...
— Nu numai de asta. E ade

vărat că aș vrea să aud că fata 
mea e cea mai silitoare din cla

(Continuare în pag. a V-a)
V. ARACHELIAN

(Continuare în pag a V-a)
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DOCUMENTAREA I
i

anchetă sintetizînd opiniile exprimate la o 
„masă rotundă" organizată de redacția ziarului 
nostru Ia Institutul de cercetări metalurgice, 
încerca să răspundă unor probleme de prim or
din care se pun în prezent în fața tuturor cer
cetătorilor pe tărîmul științei din țara noastră : 
cum „simt" institutele de cercetări „pulsul" pro
ducției, cum sesizează cu promptitudine și ope
rativitate acele probleme cheie de a căror re

zolvare științifică depinde în bună măsură ridicarea pro
ducției pe o treaptă superioară.

Era evidențiată cu acel prilej experiența cercetătorilor in
stitutului în domeniul stabilirii unor legături trainice intre 
institut și producție, experiența dobîndită de ei de-a lungul 
a numeroși ani de colaborare rodnică cu industria.

Discuția în jurul mesei rotunde nu s-a oprit numai aici. Ea 
a continuat în jurul unei alte probleme cu totul esențiale în 
momentul de față pentru oricare tînăr sau vîrstnic om de 
știință din toate domeniile de activitate — modalitatea de 
documentare a cercetătorilor, modul în care ei reușesc să țină 
un contact strîns cu problemele producției pe plan mondial, 
modul în care reușesc să asimileze în cercetare cele mai noi 
cuceriri ale cercetării științifice în domeniul lor de activitate, 
și, în sfîrșit, modul în care este organizată în institut activi
tatea pentru o înaltă specializare a cercetătorilor pentru con
tinua ridicare a „calificării" lor științifice...

★
în condițiile profundelor transformări pe care progresul 

științei le aduce în societatea contemporană, ale valorificării 
tot mai rapide a cercetărilor în practica economică, ale creș
terii de-a dreptul impresionante a numărului de lucrări știin
țifice (două cifre sînt cu totul edificatoare din acest punct de 
vedere : astăzi își desfășoară activitatea 90 la sută din numă
rul total al oamenilor de știință care au trăit vreodată, iar 
numărul de probleme științifice rezolvate se dublează odată 
la 10 ani), informarea și documentarea științifică dobîndesc 
o importanță capitală în munca științifică.

Pornind de la aceste constatări, unanim acceptate de orice 
om de știință, dezbaterea de la Institutul de cercetări me
talurgice a analizat totodată cîteva din aspectele muncii de 
documentare, venind cu o serie de propuneri și sugestii pen
tru continua îmbunătățire a acestor activități.

La convorbirea noastră au luat cuvîntul în dezbaterea 
acestei probleme : dr. ing. IANCU DRĂGAN — director ad
junct științific âl Institutului (în textul dialogului nostru 
I. D.), dr. ing. LAURENȚIU SOFRONIE — șeful secției fonte 
(L, S.), ing. AUREL CONSTANTINESCU — șeful secției 
utilizarea oțelurilor (A.C.), ing. ILIE BARBU — șeful labo
ratorului cocs (I. B.), ing. DANTE COSMA, șeful secției 
oțeluri (D. C.), ing. PAUL HERȘCOVICI, — șeful laboratoru
lui metalurgia pulberilor (P.H.), ing. PETRE MARCU — șeful 
secției aliaje neferoase și coroziune (P. M.) și ing. ANDREI 
SZABO — șeful secției materialelor refractare (A. S.).

L. S. — Fără îndoială pro
blema documentării este la 
ora aceasta o problemă cheie 
a cercetării științifice. în dez
baterea noastră cred că ar tre
bui atinse două aspecte ale 
acestei chestiuni: în primul 
rînd izvoarele, posibilitățile de 
documentare pe care le avem 
la dispoziție, iar în al doilea 
rînd modalitatea de folosire 
a acestor izvoare.

Principalul izvor îl consti
tuie fără îndoială cărțile, lu
crările, publicațiile de specia
litate din marile centre știin
țifice ale lumii.

Noi am căutat să folosim cît 
maî mult aceste „izvoare", 
însă trebuie spus că o serie 
de reviste și cărți, aș putea 
spune de bază din anumite 
țări ale lumii ne lipsesc. Aș 
putea da o listă întreagă de 
reviste de strictă specialitate, 
de înaltă valoare științifică 
pe care inexplicabil, nu le 
găsim în țara noastră. Institu
tul de documentare tehnică 
(I.D.T.) ar trebui, după păre
rea mea, să aibă înainte de 
toate obligația furnizării in
stitutelor de cercetări a tutu
ror materialelor de speciali
tate de majoră importanță 
care apar în toate centrele 
științifice.

I. D. — Ca și toate celelal
te institute de cercetări, in
stitutul nostru are și el un 
fond valutar. E și normal, ca 
acest fond să nu poată aco
peri și necesitățile documen- 
laristice ale tuturor secțiilor 
din institut. Noi căutăm să ne 
abonăm la acele reviste care 
sînt absolut necesare la un 
moment dat. Din păcate ne 
mai scapă unele dintre ele. 
Dacă I.D.T., sau alt for de 
documentare ar reuși să pro
cure toate aceste reviste pen
tru institutul nostru, acesta ar 
fi într-adevăr un lucru foar
te bun.

A; C. — De multe ori însă 
I.D.T. face comenzile pentru 
aceste cărți și reviste fără să 
consulte și institutul asupra 
necesităților noastre. După cît 
mi se pare mie, I.D.T. nu con
sultă' pe nimeni atunci cînd 
face aceste comenzi. Ele se 
fac; se pare ținînd cont doar 
de cunoștințele redactorilor 
I.D.T.-ului. Ar trebui, după 
părerea mea, să avem o grijă 
mai mare pentru revistele de 
strictă specialitate. Aș veni cu 
o propunere : cred că ar fi 
bine dacă la I.D.T. și la Cen
trul de documentare al Aca
demiei s-ar găsi cărțile de 
largă specialitate iar docu
mentarea institutului nostru 
să-și procure doar lucrările 
de strictă specialitate.

L. S, — Fructificarea do
cumentării ridică multe alte 
probleme. Părerea mea este 
că în momentul de față, în 
țara noastră, nu există încă 
o Instituție care să asigure 
cercetătorilor noștri ultimele 
cărți și reviste de specialitate 
i t domeniul în care lucrea
ză, Deocamdată toți cercetă
torii, din cele mai diverse in
stitute, se găsesc în situația 
de a strînge și interpreta sin
guri aceste date. Momentan

Construcții
9

noi de locuințe
La Timișoara. în 

apropiere de noul 
complex al industri
ei alimentare a 
fost 1 semnat zile
le acestea „actul 
de naștere" ar unui 

nou microraion. O 
macara portal uria
șă, buldozere și scre- 
pere benzi trans
portoare și bascu
lante minuite de 
constructori, au în

mi se pare că este greu ca 
un serviciu de documentare 
I.D.T. sau oricare altul, să 
poată acoperi complet această 
activitate de informare.

Nu-mi dau seama acum, ce 
anume forme ar trebui găsite 
pentru îmbunătățirea acestui 
proces de informare, dar cert 
este că cercetătorul științific 
trebuie să fie ajutat și susți
nut de institute de specialitate 
care ar trebui să întocmească 
înainte de toate ample fișe 
bibliografice pe baza consul
tării literaturii de specialitate 
din întreaga lume.

Asemenea fișe bibliografice 
străine (de pildă „Referativnîî 
jurnal" întocmit de un institut 
de documentare de la Mosco
va), ne vin și nouă dar cu 
foarte multă întîrziere. Cei 
care nu știu limba rusă tre
buie să aștepte 5—6 luni pînă 
ce pot căpăta aceste fișe iar 
atunci cînd sosesc a trecut mai 
mult de 1 an de la elabora
rea acestor lucrări iar în
tre timp, vă dați seama, s-au 
făcut multe alte studii și cer
cetări suplimentare... care în
vechesc „noutățile" ce ne sînt 
aduse la cunoștință.

D. C. — După părerea mea, 
documentarea trebuie să aibă 
înainte de toate un caracter 
mai mult sau mai puțin per
sonal. Oricît de bine ar fi or
ganizată, documentarea hu 
poate scuti pe nimeni de o 
temeinică, perseverentă, mun
că personală.

Să nu credem că aducerea 
tuturor revistelor care ne lip
sesc va rezolva problema 
fundamental. Fiecare dintre 
noi trebuie să ducă o muncă 
individuală de documentare 
de zi cu zi, la nivelul pregă
tirii sale.

în institutul nostru sînt 
forme organizate de studiu a 
limbilor străine (engleză, rusă, 
germană) dar trebuie să acor
dăm mai multă atenție per
fecționării noastre în această 
direcție.

Aș vrea să spun în proble
ma documentării și cîteva cu
vinte în legătură cu traduce
rile pe care ni le oferă editu
rile de specialitate. Se traduc 
în țara noastră multe cărți 
tehnice, dar eficiența lor se 
reduce aproape la zero prin 
întîrzierea procesului editorial.

în domeniul metalurgic se 
traduc din păcate mai puține 
lucrări ca în alte domenii 
tehnice, iar nivelul cărților 
țraduse în editurile noastre, 
nu este, de cele mai multe 
ori, la nivelul specialiștilor ci 
maximum la nivelul unui stu
dent sau absolvent de facul
tate.

Și să nu uităm în primul 
rînd, că lucrurile noi care 
apar în librării sînt de mult, 
chiar de cîțiva ani, lucrări 
vechi pentru specialiștii din 
alte țări.

I. B. — Există într-ade
văr un ciclu editorial prea 
lung pentru o informare efi
cientă. Nimeni, desigur, nu 
poate avea pretenția apariți
ei în limba română a tuturor 
cărților de specialitate. Dar 
cred că este absolut necesar 

ceput să dea viată 
proiectelor acestui 
nou cartier, care va' 
cuprinde 1 700 de 
apartamente.

(Agerpres) 

ca centrele de difuzare a căr
ții să găsească modalitatea ca 
noi, cei cîțiva specialiști din- 
tr-un domeniu sau altul al 
cercetării științifice, să ne pu
tem procura imediat cele cî
teva noutăți în specialitate, 
de care avem absolută nevoie.

Personal subscriu întruto- 
tul la ideia emisă că munca 
de documentare este o muncă 
personală.

Metaforic vorbind, un docu
mentarist poate fi o „pîlnie", 
un „filtru" dar nu poate fi un 
„reactiv". Poți folosi materia
lul documentar de specialitate 
numai în măsura în care îl 
înțelegi profund și nu-1 in
troduci mecanic într-o listă bi
bliografică. Un documentarist 
poate include într-o asemenea 
listă 10 articole, dar toate 10 
pot fi cu totul inutile muncii 
de cercetare. Un cercetător 
poate alege din 20 de articole 
pe acela care-i mai important 
ca toate.

A. C. — Este clar însă că 
în condițiile în care apar 
zeci de mii de articole de 
specialitate într-un anumit 
timp, nimeni dintre noi nu 
poate susține de unul singur 
o activitate eficientă de docu
mentare, nimeni nu poate citi 
cele cîteva zeci de mii de ar
ticole dar poate alege din- 
tr-un fișier bibliografic întoc
mit de documentariști ceea 
ce este absolut necesar la un 
moment dat. Este clar că îna
inte de a fi o muncă perso
nală, documentarea trebuie să 
fie, sistematic, amplu organi
zată, într-un institut de spe
cialitate.

Aș vrea să spun cîteva cu
vinte despre mijloacele de 
multiplicare a cărților. în Bel
gia există din acest punct de 
vedere un sistem, care mi se 
pare bun. Primești la un in
stitut de documentare o anu
mită carte pentru 2—3 zile de 
consultare. însemnezi para
grafele care te interesează și 
în cîteva zile capeți aceste 
fragmente redactilografiate 
în centrul de documentare. 
Eu cred că I.D.T-ul și alte 
centre de documentare ar pu
tea fi înzestrate cu aceste 
ample sisteme de multiplicare 
care ar rezolva problemele 
documentării într-un mod 
mult mai operativ și mai ief

Iau cuvîntul:
— ION BIȚAN
— CAMILIAN DE- 

METRESCU
— SABIN BALAȘA

Vara acestui an va prilejui 
debutul unei prestigioase con
fruntări internaționale în do
meniul filmului de animație. 
După cum se știe, la Mamaia 
se va desfășura o dată Ia 2 ani 
un festival internațional al 
filmului de animație, în replică 
cu cel de la Annency (Franța). 
Dialogul pe care l-am purtat 
cu cîțiva din reprezentanții 
plasticii românești a avut ca 
obiect tocmai sarcinile filmu
lui nostru de animație, aflat 
în preajma acestui eveniment 
important.

Ion Bițan : — Filmul de ani
mație constituie o manifestare 
artistică de sine stătătoare. 
Cred că falsa etichetare a lui 
ca o cenușăreasă a celei de a 
7-a arte se datorează defectu
oasei (mai bine-zis insuficien
tei) difuzări a celor mai valo
roase creații ale genului.

Camilian Demetreseu : — în 
egală măsură cred că vina o 
poartă și mulți din realizatorii 
filmelor noastre de animație, 
care, în afara lui Gopo, nu în
cearcă să-și construiască un 
limbaj propriu de exprimare.

Sabin Bălașa: — în ultima 
vreme se observă că realizato
rii adoptă un fel de morală 
plicticoasă iar ideea suficientei 
unui gag, de cele mai multe 
ori de proastă calitate, ne ex
plică popularea ecranului cu 
niște personaje schematice și 
de un grafism cu totul nesa
tisfăcător.

La masa rotundă, cercetători i
de la Institutul ■

de cercetări metalurgice i

tin decît orice achiziționare 
de cărți.

Un rol deosebit în docu
mentarea unui specialist îl au 
comunicările prezentate cu 
prilejul diferitelor congrese și 
manifestări științifice inter
naționale. Noi nu putem par
ticipa desigur la toate aceste 
întruniri. Putem lua însă 
toate măsurile necesare ca 
institutul nostru, sau I.D.T., 
să primească o copie a tutu
ror comunicărilor de la în
trunirile internaționale de 
specialitate.

P. H. — Legăturile noastre 
cu Institutul de documentare 
tehnică sînt, după părerea 
mea, cu totul întîmplătoare.

Avem de pildă nevoie să 
cunoaștem toate realizările 
științifice dintr-un anumit 
domeniu și cerem I.D.T.-ului 
să ne facă o documentare pre
cisă. După... 2 luni I.D.T. ne 
aduce o fișă cu 7—8 mențiuni 
bibliografice cu totul genera
le. Documentaristul I.D.T.- 
ului și-a făcut planul și ne-a, 
trimis o lucrare care vă dați 
seama că pentru noi nu are 
nici un fel de valoare. Trebu
ie să explicăm mai pe îndelete 
specialiștilor I.D.T.-ului de ce 
avem nevoie, să dăm detalii 
asupra acestor lucrări, să le

Camilian Demetreseu: —
Cred că este necesar ca filmul 
să aibă un scenariu bine făcut 
dar acesta trebuie gîndit plas
tic, și treaba aceasta este 
foarte importantă.

Sabin Bălașa : — Personal, 
cred că este necesar să ai i- 
deea unui scenariu gîndit în 
linii mari. In timpul lucrului 
pot interveni idei noi (și poa
te mai bune decît cele iniția
le !) care duc la îmbogățirea 
scenariului.

Sugestii pentru „animarea" 

filmului de animație
Ion Bițan : — Mi se pare 

foarte interesant de subliniat 
aspectul tratării plastice a 
scenariului. Aici aportul cel 
mai mare trebuie să-l aducă 
artele plastice, pictura...

Sabin Bălașa : —... Cea de 
talent însă !

Ion Bițan : — Bineînțeles, 
pictorii și graficienii talentați 
care să folosească legile pic
turii și cele ale compoziției. 
Ele nu pot fi în niciun caz tre
cute cu vederea. Cît despre 
scenariu, îl consider esențial 
și mărturisesc că în producția 
filmelor pe anul 1965 am con
statat o grozavă sărăcie de su

cerem să întreprindă o reală 
investigație științifică pentru 
întocmirea unei fișe biblio
grafice de specialitate adre
sate cercetărilor unui institut.

în general cred că ar trebui 
aduse reale îmbunătățiri mo
dului de activitate a I.D.T- 
ului, pe linia abordării cu pri
oritate în activitatea docu- 
mentaristică a unor probleme 
legate direct de dezvoltarea 
unor domenii de stringetă ac
tualitate pentru știința și teh
nica noastră.

în sfîrșit, aș vrea să remarc 

aici o experiență cu totul po
zitivă încetățenită de cîțiva 
ani în cadrul laboratorului' de 
pulberi : munca noastră a fost 
astfel organizată îneît fiecare 
cercetător are la dispoziție în 
decursul fiecărei săptămîni o 
zi specială dedicată documen
tării, în care își pune la punct 
lucrările de informare.

M. P. — Aș mai avea o 
propunere pentru îmbunătăți
rea procesului de documenta
re : fotocopiere» materialelor 
informative. într-un aseme
nea mod prin cheltuieli mici 
am putea,asigura o largă-ec- 
tivitate documentaristică. Cer
cetătorul își va putea proiecta 
filmul „cărții" pe porțiunea 
ce-1 interesează.

biecte. Aceste filme sînt de o 
mare simplicitate...

Camilian Demetreseu: —
Le lipsește pînă și gagul așa 
că rezultatul este o peliculă 
anodină și fără valoare.

Reporter : — Reținem, așa
dar, punctul comun de vedere 
care conduce la ideea necesi
tății unui scenariu gîndit și 
realizat plastic. Din acest 
punct de vedere v-am ruga să 
ne precizați care este contri

buția pe care artele plastice o 
aduc în desenul animat.

Ion Bițan : — Cred că acea
stă contribuție constă în pune
rea în pagină după criterii 
plastice a fiecărui cadru, com- 
poziționarea lui după legi spe
cifice, adoptarea unei croma
tici specifice în așa fel îneît 
culoarea să devină funcționa
lă.

Sabin Bălașa : •— Apoi in
tervine cultura plastică. Este 
ceea ce, din păcate, lipsește 
multora din realizatorii noștri. 
Fig că este vorba de desen a- 
nimat, filme de păpuși sau

A. S. — Să nu uităm în ■ 
același timp necesitatea de a B 
acorda atenția necesară altor 
forme de documentare : prin I 
vizite, prin schimburi de ex- | 
periență cu cercetătorii altor _ 
institute, prin participarea I 
noastră la reuniunile științifi- g 
ce internaționale. _

I. D. — în institutul nos- E 
tru. există preocupări susți- ■ 
nute pentru folosirea maximă r 
a unor multiple mijloace de k 
ridicare a „calificării" știin- ■ 
țifice a cercetărilor. b

Acordăm, înainte de toate, o |

Ing. A. CONSTANTINESCU 

atenție specială dobîndirii ti
tlurilor științifice, înscrierii 
la doctorantură. în prezent, 
8 dintre cercetătorii noștri, au 
obținut titlul de „doctor în 
științe tehnice", iar alți 16 își 
pregătesc disertațiile.

Cursurile de limbi străine 
sînt organizate cu perseve
rență și sînt urmate de toți 
cercetătorii institutului. Multi 
dintre cercetătorii institutului 
nostru participă curent la 
mari întruniri științifice in
ternaționale sau fac diverse 
vizite pentru specializare în 
institute similare. Cercetători 
din institutul nostru au cu
noscut astfel îndeaproape în 
ultimul timp preocupările 
unor oameni de știință din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Unga
ria, Polonia, Iugoslavia, Italia, 
Franța, Suedia, R. P. Chineză, 
R.F. Germană.

în sfîrșit, în institutul nos
tru au fost organizate cursuri 
speciale de perfecționare, în 
care în prezența unor repu- 
tați oameni de știință sînt 
dezbătute probleme esențiale 
ale cercetării științifice.

Fără îndoială însă că în a- 
ceastă direcție mai sînt multe 
de făcut.

Pentru conducerea institu
tului nostru, problemele do
cumentării sînt esențiale pen
tru întreaga muncă științifică.

Căutăm de aceea perma
nent noi și noi soluții pentru 
creșterea eficienței, activității 
de informare a cercetătorilor 
noștri — proces indispensabil 
pentru o activitate de înaltă 
ținută științifică, venind din 
plin în sprijinul producției.

TR. POTERAȘ 
A. SOFRONIE

filme de cartoane decupate, ea 
este indispensabilă unui ade
vărat creator. Cred că se im
pune ca fiecare realizator de 
filme animate să fie în același 
timp un bun plastician astfel 
ca fiecare linie să afecteze 
spectatorul.

Camilian Demetreseu: —
Aș mai adăuga faptul că 
trebuie să avem curajul de a 
spune că în momentul de față 
am încercat să-i folosim nu
mai pe caricaturiști. Să fim 

înțeleși, animația nu înseamnă 
în nici un caz caricatură de 
„supliment umoristic" la re
vistă.

Sabin Bălașa : — între sce
nariu și desen există regia. 
Desenul și regia sînt legate 
între ele prin ceva anume și 
dacă le separi, le tai, este 
mortal pentru film. Adevărul 
este că se impun oameni bine 
pregătiți profesional, cu o 
multilateralitate de preocupări, 
capabili să se ocupe ei singuri 
de tot ceea ce trebuie făcut 
pentru filmul de animație. Și 
cred că pentru omogenitatea 
felului de a gîndi se poate re
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Primăvară timpurie în Cișmigiu

a spectacolului

Primul ghid al spectatoru
lui de teatru este pro
gramul de sală. De aici 

decurg cu necesitate cîteva ce
rințe ce trebuie, credem, res
pectate de cei ce-1 redactează. 
Pe lingă caracterul lui de utili
tate informativă prin datele ce 
ni le dă asupra interpreților, ro
lurilor principale ale piesei în 
cauză, programul de teatru tre
buie să întrunească și cealaltă 
latură legată de explicarea, dis
cutarea, analiza operei de teatru 
jucată. Sînt cazuri, și nu rare, 
cînd operele ce constituie 
obiectul spectacolului teatral nu 
sînt publicate. De aici imposibi
litatea spectatorului de a face 
cunoștință cu textul dramatic 
decît pe scenă. Este firesc să 
căutăm deci, în program și cîte
va jaloane de ordin estetic asu
pra a ceea ce se joacă. Recla
mate, de majoritatea spectatori
lor, aceste jaloane, cred, trebuie 
să aibă în vedere momentele 
principale ale creației drama
tice, valoarea ei în contextul 
dramaturgiei naționale, clasice 
sau contemporane. Cu alte cu
vinte ele trebuie să se ocupe și 
de biografia intimă a operei 
dramatice. De cele mai' multe 
ori însă, conținutul acestor pro
grame se prezintă ca o sumă de 
date laterale, avînd, chipurile, 
rolul de a explica genetic opera 
în cauză (programul pentru pie
sa Mihai Viteazu, partea 1, Că- 
lugărenii de Octav Dessila, pre
zentată ca premieră pe țară la 
Oradea în actuala stagiune tea
trală) sau uneori explicații ce 
derutează prin lipsa unor jude
căți critice robuste, spectatorul 
neavizat (programul întocmit cu 
ocazia prezentării în premieră 
pe țară a piesei „O mișcare gre
șită" de Virgil Stoenescu). Am
bele aceste defecte, ar putea 
constitui, desigur, calități ale 
programului de sală într-o 
anumită textură. Revine însă, 
celui ce întocmește acest 
program rolul de a le propor- 
ționa și raporta la valoarea 
textului jucat. Dar, punînd în 
scenă piese cum este „O miș
care greșită", programul de 
prezentare începe într-o avîn- 
tată pledoarie, încercînd să o- 
rienteze atenția spectatorului 
spre această piesă. Aceasta de
vine astfel chiar cn riscul de a 
dezorienta spectatorii, un fel de 
captatio bene volentiae, pro-

curge fie la doi realizatori, fie 
numai la unul, dar numai dacă 
acesta poate face tot ceea ce 
este necesar.

Ion Bițan : — Ceea ce ne-a 
demonstrat pînă acum filmul 
de animație românesc este cu 
totul insuficient. Omulețul lui 
Gopo își cere un continuator. 
Desigur, pe măsura înaintașu
lui, nu în caricaturi de duzi
nă. Se cere o exigență sporită 
în noile noastre creații de a- 
nimație.

Caracterul grafic, noile teh
nici, creează premise serioase 
pentru construirea unui lim
baj modern de animație. Noi 
am rămas însă la stadiul de
senului uniform, primitiv, de- 
sensibilizat.

Sabin Bălașa : — Cred că 
aici trebuie lucrat cu toate 
noțiunile pe care le oferă 
grafica. Trebuie cunoscut că 
o linie subțire dă o anumită 
senzație de finețe și eleganță, 
o linie ascuțită și apoi îngro
șată exprimă ideea de îndîr- 
jire, și așa mai departe. Cred 
că este momentul să valorifi
căm în acest domeniu rezulta

ducînd o oarecare aneste
zie în spiritul critic al pu
blicului. Altfel nu se pot 
explica afirmațiile ce le pu
tem citi în programul de sală 
pentru spectacolul „O mișcare 
greșită" de Virgil Stoenescu, 
după parcurgerea cărora spec
tatorul neavizat poate trăi cu 
fericita impresie că are în fată 
un dramaturg cu o putere și 
originalitate de neclintit, cu o 
problematică pe care o rezolvă 
în imagini concret individu
ale în mod magistral. într-ade- 
văr, caracterizarea este făcută 
cu atîta patos, îneît necunos- 
cîndu-1 pe autor ești tentat să 
socoti piesele sale adevărate 
evenimente în creația drama
tică actuală.

Programul de sală, pe lîngă 
toate condițiile sale (date cu 
privire la autor, la activitatea 
sa anterioară, la liniile directoa
re ale acesteia, interprets roluri, 
ecouri ale activității sale în 
presa vremii, și aci ar fi bine să 
se selecteze părerile unor con
deie autorizate) constituie, cred, 
sau ar trebui să constituie prima 
cronică dramatică a spectacolu
lui. De aici necesitatea cumpă
nirii critice și a emiterii unor 
afirmații care să pună opera 
dramatică în valoare prin rapor
tarea nu la niște dogme ci și la 
niște criterii estetice; Criticii 
operei ~ dramatice în programul 
de sală consacrat spectacolului 
realizat cu piesa Mihai Viteazu 
(partea I, Călugărenii) de Octav 
Dessila, nu i se acordă atenție 
nici măcar ca în primul pro
gram discutat. Foarte puțin des
pre autor, despre lucrarea pre
zentată aproape nimic, cîteva 
afirmații. Acestea sînt absolut 
necesare pentru orientarea 
spectatorului. Deși pe scenă se 
prezintă o viziune particulară 
asupra unei epoci, întrupată în
tr-o construcție dramatică, des
pre această viziune nu putem 
citi nimic în program. Aflăm în
să despre alte lucrări literare ce 
au ilustrat în ele epoca și omul, 
Bălcescu, Lope de Vega etc. 
Elemente, cred, laterale,' even
tual bine venite, dar nu esenția
le pentru program.

Răspunderea pentru cuvîntul 
scris și tipărit trebuie să fie tot 
atît de mare ca în orice altă ac
tivitate ce are în vedere creația 
de orice gen.

CRĂCIUN BEJAN 

tele desenului figurativ și non
figurativ. Apariția noilor teh
nici, colajul, petele de culoare 
scurse încă nu au fost aplica
te deși ele conferă bogate va
lori expresive.

Vorbitorii au mai remarcat 
în discuția purtată la redacție 
că studioul „Animafilm" re
curge prea puțin la colabora
rea calificată a plasticienilor 
de prestigiu ; de asemenea, că 
prea puțini scriitori de real 
talent sînt solicitați să colabo
reze pentru realizarea unor 
scenarii de calitate, propunînd 
totodată, ca în institutul de 
arte plastice, studenții să fie 
familiarizați cu noțiuni gene
rale privind realizarea filme
lor de animație ceea ce ar a- 
sigura studioului cadre de ta
lent bine pregătite.

★

După cum mai spuneam, 
festivalul internațional al fil
mului de animație de la Ma
maia bate la ușă. Nu trebuie 
să uităm că cele dintîi succe
se internaționale ale cinema
tografiei noastre le-am avut 
în filmele de animație („Scurtă 
istorie", „7 arte", „Homo Sa
piens", toate distinse cu im
portante premii). Este o carte 
de vizită care obligă studioul 
„Animafilm" • să ne reprezinte 
în această primă confruntare 
a forțelor animației mondiale 
pe plaja însorită de la Ma
maia la un nivel corespunză
tor dezvoltării artei și cultu
rii românești contemporane.

Anchetă realizată de
E. CONSTANTINESCU
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BADIU RADU — in
giner Uzinele „Pro
gresul" : Aș propune 
să începem discuția cu 
una dintre cele mai 
importante probleme, 
după părerea mea: 
stabilirea temei pentru 
ordinea de zi a adună
rii generale U.T.C. Și 
aceasta pentru moti
vul că, știm bine cu 
toții, în alegerea temei 
pentru dezbateri mai 
există încă, în multe 
organizații de bază, 
deficiențe pricinuite 
cel mai adesea fie din 
necunoașterea realită
ții, a dorințelor tine
rilor, fie dintr-o apre
ciere insuficient de ju
dicioasă a problemelor 
esențiale pe care le 
ridică activitatea în 
producție, viața tineri
lor.

C. STANILOIU — 
Combinatul de indus
trializare a lemnului: 
Este foarte adevărat. 
Orientarea spre pro
blemele esențiale, vita
le ale tineretului este 
foarte necesară. Noi, 
din această cauză, am 
avut de întîmpinat 
greutăți mari. Tinerii 
nu veneau cu tragere 
de inimă la adunări și 
nu participau cu inte
res la dezbateri.

CORNELIA ClM- 
PEANU — prof. Liceul 
nr. 2: Aceasta pen
tru că tinerii probabil 
nu erau interesați în 
discutarea acelor pro
bleme care erau puse 
în dezbaterea adunării. 
Monotonia plictisește. 
Dacă le-ați face mai 
atrăgătoare, poate că 
tinerii ar veni cu mai 
multă plăcere.

MARIN GHIDES- 
CU — „Laminorul": 
La adunările organi
zației noastre se dis
cută despre activita
tea în producție ca și 
despre comportarea în 
familie, în societate a 
unor tineri. Li se cere 
părerea asupra a ceea 
ce le-ar place să se 
discute în viitoarea a- 
dunare. în acest fel ei 
sînt interesați și atrași 
să participe la dezba
teri. De exemplu, noi 
am organizat o aduna
re în care am discutat 
despre „Prietenie, to
vărășie, dragoste", la 
care tinerii au ascultat 
și participat cu interes 
la discuții. Dacă li se 
cere părerea, așa cum 
de altfel sînt și indica
țiile, asupra probleme
lor care îi frămîntă, 
cred că și adunările 
generale ar cîștiga în 
conținut și eficacitate.

MARIA TIHAN — 
maistru, Cooperativa 
„Arta populară" : în 
cadrul adunărilor ge
nerale, între alte 
probleme, dat fiind 
specificul cooperativei 
în care lucrează un 
număr mare de fete, 
am organizat dezba
teri despre viața de 
familie, rolul femeilor 
în societate. Am invi
tat tovarășii mai în 
vîrstă care au vorbit 
despre aceste subiecte 
foarte interesante.

PETRIDE HORIA — 
elev, Liceul nr. 2: 
Adunarea generală 
rămîne principalul 
mijloc de educare co

Recent, ziarul nostru, în colaborare cu Comitetul orășenesc Brăila 
al U.T.C., a reunit în cadrul unei discuții un număr de 40 de tineri de 
vîrsle diferite, cu pregătiri și preocupări diverse, din întreprinderile, 
școlile și instituțiile orașului — muncitori, tehnicieni, ingineri, elevi, 
profesori, juriști, artiști, activiști U.T.C. Tema anchetei la care au fost 
invitați să-și spună părerea a fost felul cum viața organizației U.T.C. 
răspunde cerințelor tinereții. Participanții la dezbatere au exprimat 
puncte de vedere interesante, privind activitatea pe care o desfășoară 
organizațiile U.T.C., au făcut numeroase propuneri valoroase pentru 
îmbunătățirea activității acestora, pentru apropierea lor de cerințele, 
preocupările și așteptările tinerilor. Confruntarea părerilor ne îndrep
tățește să tragem concluzia că multe din activitățile educative și cultu
ral-sportive pe care le organizează organele și organizațiile U.T.C. 
sînt încă departe de a satisface cerințele tineretului,~ exigențele lor. 
Principalul „dușman" al organizării și desfășurării unor acti
vități care să corespundă dezideratelor tinereții, a reieșit din discu
țiile purtate, este munca formală, sub imperiul rutinei, al unor or
ganizații U.T.C., stabilirea unor obiective generale, convenționale, 
care nu sînt rodul unor sondaje, al consultării largi făcute în rindul 
tineretului. Opiniile exprimate de interlocutorii noștri, ca și sugestiile 
și propunerile făcute, pe care le redăm sintetic, sînt în măsură să ducă, 
prin traducerea lor în viață, la o îmbunătățire substanțială a întregului 
conținut al activității organizațiilor U.T.C. din orașul Brăila.

munistă a tinerilor. 
Din acest punct de ve
dere trebuie să arăt 
că în școala noastră 
adunările generale nu 
s-au axat îndeosebi pe 
problema învățăturii, 
principala îndatorire 
a elevilor. în ultima 
vreme am luat legătu
ra cu părinții ai căror 
fii au note proaste și 
am constatat că nu cu
nosc situația la învăță
tură a copiilor lor. 
Cred că aceste vizite 
au fost foarte utile. 
Organizațiile U. T. C. 
intenționează, și e 
rău că n-am fă
cut-o pînă acum, să 
organizăm adunări ge
nerale la care să in
vităm părinții și diri- 
ginții. Părinții nu cu
nosc uneori situația 
reală a copiilor, nu 
știu că unii sînt co- 
rijenți la diferite ma
terii.

TRUFAȘU ELENA, 
—elevă, Liceul nr. 2 : 
Mie mi se pare că 
atît în școală, cît și în 
alte locuri, în uzine, 
fabrici, adunările ge
nerale au uneori un 
caracter formal, lucru 
care face ca tinerii să 
nu fie atenți. Adună
rile pe care le organi
zăm noi au un carac
ter mult prea marțial. 
Ar trebui ca în aceste 
adunări să se formeze 
încă de la început un 
spirit și o atmosferă 
mai intimă, lucru care 
ar face, cred eu, adu
narea mult mai inte
resantă. Este vorba a- 
poi de planul de mă
suri care de multe ori 
se întocmește după un 
șablon anume. Adună
rile generale ar trebui 
să se caracterizeze 
printr-o atmosferă de 
lucru, care să contri
buie efectiv la înlătu
rarea rigidității, încît 
tinerii să nu mai fie 
închistați, să discute 
deschis despre proble
mele care-i frămîntă,

BADIU RADU : Or
ganizația noastră este 
foarte puternică, are 
peste 2 000 de uteciști 
și aportul lor la reali
zarea planului are o 
pondere destul de ma
re. Dar acest lucru este 
îngreunat de slaba ca
lificare pe care o au 
unii tineri, de slaba 
calitate a produselor. 
Lucrul acesta ne-a pus 
pe gînduri. Am orga
nizat adunări generale 
comune între secții în 
așa fel încît am mers 
cu analiza muncii in
vers fluxului tehnolo
gic. Și anume, am por
nit de la secțiile pre
lucrătoare la rece care 
fac montajul finit al 
produselor și am ajuns 
pînă la turnătorie. La 
una din aceste adunări 
generale comune, din 
secțiile cald, turnătorie 
și curățătorie au fost 
invitați și tinerii din 
forje și modelărie. în 
această adunare au 
participat și muncitori 
mai vîrstnici, comu
niști. Obiectul dezba
terilor ? Analiza cali
tății produselor. Tur
nătoria împreună cu 
curățătoria dădeau cele 
mai multe rebuturi. 
S-a vorbit pe larg des
pre cauzele acestora, 
mergîndu-se la exem
ple foarte concrete. U- 
nii tineri au fost puși 
să explice ei anumite 

lipsuri în munca lor. 
Cu astfel de acțiuni 
am reușit să educăm 
tinerii în spiritul dra
gostei și răspunderii 
față de muncă, față de 
calitatea producției.

C. CIMPEANU: Pro
blema desfășurării in
formărilor politice, a 
conferințelor consti
tuie încă o ...problemă. 
Aici trebuie să intervi
nă ceva nou, trebuie 
să facem acest lucru 
înlăturînd rigiditatea 
și monotonia care se 
manifestă încă și care 
plictisește. în cazul 
cînd tînărului nu i se 
oferă ceva interesant, 
ce-1 pasionează, și în- 
tr-o formă cît mai a- 
tractivă, e normal să 
nu manifeste atracție 
față de ceea ce-i ofe
rim. Să lăsăm for
mele rigide și dis
cuțiile aparent savante, 
care generează plicti
seală. Prezentarea a- 
cestor materiale în- 
tr-o formă sintetică, 
strîns legată de preo
cupările tinerilor, ca și 
studiul individual, ră- 
mîn în picioare pentru 
că sînt forme foarte 
bune. Simpozioanele 
sînt, de asemenea, o 
formă foarte bună, ex
traordinar de eficace 
cu condiția să pună în 
dezbatere acele pro
bleme majore care-i 
preocupă la această 
vîrstă, îi ajută mult 
la dezvoltarea ima
ginației lor. Se mai 
ridică însă o cerință : 
prezentarea acestor 
materiale să nu fie fă
cută totdeauna de ace
iași oameni. Nou
tatea face foarte mult 
pentru tineri. Pentru 
ei este foarte impor
tant ca cei care se pre
zintă în mijlocul lor 
să fie oameni compe- 
tenți, care prin modul 
de a expune să le cap
teze atenția, să le tre
zească interesul. Acest 
lucru l-am constatat 
de cîte ori am invitat 
în fața lor un vechi 
luptător comunist, un 
activist, un specialist 
într-un domeniu s-au 
aTrtil.

PETRIDE HORIA : 
Aș vrea să ridic o pro
blemă : uteciștii, con
sider eu, nu se preo
cupă îndeajuns să cu
noască, să afle cît mai 
multe lucruri din țară, 
să știe ce se petrece în 
lume deși, dacă stai de 
vorbă cu ei observi că 
sînt interesați de ace
ste probleme. De a- 
ceea ne-am propus 
ca de două ori pe 
săptămînă să facem 
recenzii scurte despre 
conținutul diverselor 
articole din ziare. Evi
dent, s-ar pune proble
ma încărcării progra
mului, dar acestea vor 
fi foarte scurte, și vor 
avea un caracter ope
rativ.

GH. BIANU, Fabri
ca de confecții: La 
învățămîntul politic 
U.T.C. care constituie 
una din principalele 
forme de educare 
comunistă a tinere
tului, noi realizăm o 
frecvență de 99 la sută 
dar nu am reușit să-i 
determinăm pe toți ti
nerii să participe în 
mod activ la discuții. 
Și asta pentru că nu 
întotdeauna legăm fie-

® Adunărilor generale ~ un con
ținut și atractiv și educativ*

• Cum organizăm conferințele 
pentru tineret?

O Timpul liber față în față cu lipsa 
de fantezie, plictiseala și unele 
semne de.*. îmbătrinîre a tinereții

41 Dansăm numai cu prilejul 
ocaziilor festive?

® La ce vîrstă practicăm sportul? 

O ?A!e plac excursiile, comitetele
U.T.C. să organizeze mai multe 
drumeții 1“

care temă dezbătută de 
activitatea lor practică 
în producție.

Cîteva lucruri des
pre conferințele care 
se țin pentru tineri, 
într-un timp veneau 
la noi în organizație o 
serie de tovarăși pro
fesori care prezentau 
conferințe pe diferite 
teme educative. Atunci 
tineretul venea să le 
audieze cu mult inte
res și pasiune. Tinerii 
au pretenții din ce în 
ce mai mari acum: 
este o cerință firească 
determinată de nivelul 
lor de cultură genera
lă tot mai ridicat.

C. STANILOIU : Eu 
sînt propagandist la 
unul din cercuri. Cum 
am procedat ? Am în
ceput să le fac legătu
ra cu trecutul istoric 
al patriei, să le arăt pe 
hartă regiunile patriei, 
făcînd legătura cu via
ta de toate zilele și în 
acest fel a început să 
apară interesul pentru 
cunoașterea și citirea 
documentelor, a mate
rialelor indicate în bi
bliografie. De-aici in
teresul pentru lectură. 
Am făcut o bibliotecă 
volantă cu cărțile care 
îi atrăgeau pe tineri 
cel mai mult. într-un 
timp, într-o secție de 
100 de tineri erau doar 
5—6 cititori. în pre
zent sînt cam 70 de ti
neri care citesc. Am 
dat unui tînăr să ci
tească o carte, iar a- 
poi i-am cerut să-i fa
că și recenzia. L-am 
sfătuit și cum să 
facă această recenzie. 
Și lucrurile au mers 
bine.

MARIN GHIDES- 
CU : Mă gîndesc că 
dacă temele de la în
vățămîntul politic s-ar 
prezenta însoțite de 
panouri ilustrative, 
specifice locului de 
muncă, dacă exemplele 
ar fi materializate cu 
date din uzina respec
tivă, despre ridicarea 
calificării, despre cali
tatea produselor, să 
fie lămuriți tinerii că 
este necesar să învețe, 
să li se arate care este 

randamentul unui 
muncitor fruntaș prin 
grafice, cred că efica
citatea învățămîntului 
politic ar spori.

TRIFU MITICA — 
Grupul școlar chimie: 
Exista în urmă cu 2—3 
ani o tradiție în școa
la noastră și în ceea ce 
privește organizarea 
unor schimburi de ex
periență sau vizite la 
alte școli din oraș sau 
alte localități. La cei 
de la „Progresul" am 
văzut cum își organi
zează munca organiza
țiile U.T.C., cum se 
preocupă comitetul 
U.T.C. de ajutorarea și 
îmbunătățirea proce
sului instructiv-educa- 
tiv al tineretului. 
Cum sîntem însă sin
gura școală de chimie 
din oraș care pregăteș
te cadre pentru ambele 
combinate, consider că 
schimburile de expe
riență din cadrul ace
luiași minister ar fi 
foarte necesare. Noi 
am făcut un schimb 
de experiență cu școa
la de la Orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. Au 
participat cei mai buni 
uteciști, cei mai buni 
sportivi, cei mai buni 
interpreți de muzică 
ușoară din școală. De 
la Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ne-am 
întors cu învățăminte 
prețioase. Am văzut 
cum își organizează 
ei munca, cum se 
predau la orele de 
cursuri diferite as
pecte ale disciplinei 
școlare. Stabilind le
gături de prietenie 
cu tinerii de acolo, du
pă o lună de zile acea
stă vizită a fost reîn
toarsă de către tinerii 
din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ace
ste schimburi de ex
periență ne-au folo
sit prin faptul că e- 
levii noștri au trecut 
imediat Ia punerea în 
practică a celor văzu
te. Tocmai de aceea 
consider că asemenea 
vizite soldate cu dis
cuții, schimburi de 
păreri ar trebui să 
aibă Ioc mult mai 

des. Uneori însă ini
țiativa organizației 
U.T.C. în această di
recție nu e suficient 
sprijinită de conduce
rea școlii și a între
prinderii.

GHEORGHE CĂLIN 
— prof. Liceul Nr. 2: 
Anul trecut am or
ganizat o excursie la 
București. Am vizitat 
și Liceul „Mihai Vitea- 
zu“. Asemenea excursii 
sînt însă foarte rare. 
Nici organizația U.T.C. 
nu inițiază asemenea 
acțiuni. Am putea vizi
ta împrejurimile ora
șului, am putea să ne 
cunoaștem mai bine 
regiunea. Pentru ex
cursii la locuri mai în
depărtate, de mai lun
gă durată, nu avem 
bani. Oare Oficiul Na
țional de Turism nu ar 
putea asigura unele 
înlesniri pentru elevi?

Poate ar trebui să e- 
xiste un program în
tocmit de școală și or
ganizația U.T.C., înce- 
pînd cu prima și ter- 
minînd cu ultima.

C. STANILOIU: La 
cercurile de învăță- 
mînt politic, discutăm 
mult despre realizările 
obținute de poporul 
nostru. Tinerii ar pu
tea să cunoască aces
tea nemijlocit prin ex
cursii în diferite cen
tre din țară. E un mi
nunat prilej de a ne 
cunoaște mai bine pa
tria. Excursiile sînt nu 
numai un mijloc im
portant de recreare, de 
destindere, de petre
cere a timpului liber, 
dar și un eficace mij- i 
loc de a face educație I 
patriotică tinerilor. A- 
tunci de ce nu iniția
ză comitetul U. T. C. 
asemenea excursii ? De 
ce să așteptăm inițiati
va comitetului sindi
cal? E nevoie desigur 
și de perseverență.

C. CIMPEANU : Noi 
avem în școală echipe 
de baschet, handbal, 
dar nu și de fotbal, 
deși fotbalul este unul 
din sporturile cele mai 
îndrăgite (și practicate 
în timpul liber în afa
ra școlii). Majoritatea 
echipelor de juniori și 
pitici ale cluburilor 
muncitorești sînt for
mate — așa cum e fi
resc — din elevi. De ce 
să nu se joace fotbal 
în școală ? La noi în 
școală comitetul U.T.C. 
aproape că nu se ocu
pă de activitatea spor
tivă a elevilor. Totul 
e lăsat pe seama pro
fesorului de educație 
fizică. Oare organiza
ția U.T.C., împreună 
cu asociația sportivă a 
școlii nu ar putea ini
ția organizarea unor 
întreceri sportive pe 
clase, apoi între clase, 
pe școală? Ar trebui 
să se stud'eze și po
sibilitatea creării unui 
club sportiv al elevilor 
pe oraș. Cine dacă nu 
organizația U. T. C., 
comitetul orășenesc să 
se ocupe de aceste 
probleme așteptate de 
tineri ?

M. GHIDESCU : 
Foarte mulți tineri 
cei’ să se creeze o pu
ternică bază nautică. 
E trist, dar adevărat: 
la concursurile de ca
notaj sau de înot or
ganizate pe Dunăre, 
vin sportivi din alte 
orașe și cîștigă între
cerile, iar noi care sîn
tem pe malul Dunării 
nu avem uneori nici- 
un reprezentant. Deși 
sîntem aproape încon
jurați de apă, nu avem 
în oraș un bazin de 
înot. Oare comitetul 
orășenesc U.T.C. îm
preună cu sfatul 
popular orășenesc, și 
consiliul raional 
U.C.F.S. nu ar putea 
să inițieze amenajarea, 
prin muncă patriotică, 
a unui bazin de înot? 
Același lucru s-ar pu
tea face și pentru a- 
menajarea unor baze 
sportive simple. Vă a- 
sigur că la asemenea 
acțiuni tinerii din oraș, 
care uneori își irosesc 
timpul pe străzi și bu
levarde, ar participa 
cu multă plăcere.

GHEORGHE BIANU: 
în cadrul întreprin
derii noastre orga
nizația U.T.C. inițiază 
o serie de activități 
care conduc și ele la 
educarea comunistă a 
tineretului. Aici s-a 
pus un accent mai 
mare pe petrecerea 
timpului liber. Nu ne 
lăudăm dar am orga
nizat multe acțiuni 
listractive și variate.
5-a văzut atunci cînd 
sînt bine pregătite. La 
Fabrica de confecții 
am organizat, împreu
nă cu Șantierul naval 
„1 Mai", un carnaval 
la care s-a muncit 
mult dar care ne-a dat 
satisfacții fiindcă a ie
șit foarte bine. La acest 
carnaval au participat 
400 de tineri. Serile de 
dans pentru tineret 
cred că ar fi bine 
să se organizeze 
în colaborare cu mai 
multe întreprinderi. Și 
nu joia ci sîmbăta, cînd 
tinerii pot să prelun
gească distracția pen
tru că a doua zi nu 
merg la lucru. Mai 
mult trebuie să ne o- 
cupăm de acei tineri 
care nu au fost a- 
frași la viața de or
ganizație.

BADIU RADU : Noi 
îmbinăm distracția de 
la joile tineretului cu 
alte acțiuni. O dată 
am organizat un con
curs pe teme profesio
nale, altădată un pro
gram foarte interesant 
și variat despre : cum 
să dansăm modern, 
urmat de un joc dis
tractiv și din nou 
dans. Sîntem invidiați 
că desfășurăm o acti
vitate bogată la clubul 
nostru. Dar, de cîtva 
timp, clubul „Progre
sul" este luat de multe 
ori pentru diverse șe
dințe și nu puține au 
fost cazurile cînd am 
fost puși în situația să 
amînăm acțiunile noa
stre pentru că era ocu
pat de... oaspeți. Cerem 
ca la club să se desfă
șoare activități tine
rești pentru care scop 
a fost construit.

EMILIAN MICU: O 
problemă care se ridi
că mai ales în școli 
este aceea că nu le sînt 
create elevilor posibili
tăți de a-și petrece 
timpul liber într-un 
mod cît mai plăcut și 
educativ. Nu sînt crea
te diverse cercuri în 
care elevii ar putea să 
aplice creator cele în
vățate în orele de curs. 
Pionierii au un palat 
unde își pot desfășura 
activitatea, în diverse 
cercuri, studenții, de 
asemenea, au casă de 
cultură. La fel de ne
cesar ar fi să creăm 
asemenea posibilități 
și elevilor, un club de 
pildă, în care să se 
organizeze diverse 
cercuri: foto, radio
amatori, aeromode- 
lism etc. Elevii nu 
pot participa la nici- 
un fel de cerc în 
orașul nostru. Sînt 
mulți elevi care sînt 
atrași de fizică dar nu 
au unde să-și desfă
șoare activitatea, să 
pună în practică cu
noștințele teoretice că
pătate la școală.

C. CIMPEANU: Și 
eu sînt de părere că ar 
trebui să existe un loc 
comun de desfășurare 
a activității elevilor. 
Nu spun să se constru
iască o casă de cultu
ră a elevilor, ar fi prea 
mult, poate, dar în ca
drul casei de cultură 
a tineretului să existe 
o secție în care să-și 
desfășoare activitatea 
tineretul școlar, unde 
să se organizeze diver
se acțiuni cu caracter 
educativ, specifice e- 
levilor, să audieze o 
conferință despre e- 
ducația estetică, să se 
propage cele mai bune 
metode care sînt la ni
velul orașului.

GHEORGHE CĂ
LIN : Noi avem mulți 
elevi talentați în pic
tură sau în desen teh
nic și credem că ar fi 
bine să se creeze 
cercuri de artă.

MONICA SOITAȘ 
elevă — Liceul nr. 2. 
La noi reuniunile se 
organizează pe an de 
studii sau pe clase. La 
o asemenea reuniune 
am invitat și foști e- 
levi ai școlii noastre, 
în prezent studenți 
care se aflau în vacan
ță. Ei ne-au împărtă
șit cîteva din planurile 
pe care le au, ne-au 
vorbit despre activi
tatea pe care o desfă
șoară în cadrul facul
tății. Reuniunile sînt 
apreciate de elevi, de 
obicei. Aici învățăm să 
dansăm. Ar trebui să 
le organizăm mai des 
nu numai în ocazii fes
tive.

GHEORGHE CĂLIN: 
în oraș sînt mulți pro
fesori tineri de fizică, 
matematică, chimie. Ar 
fi deosebit de util dacă 
tovarășii de la comi
tetul orășenesc îi vor 
ajuta pe profesori să 
participe alături de 
tineri ingineri de la 
diferite întreprinderi 
la anumite cercuri de 
studii și cercetări ști
ințifice. De pildă, cu 
ajutorul tovarășilor de 
la combinatul care 
patronează liceul nos
tru, fiind un combi
nat chimic s-ar putea 
organiza un aseme
nea cerc de studii 
și cercetări în do
meniul chimiei la care 
să participe atît liceul 
cît și tineri ingineri.

C. STANILOIU : La 
noi s-a creat o tradi
ție: la serile cultu
rale pentru tineret se 
organizează concursuri 
gen „Cine știe me
serie, răspunde", de 
fiecare dată pentru o 
altă meserie. Le reco
mand să fie folosite 
pentru că dacă sînt 
bine organizate ele sti
mulează foarte mult 
pasiunea tinerilor pen
tru literatura tehnică, 
pentru cunoașterea și 
apoi aplicarea în pro
ducție a noutăților 
tehnice din meseria 
respectivă.

ION DINU — mais
tru, C.I.L. Am discutat 
cu mai mulți tineri de 
la noi. Vrem să orga
nizăm un cerc de gra
vură în lemn. Avem 
nevoie însă.de spriji
nul organizației U.T.C., 
al conducerii combina
tului.

MARCEL BĂLĂNI- 
CĂ — jurisconsult: 
Legat de comportarea 
tinerilor m-aș referi 
în mod special la co
laborarea care ar tre
bui să existe și care 
trebuie întărită între 
asociația juriștilor și 
organizațiile U.T.C. A- 
sociația juriștilor a 
trimis juriști în fieca
re instituție să prezin
te o serie de confe
rințe educative legate 
de respectarea disci
plinei socialiste, res
pectarea legilor statu
lui nostru, despre com
portarea tinerilor în 
familie și societate, 
despre drepturile și 
îndatoririle tineretu
lui, teme care au atras 
un mare număr de ti
neri. Noi ne-am propus 
în planul de muncă 
ca la începutul lunii 
martie, în colaborare 
cu comitetul orășenesc 
al U.T.C., să organizăm 
un proces educativ 
conceput pe baza a 
mai multe procese rea
le la care să participe 

invitați din toate între
prinderile și instituții
le orașului nostru. 
Tema : relațiile de fa
milie. Vom invita 
și gospodine, tineri 
din școli, din între
prinderi, din toate ra
murile de activitate 
din orașul nostru. A- 
cest proces este pre
gătit de un colectiv de 
juriști, judecători, pro
curori, avocați pentru 
a atrage atenția opi
niei publice împotri
va fenomenelor socia
le care trebuie com
bătute prin toate mij
loacele și consider că 
va avea o influență 
mare asupra celor 
care sînt în litigiu. 
Aș mai vrea să arăt că 
anul trecut am organi
zat mai multe confe
rințe pe tema compor
tării tinerilor în pro
ducție, societate și fa
milie care au pornit 
de la fapte concrete 
alese din întreprin
deri, arătîndu-se cum 
se reflectă aceste 
comportări în munca 
lor zilnică, în produc
ție.

C. STANILOIU: 
Noi nu avem un tea
tru de estradă pe lin
gă Teatrul de Stat așa 
cum sînt la Brașov, 
Bacău și în alte locuri. 
La cursurile de iniție
re muzicală vin puțini 
tineri. De multe ori 
se întîmplă ca atunci 
cînd vine o orchestră 
simfonică să dea un 
spectacol sălile să ră- 
mînă goale. Deși le 
dăm bilete, tinerii nu 
vor să se ducă. Dacă 
este însă muzică u- 
șoară, atunci sala este 
arhiplină. Dar pentru 
concertele simfonice 
nu li s-a deschis gus
tul. Nu o înțeleg. Ar fi 
bine să se organizeze 
și în orașul nostru un 
curs de inițiere muzi
cală pentru tineret 
unde să fie prezentate 
lecții într-un mod a- 
trăgător.

MARCEL HÎRJO- 
GHE — actor: în ne
numărate rînduri ne
am văzut puși în si
tuația să amînăm di
ferite spectacole, pen
tru că nu aveam spec
tatori. Secretarii or
ganizațiilor U.T.C. nu 
fac destul pentru a 
aduce tineretul nostru 
la teatru. Organizații
le U.T.C. au sarcina să 
popularizeze în rîndul 
tinerilor spectacolele 
interesante. Sînt de 
acord cu propunerea 
să se înființeze o casă 
de cultură a elevilor 
cu program săptămî- 
nal de audiții muzi
cale, seri de dans, seri 
de televizor, educație 
estetică. Noi am pus 
în scenă piese ca
re se referă la as
pecte privind edu
cația morală a tinere
tului, dar nu au fost 
popularizate în rîndul 
tinerilor. în colaborare 
cu comitetul orășe
nesc U.T.C. noi, cei de 
la Teatru] de Stat am 
organizat un recital 
de poezie Labiș care a 
avut un mare succes. 
Ca dovadă am fost in
vitați și la Galați să 
prezentăm acest reci
tal. Tineretul iubește 
poezia și trebuie să-1 
ajutăm mai mult s-o 
cunoască, s-o înțelea
gă.

C. CIMPEANU:
Condițiile sînt extra
ordinar de bune, dar 
trebuie ca noi să le 
folosim cu maximă e- 
ficacitate, să găsim 
cele mai bune mij
loace și metode adec
vate pentru a lucra cu 
tineretul și să facem 
acțiuni cît mai atrac
tive, cît mai interesan
te prin care să-i atra
gem pe tineri, să con
tribuim la educația lor 
în spiritul dragostei 
de muncă, al unei com
portări civilizate în so
cietate, în familie.

Anchetă

realizată de

V. CĂBULEA
AL. PINTEA
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Speranțele
înotului
gălătean

Comunicat
cu privire iu ședința a X-a
a Comisiei iicrmancntc
CA LP, pentru coordonarea
cercetărilor științilicc și

tclinicc

I T R FE

Am vizitat de curînd imen
sa sală în care este amenajat 
bazinul gălățean. în cabinele 
de la subsol tocmai se dezbră- 
cau treizeci și cinci de copii. 
După stîngăcia cu care își a- 
ranjau hăinuțele am înțeles 
că sînt începători. Antrenorul 
nu prididea să-i ajute.

— într-adevăr, este vorba 
de o grupă de începători, 
grupa mică, precizează an
trenorul Dumitru Mititelu. 
De curînd a fost repartizat 
aici un nou cadru de speciali
tate, cu o normă întreagă —

Pregătind un număr de gim
nastică artistică
Foto: O. PLECAM

Din nou cu stîngul
In a treia confruntare

Espanol-Barcelona - Steagul Roșu 1-0

BRAȘOV (prin tele
fon de la trimisul 
nostru).

în cele trei meciuri 
necesare pentru califi
carea uneia dintre for
mațiile Steagul Roșu și 
Espanol Barcelona s-au 
marcat 11 goluri, 10 în 
primele două confrun
tări și doar unul în a 
treia, care a și decis 
disputa în favoarea 
oaspeților. Victorioasă 
la limită, echipa Espa
nol Barcelona a fost 
astfel recompensată 
pentru cele două călă
torii în orașul de 
poalele Tîmpei. 
compensa această 
putea fi socotită 
un dar oferit de băie
ții lui Silviu Ploieștea- 
nu. Pentru că, în rea
litate, oricît 
de hazardat, 
gat Espanol, 
dut formația 
nă. Pare poate 
doxal dar ce s-ar mai 
putea spune de vreme 
ce au pierdut acum, 
cînd porneau cu șanse 
egale de la 0—0, fără 
să mai socotim avanta
jul terenului, victoria 
și superioritatea cate
gorică demonstrată în 
cel de al doilea meci.

Apariția pe teren a

la
Re

ar 
ca

ar părea 
n-a cîști- 
ci a pier- 
brașovea- 

para-

echipei spaniole cu 
multe rezerve a oferit 
o nouă surpriză : Di 
Stefano, rămăsese pe 
tușă. Evident potenția
lul oaspeților era prac
tic mai redus (cel pu
țin prin prisma ele
mentului moral) dar 
nici de acest avantaj 
(să nu uităm că în pri
mul și al doilea meci 
Di Stefano a fost vioa
ra întîi, coordonato
rul, creatorul puncte
lor formației sale) gaz
dele n-au; profitat.

Prima repriză, înche
iată, cu un scor alb, a 
fost pentru Espanol o 
perioadă de tatonare, 
de încercare pentru a 
recuceri terenul 
dut 
Așa 
și declara Silviu Ploieș- 
teanu,’ Espanol n-a de
pus armele. In schimb, 
așa cum au evoluat 
fotbaliștii brașoveni 
ne-au convins 
sînt cei care au 
armele sau, 
cînd . au inițiat 
atacuri, au făcut-o fără 
finalitate. Fotbaliștii 
brașoveni au practicat 
un joc fără orizont, 
încîlcit, fără vlagă și 
mai cu seamă fără 
ceea ce solicită astăzi

pier-
la 16 februarie, 
cum întrevedea

că ei 
depus 
atunci 
cîteva

fotbalul modern : tac
tică de joc în funcție 
de partener.

în prima repriză au 
ajuns în apropierea 
porții adverse doar 
prin fazele de corner 
și atunci au ratat șco
lărește două și chiar 
trei posibilități de a 
înscrie într-un singur 
minut. Cine i-a obser
vat pe brașoveni din 
apropiere a remarcat 
nu numai lipsa de 
precizie a șuturilor pe 
spațiul porții (foarte 
puține și anemice) dar 
și o inexplicabilă lipsă 
de putere de luptă, 
lipsă de voință și do
rință de a învinge. 
Fiecare și toți la un 
loc cei 11 stegari au 
jucat fără convingere, 
fără dăruire. Nici unul 
dintre ei, deși formația 
n-a suferit decît o sin
gură modificare (Ale- 
cu l-a înlocuit pe Za- 
haria), nu s-a apropiat 
măcar de forma de
monstrată în meciul an
terior. Atunci au dorit 
cu; ardoare victoria, 
au luptat fără a-și cru
ța eforturile și au în
vins. Acum fiecare a 
fost propria lui... um
bră.
VASILE RANGA

Continuîndu-și turneul în Iugo-1 
slavia, echipa de fotbal Progresul " 
București a jucat la Sombor cu ■ 
formația locală Radnicki pe care a I 
învins-o cu scorul de 1—0 (1—0) | 
prin golul înscris de Mateianu.

în meciul retur contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
(masculin), echipa K.F.U.M. Aar
hus a învins formația suedeză Rik 
Goteborg cu scorul de 
(13—5). învingători și în 
joc cu 22—16 handbaliștii 
s-au calificat în semifinale.

26—16 
primul 
danezi

Continuindu-și turneul In tara 
noastră echipa maghiară de fotbal 
Vasas Budapesta a jucat miercuri 
la Craiova cu echipa Știința din 
localitate. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (1—0).

Miercuri in nocturnă la Teheran

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Iurma să aibă loc meciul de fotbal. 

dintre echipele Rapid București și | 
Djavan Teheran. Din cauza ploii, |

I jocul
nică

I
I
i

care a făcut terenul impracticabil,
1 a fost amînat pentru dumi-

6 martie. Înainte de acest 
meci, Rapid va întîlni vineri la 
Teheran selecționata Iranului.

I
© In meci retur, pentru sfertu

rile de finală ale ,.Cupei campio
nilor europeni" la fotbal, aseară 
Ia Budapesta, la lumina reflectoa
relor Stadionului popular echipele 
Ferencvăros Budapesta și Interna- 

Izionale Milano au terminat le e- 
galitate : 1—1 (1—0). învingători

în primul meci cu scorul de : 4—0 
(fotbaliștii italieni s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.

este vorba de prof. Jan Onatu 
— astfel că posibilitățile de a 
cuprinde un număr cît mai 
mare de tineri au crescut. Ca 
urmare 
muncă 
sportul 
țean.

— în 
rificare 
rilor înotători ?

— La început au fost vizi
tate o mare parte din școlile 
din oraș, s-a asistat la orele 
de educație fizică, s-a stat de 
vorbă cu profesorii, și după 
prezentarea generală a copii
lor au fost înscriși cei care au 
prezentat ■ calități deosebite: 
Iată o parte dintre ei : elevi 
din clasele a Il-a și a III-a.

I-am urmărit la „lucru". 
Trei alergări în jurul bazinu
lui, o întreagă gamă de exer
ciții fizice libere, apoi la apă. 
Totul s-a desfășurat rapid, în 
forță, astfel că unii din ei au 
și dat semne vădite de obo
seală.

— Procedăm astfel, ne ex
plică prof. Onatu, pentru a le 
verifica posibilitățile fizice 
și a-i selecționa, ca apoi cu cei 
care prezintă speranțe să în
cepem o pregătire sistematică, 
riguros urmărită. Lucrul în 
forță ne dă în același timp 
posibilitatea să scurtăm pe
rioada de triere.

O suspendare, o deplasare în 
lungul barei din marginea ba
zinului și... cîteva reprize de 
bătăi din picioare, cu mîinile 
pe bară. Profesorul urmărește 
cu grijă fiecare mișcare. $i 
programul se termină, repede 
dar mititeilor nu le mai vine

am început o serioasă 
de 
de

selecție pentru 
performanță gălă-

constă această ve-ce
și selecționare a viito-

să se despartă de apa cu +27 
de grade.

Iată și grupa avansaților, 
antrenată de D. Mititelu. Sînt 
elevi de 9, 10 și 11 ani, de la 
Școala sportivă de elevi și de 
la alte școli gălățene. Mișcă
rile sînt precise, studiate ; a- 
lergările pe culoarele bazinu
lui, rapide. O mare parte din
tre ei se impun chiar printr-o 
notă personală în diferite sti
luri de înot. Remarcăm în 
primul tînd pe Gelu Onoși, de 
la Școala sportivă de elevi, 
care după patru ani de antre
nament stăpînește perfect toa
te stilurile. De altfel este și 
campion regional la toate 
probele pentru copii și repre
zintă o 'speranță autentică a 
sportului de performanță din 
Galați. El are 9 ani. De ase
menea, pot fi exemplificați 
Dan Patrichi, Romana Ganea, 
Rodica Manafu și 
Bîrsan, campioană 
aflată în evidența 
de specialitate. Ea 
locul II în „Cupa 
lor“ și locul III în campiona
tul republican de copii.

Dintre copiii mari (născuți 
în 1953) remarcăm pe Eugen 
Hempel și Dan Ungureanu, 
înotători cu mari perspective, 
deținători ai unor performanțe 
de valoare republicană.

Tovarășul Mititelu ne-a 
vorbit și de perspective: în 
programul de pregătire este 
cuprinsă și o grupă a avansa
ților astfel că este asigurată 
continuitatea în ridicarea ele
mentelor celor mai valoroase 
pentru loturile noastre repre
zentative. în curînd la Galați 
va fi amenajat un nou bazin 
de înot la Liceul „Vasile 
Alecsandri". Ținînd seama de 
aceasta, dintre elevii liceului 
au și fost formați mulți înotă
tori care vor activa în noua 
secție de natație, afiliată la 
federație.

Există însă și deficiențe în 
folosirea modernului bazin de 
înot de la Galați. Principala, 
pe care o semnalăm, în aten
ția Clubului sportiv orășenesc 
și a S.S.E., se referă la pro
gram care are multe ferestre. 
De pildă, între orele 10 și 15 
bazinul nu are nici un fel de 
program, cu toate că ar fi nu
meroși tineri care ar dori să-l 
folosească, pentru învățarea 
înotului, pentru antrenament 
sau diferite concursuri. Este 
păcat că o asemenea bază, cu 
condiții excepționale, să aibă 
zilnic 7—8 ore de... relache.

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 9,30; 
12,15: 15; 17,45; 20,30), Au
rora (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

FOST CÎNDVA HOȚ
rulează la Sala Palatului 
Republicii Socialiste Româ
nia (orele 16,45 și 20 joi și 
vineri).

PROCESUL
scop

A

ALB cinema-

Ungariei, 
lugoSla-

discutat 
sarcinile

Omul de bază al echipei
(Urmare din pag. I)

— Uzina a avut sarcină să asimileze anul trecut un nou 
produs: cazanul „Vuia“. Documentație necunoscută, sub- 
ansamble complicate, comandă foarte urgentă... Echipa se 
afla în fața unui moment deosebit. Mircea a preluat, la 
cererea sa, execuția celor mai dificile piese. Comanda a 
fost executată la timp.

Anul acesta s-a trecut la asimilarea unui nou prototip: 
robineții de echilibru. Cînd a fost vorba de repartizarea 
pieselor cu cea mai mare tehnicitate, privirile șefului de 
echipă s-au îndreptat tot spre Mircea. Și n-a greșit cu ni
mic. Piesele executate de el au trecut cu bine examenul 
calității. Spre el, cunoscîndu-i capacitatea de muncă, mo
destia, conștiinciozitatea în îndeplinirea sarcinilor trasate 
de organizație, s-au îndreptat și privirile uteciștilor din 
secție cînd l-au ales locțiitor al secretarului comitetului 
U.TC. Spre el, cunoscîndu-i bogata activitate în producție, 
pasiunea pentru tehnică, s-au îndreptat și privirile partici- 
panților la conferința orășenească cînd l-au ales delegat la 
cel de-al IV-lea Congres al U.T.C.

(Urmare din pag. I)

apă necesară, uniformitatea apei recla- 
rhată de plante spre a evita băltirea și 
crearea crustei, modul cum trebuie 
folosite agregatele. Pentru latura me
canică s-a făcut apel la inginerul me
canic Ion Marinescu de la S.M.T. Iu- 
gani. El va veni în cooperativă să 
predea și să seminarizeze 3 lec
ții. Numai primii 15 din totalul de 32 
cursanți, care vor dovedi că și-au însu
șit mai bine cunoștințele predate, vor 
lucra ia culturile irigate. Cu aceștia, 
inginerul Ion Marinescu va mai face 
cîteva zile de practică la aspersoare, pe 
care le vor instala cu titlul de expe
riență, spre a se deprinde oamenii cu 
ele, pe pășunea de lîngă pîrîul Gîrlei.

★

Gheorghe Costan răspundea critici
lor pe care adunarea generală i le adu
sese fără înconjur. Fusese întrebat: 
Ai fost și ești brigadier zootehnic ? 
Răspunsese: Da. Ei, în cazul ăsta spu- 
ne-ne de ce la oi nu s-au realizat can
titățile de lapte și lînă planificate? 
încă ceva. Cum explici diferențele 
dintre producția loturilor de vaci, care 
merg chiar pînă la 1140 litri de lapte 
pe cap de vacă furajată ?

— Cauza este comună : nepriceperea. 
Datorită nepriceperii, oile nu au fost 
furajate și mulse bine. Cu ceea ce știu 
oamenii de acasă nu se face zooteh
nie modernă. Trebuie carte. La fel s-a 
întîmplat cu unii îngrijitori-mulgători 
de la vaci, printre care Gheorghe 
Fîrțu și Nicolae Frij. Cei doi nu au fă
cut masajul vacilor, nu le-au muls la 
timp și uneori deloc, nu le-au pășu- 
nat seara, nu le-au plimbat.

Poziția adunării a fost intransigentă 
și, tocmai de aceea, plină de răspun
dere. Apoi adunarea a hotărît: îngriji- 
torii-mulgători cărora nu le place a- 
ceastă meserie să fie înlocuiți imediat 
și toți cei care lucrează la fermele de 
vaci să participe la cercul zootehnic.-

De asemenea, la acest cerc să parti
cipe toți ciobanii, iar lectorul, tehnicia
nul veterinar Ion Ianoș, să procedeze 
astfel îneît pînă la următoarea adu
nare să fie cu lecțiile la zi.

rulează 
9,45; 
20,30).
12,30; 15.30; 18; 20.30).

la Excelsior (orele 
12,30; 15; 17,45;
Melodia (orele 10;

Mariana 
regională, 
federației 
a ocupat 
speranțe-

între 24—28 februarie 1966 
s-au desfășurat la Moscova 
lucrările celei de a X-a șe
dințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru coordonarea 
cercetărilor științifice și teh
nice.

La ședință au participat re
prezentanți ai Bulgariei, Ce
hoslovaciei, R. D. Germane, 
Poloniei, României, 
Uniunii Sovietice și 
viei.

La ședință s-au 
probleme privind
ce-i revin Comisiei din hotă- 
rîrile ședințelor a XX-a și a 
XXI-a ale Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R.; raportul cu pri
vire la coordonarea cercetări
lor științifice ce prezintă in
teres reciproc pentru toate 
țările membre C.A.E.R. și 
R.S.F.I. pe perioada 1966—-1967; 
raportul de activitate al Co
misiei pe anul 1965 și alte pro
bleme.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă, prietenie și 
colaborare.

GUSTUL MIERII
rulează Ia 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;

18,45; 21).

9.45; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20.45), Floreasca (orele 10: 
12: 14;

DUMINICĂ
rulează
11,30;
20,30).

DEPĂȘIREA
rulează
10,30; 15,30; 18; 20,30). Fe
roviar (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). Crîngași (orele 
15,30; 18).

TRAGEȚI IN STANISLAS
Unirea (orele 11; 
20,30), Cotroceni 
18,15; 20,30).

CE S-A INTIMPLAT 
BABY JANE

rulează la

16;
LA 

la 
13.45;

ORA
Doina 

16;
(orele 
18,15:

la Giulești

rulează la 
16; 18,15; 
(orele 16:

(orele

INFORMAȚII
Miercuri. Boris Kraiger, vi

cepreședinte al Vecei Executi
ve Federale a R.S.F. Iugosla
via, care face o vizită în țara 
noastră, a sosit în regiunea 
Bacău.

în cursul zilei, oaspetele a 
vizitat Combinatul chimic de 
la Borzești, Combinatul de 
cauciuc sintetic și produse 
petrochimice din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej și Uzina de 
fire și fibre sintetice de la Să- 
vinești, unde a primit expli
cații de la conducătorii între
prinderilor asupra produselor 
și proceselor tehnologice.

Seara, Ștefan Boboș, preșe
dintele Sfatului popular al 
regiunii Bacău a oferit o masă 
în cinstea oaspetelui iugoslav.

★

Miercuri dimineața 
răsit Capitala Rene 
Villiers, președintele 
liului național al patronatului 
francez, și Pierre Sudreau, 
Jean Faye, Bertrand Hommey, 
Jean Richard, membri ai mi
siunii industriale franceze, 
care, la invitația președinte
lui Camerei de Comerț a Re- 

România, 
țara noas-

publicii Socialiste 
au făcut o vizită în 
tră.

au pă-
Georges

Consi-

★
Noul ambasador

Sovietice A. V. Basov și noul 
ambasador al Republicii So
cialiste Cehoslovace la Bucu
rești, Cestmir Cisar au depus 
miercuri coroane de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

al Uniunii

Flacăra

Cadru din filmul „Gustul mierii'

(seria II-a)

la Festival

WINNETOU 
cinemascop 

rulează 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
21), Gri vița (orele 
11,30; 13,45; 16,15;
21,15), Lira (orele 10; 
17; 19; 21).

CLOCOTITORI 
rulează la 
9; 11,30:
21,30).

CINE EȘTI
D-LE SORGE ?

la 
12,15;

ANI

(orele 
18,30;
9,15;

18,45;
12,15;

Republica ( 
14; 16,30:

(orele 
: 19;

DUMNEATA

rulează
9,30;
20,30),

VIZITA
rulează 
12,15; . ,  „
Popular (orele 10,30; 16,15; 
18,15; 20,30), Victoria (orele 
9,30; 11,45; 14,000; 16,15;
18,45; 21).

AUTORIZAȚIE DE CĂSĂTO
RIE

Lumina (orele 
15; 17,45;

la Buzești (orele 10; 
16; 18,15; 20,30),

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

(orele
20,30),
SAU

VIOREL MUREȘAN (Agerpres)

s?

Am vizitat de curînd cooperativa 
agricolă Tătăruș. Hotărîrile adunării 
generale se află în atenția tuturor. în- 
grijitorii-mulgători care au stat în zoo
tehnie cu titlul de „provizorat" au fost 
înlocuiți. De două ori pe săptămînă, 
toți lucrătorii de la ferme participă la 
cercul zootehnic. Fruntașii Teodor Con
stantin și Toader Frij îi supraveghează 
cu atenție pe tineri, le împărtășesc tai
nele meseriei, îi califică adică, după 
cum înșiși afirmă la locul de muncă.

Un prim indice care arată că tătăru- 
șanii sînt pe drumul cel bun. în luna 
ianuarie și în primele două decade ale 
lunii februarie nici o vacă nu a fost 
cu producția sub plan.

★

— Noi grădinărim de mulți ani — 
arăta Vasile Lungu în adunarea gene-

COMOARA SUBTERANĂ 
ÎN COSMOS - 
SPRE LUMINA 
ȚĂRĂNEASCĂ

rulează la 
(orele 10—21
re). I 

CRIMINALUL 
TA

rulează la

TREPTE 
NUNTA

Timpuri noi 
în continua-

IN VACAN-

Miorița (orele

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

SAȘA
rulează la Munca 
14,30: 16,30; 18,30;

CALEA VICTORIEI 
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 NURN- 
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
la 
19;

rulează
15,,17:

Ferentari (orele
21).

LA
la Vitan (orele 11:

DUMINICĂ
rulează
16; 18,15; 20.30).

FATA LUI BUBE
rulează la Cosmos (orele 
10,30; 15,30; 18; 20,30).

. ....,. (TELEVIZIUNE
JOI 3 MARTIE

19,00 
seară, 
mici: 
tineretul școlar: 
la Muzeul 
țional „I. L. Caragiale". 
tori de seamă: MATEI MILLO 
20,00 — CLUBUL TINEREȚII 
21,00 — Intîlnire cu balerina 
MAGDALENA POPA 21,30 — 
Campionatul mondial de ho
chei pe gheață : CANADA — 
S.U.A. Transmisiune de la 
Liubliana. în pauze : Actuali
tatea cinematografică. Tele
jurnalul de noapte.

— Telejurnalul 
19,15 — Pentru
„Ghici ce-i ?

în
Teatrului

de 
cei 

Pentru 
vizită 

i Na- 
Ac-

VINERI 4 MARTIE

19,00 Telejurnalul de seară.
19,15. Pentru cei mici. PentruCinematograful „Victoria" din Iași (vedere nocturnă)

Adunarea a ascultat cu atenție pă
rerile și propunerile numeroșilor vor
bitori. Apoi propunerile au împrumu
tat haina hotărîrilor. De pildă, s-a 
hotărît ca fiecare cooperator să 
participe alături de cursanții cer
cului legumicol de anul al III-lea, la 
trei lecții speciale despre cultura legu
melor timpurii. De asemenea, șeful de 
echipă Vasile Bulai să meargă în 
schimb de experiență la Institutul de 
cercetări hortiviticole din București și 
la cooperativa agricolă Otopeni. Au 
trecut trei saptămîni. Președintele Pe
tru Amanolesei ne spunea :

— De la cele trei lecții urmate de 
demonstrații practice nu a lipsit nici 
unul din cei 100 de legumicultori. Semi- 
nariile s-au transformat în dezbateri

cooperatori, care lucrează la loturile 
semincere, își vor însuși mai multe cu
noștințe privind agrotehnica acestor 
culturi, cu atît munca lor va fi mai efi
cientă.

Ținînd seama de sugestiile par- 
ticipanților la discuții, adunarea a 
hotărît ca în fiecare cerc agrotehnic să 
se predea cite 3—5 lecții despre cultu
rile semincere. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît în 1966 vor fi cultivate și 
alte plante a căror agrotehnică este mai 
puțin cunoscută. în cadrul lecțiilor — 
așa după cum a hotărît adunarea ge
nerală — lectorii acordă mare grijă 
agrotehnicii pe care o reclamă în spe
cial lucrările de întreținere și recol
tat. La baza discuțiilor purtate în 
cercuri stă experiența dobîndită de 
fruntași, printre care cei din brigada 
lui Mihai Zugravu. Concomitent, la

proprii, a unor cadre în stare să facă 
cu succes față noilor sarcini. Avînd 
în vedere acest fapt, ne-am adresat Ca
sei Agronomului din Iași, una din ins
tituțiile chemate să generalizeze larg 
experiența pozitivă din cooperativele 
agricole și cu sarcina de a-și aduce con
tribuția la pregătirea cadrelor pentru 
toate sectoarele de activitate. A răspuns 
întrebărilor noastre inginerul Paul Chi- 
prian, directorul Casei Agronomului.

— în cursuri de scurtă durată vom 
instrui peste 5000 îngrijitori de animale 
și păsări și 230 operatori ce vor lucra în 
cadrul stațiunilor și punctelor de însă- 
mînțări artificiale. Separat, timp de 
3—4 săptămîni, vor fi instruiți toți bri
gadierii zootehnici. Vom pune un ac
cent deosebit pe creșterea efectivelor, 
organizarea corespunzătoare a hrănirii,

LA ȘCOALA
AGRICULTURII MODERNE

rală a cooperativei agricole de produc
ție Golăiești — și cu toate astea me
reu am înregistrat pierderi.

— Au lipsit două elemente esențiale
— a precizat un alt grădinar în vîrstă,
— acela al cointeresării și cel al pri
ceperii oamenilor

— Socotesc, de aceea, de mare în
semnătate faptul că proiectul noului 
statut al cooperativei agricole stabi
lește ca pe una din cele mai impor
tante îndatoriri ale fiecărui cooperator, 
îmbogățirea continuă a cunoștințelor 
agrozootehnice, aplicarea acestor cunoș
tințe în practică — arăta în cuvîntul 
său Petru Amanolesei.

privind calitatea și operativitatea fie
cărei lucrări.

★
Cooperativa agricolă Dumești este 

printre unitățile cu cele mai bune re
zultate din regiune în cultivarea lotu
rilor semincere. Aproape o cincime din 
veniturile bănești sînt încasate din a- 
cest sector.

Dar experiența i-a învățat pe coo
peratorii din Dumești că, pentru a ob
ține producții ridicate de semințe, este 
necesară o calificare superioară a oa
menilor. Tinerii Nicolae Bălan, briga
dier, Niculae Tîrzuman și Alexandru 
Malaimare, secretarul organizației 
U.T.C., au subliniat că, cu cît cei 570 de

Dumești se organizează în fiecare săp
tămînă. în cadrul căminului cultural, 
expuneri urmate de discuții, seri de 
calcul care pun în dezbatere aceleași 
probleme. De asemenea, concursul 
„Cine știe, cîștigă", organizat pe trei 
teme, dintre care una s-a referit la ca
lificarea cooperatorilor ce lucrează pe 
loturile semincere, a fost de un mare 
folos pentru toți cei 800 de participanți.

*
Trecîndu-se la amenajarea și extin

derea unor complexe de irigații, la in
troducerea în producție a unor culturi 
noi. multe cooperative agricole și-au 
prevăzut pregătirea, nu numai cu forțe

înmulțirea, îngrijirea și întreținerea 
animalelor, precum și pe îmbunătățirea 
acțiunilor de apărare a sănătății lor.

în cursuri cu aceeași durată vor fi 
instruiți 2 078 de președinți, vicepre
ședinți și brigadieri de cîmp. Acestora 
le vom crea posibilitatea să-și însu
șească îndeosebi cunoștințe privind or
ganizarea pe baze științifice a produc
ției, cunoștințe de normare și retribuire 
a muncii, de folosire rațională a fondu
lui funciar

— Consultînd planul de muncă al 
casei am observat că se acordă un spa
țiu larg inițierii schimburilor de expe
riență.

NEW YORK

tineretul școlar. 20,00 Săptă- 
mîna. 21,00 Teleglob. 21,25 A- 
vanpremieră. 21,45 Micro-an- 
tologie TV. 23,10 Telejurnalul 
de noapte. Buletin meteorolo
gic.

SlMBĂTĂ 5 MARTIE

19,00 Telejurnalul de seară. 
19,15 Pentru copii. 20,00 Tele- 
enciclopedie. 21,00 „Viers de 
bucurie Montaj folcloric. 
21,30 Film : Sfîntul. 22,20 Aici, 
București !... 22,50 Telejurna
lul de noapte. Buletin meteo
rologic. 23,00 Festivalul de 
muzică ușoară „Marele premiu 
al Euro viziunii". (Transmisiu
ne de la Luxemburg). Partici
pă soliști din 18 țări.

— Exact. în baza rezultatelor ob
ținute de noi am prevăzut pentru 
anul acesta 11 schimburi de experiență 
în cadrul unităților fruntașe din re
giunile Iași, Dobrogea, Galați, Suceava, 
București.

— Ce ați întreprins pînă acum ?
— în săptămînile care au trecut din 

acest an, la Casa Agronomului din Iași 
au fost instruiți operatori de la 
stațiunile și punctele de însămînțări 
artificiale. Au fost instruiți, de aseme
nea, aproape 200 brigadieri și vicepre
ședinți din cooperativele agricole din 
regiune. La serele și răsadnițele Insti
tutului de cercetări hortiviticole Bucu
rești și ale cooperativei agricole Oto
peni, am organizat un schimb de expe
riență cu brigadieri legumicoli, șefi de 
echipe și șefii secțiilor hortiviticole ra
ionale, iar acum are loc instruirea bri
gadierilor de cîmp și legumicoli din 
cooperativele agricole.

*
Raidul nostru în regiunea Iași a pus 

în evidență faptul că în cooperativele 
agricole, hotărîrile adunărilor generale 
prind viață punct cu punct. în mod 
evident, în acțiunile complexe care se 
întreprind se desprinde grija deosebită 
față de ridicarea calificării profesio
nale a cooperatorilor din fiecare sector 
de producție, prin cercurile de învăță- 
mînt cît și prin generalizarea metodelor 
de muncă și ale rezultatelor obținute 
de fruntașii fiecărei unități de produc
ție. Totuși, ultima situație pe care con
siliul agricol regional o deține arată 
că pînă la 17 februarie, din cele 17100 
lecții planificate a se ține în cercuri 
s-au ținut numai 15 500. Atît consiliile 
de conducere ale cooperativelor agri
cole cît și organele raionale și regionale 
de specialitate sînt datoare să privească 
cu toată răspunderea această problemă, 
să întreprindă un studiu operativ al si
tuației unităților deficitare și să adopte 
astfel de măsuri îneît pînă la începe
rea campaniei agricole de primăvară, 
golurile care în prezent mai există la 
acest capitol să fie în întregime înlă
turate.



Mișcarea artistică de ama
tori, fenomen cu adinei sem
nificații sociale, însumează în 
raionul Rădăuți peste patru 
mii de tineri și virstnici, pon
derea aparținînd primilor. Ne
număratele confruntări com- 
petiționale din ultimii ani au 
relevat autenticitatea unor 
talente sau formații de la 
sate. Evoluția formațiilor ar
tistice, formează una din la
turile principale ale activității 
căminelor culturale. Corul de 
la Putna, dansurile din lazlo- 
văț, grupul folcloric de la 
Bilca, teatrul de la Straja, 
sînt numai cîteva din forma
țiile puternice ce și-au cîști- 
gat stima și aprecierea miilor 
de spectatori. Căci artiștii a- 
matori sînt înainte de toate 
niște entuziaști, ce-și dăruiesc 
timpul liber unei pasiuni no
bile.

Dar drumul spre măiestrie 
cere multă muncă, multă per
severență. Creșterea număru
lui de membri ai formațiilor 
artistice nu e nicidecum un 
indiciu al calității. Una din 
statisticile casei de cultură 
din Rădăuți consemnează e- 
xistența a 49 de coruri în raza 
raionului. Asta ar însemna că 
în fiecare comună să fie cel 
puțin cîte unul. Adevărul este 
cu totul altul: parte dintre 
ele fie că s-au autodesființat 
(Dornești, Baineț, Sucevița) 
fie că viețuiesc foarte anemic ■ 
(Volovăț, Frătăuții Noi). Dis
cordanța dintre cifre și reali
tate amintește de formalita
tea unor informări și activi
tăți pe campanii.

O nouă brigadă artistică de 
agitație presupune mai mult 
decît recitarea școlărească a 
unor versuri sau fredonarea 
unei melodii. De aceea multe 
spectacole se desfășoară sub 
semnul improvizației, situîn- 
du-se la un nivel artistic, scă
zut.

Se întâmplă însă în mișca
rea artistică de amatori din 
Rădăuți un alt fenomen ce 
prejudiciază calitatea: cea 
mai. mare parte din membrii 
formațiilor de teatru, de dans 
ori ai brigăzilor artistice de 
agitație, după cel mult o sta
giune dispar. La Dornești, 
brigada artistică de agitație 
mai păstrează doar trei inter
pret din anul trecut iar la 
Vicovul de Sus, în formația 
de dansuri (12 perechi) au mai 
rămas numai cinci tineri care 
au activat și în 1965. Cauza ? 
„Fetele se căsătoresc, băieții 
pleacă în armată", ne-au răs
puns instructorii artistici res
pectivi. Așa s-au petrecut lu

Biografii comune

Eroismul și priceperea oamenilor au 
învins iuiio apelor

Zilele trecute, întreprinde
rea de prefabricate din beton
— Giurgiu a trăit solemnita
tea unui moment sărbătoresc : 
90 de muncitori, maiștri și 
tehnicieni, primeau distincții 
de fruntași în producție. 
la.ta.-i la loc de frunte a- 
lături de virstnici — așa cum 
au fost, de altfel, pe parcursul 
întregului an de muncă — pe 
tinerii Simion Floricâ, Oche- 
natu Vintilă, Cristea Gheor
ghe, Negreanu Tănase, meca
nici, caloriferiști și instalatori
— toți emoționați de festivi
tatea evenimentului. Iată-l în 
mijlocul lor pe sudorul Pencea 
Tudor, a cărui biografie se 
împletește cu cea a întreprin
derii.

...Gîndul se întoarnă cu ani 
în urmă. A venit aici pe vre
mea cînd nu exista decît o 
singură baracă. Și de a- 
tunci biografia lui urmează 
pe cea a întreprinderii, etapă 
cu etapă cu exactitate de cro
nică. Din filele acestei biogra
fii comune, două date rețin cu 
precădere atenția. 1 iulie 1964. 
Modestul atelier devine o în
treprindere mare, cu cîteva 
sute de muncitori, specializîn- 
du-se în construcția traverse
lor din beton precomprimat, 
stîlpi pentru electrificarea că
ilor ferate, grinzi și piloni din 
beton necesari consolidărilor 
de teren. Tot atunci calificarea 
lui cunoaște un impuls deo
sebit. Noile produse solicitau 
exigență sporită și calitate 
superioară lucrărilor de su
dură. Iar Pencea Tudor a tre
cut cu succes acest nou exa
men al meseriei.

de hidroameliorații
Aproape 2 500 de hectare vor 

intra în patrimoniul agriculturii în 
urma lucrărilor de hidroameliorații 
ce se execută acum în nordul Do- 
brogei, la Tulcea și Nufărul. Pe de 
altă parte, noi surse de creștere a 
suprafețelor arabile au fost rele
vate cu prilejul studiilor întreprin
se în regiune. Ele vor fi puse în 
valoare prin alte lucrări de îndi
guire, cum ar fi cele din zonele 
Ostrov-Pecineaga-Gura Armanului, 
unde cooperativele agricole din 
preajmă vor putea feri de inun
dații 1 800 de hectare. Aceste lu
crări de hidroameliorații vor duce 
la mărirea pînă la sfîrșitul cinci
nalului cu peste 86 000 de hectare 
a suprafețelor arabile ale regiunii.

(Agerpres) 

crurile cu Angela Bodron, Ana 
Aniță, Oltea Macovei sau Ilie 
Bănilă, Maria Singede, Ur- 
sachi Ilie, tineri, de altfel, fa
ianțați. Organizațiile U.T.C. 
continuă să neglijeze o ase
menea situație.

Formarea artistului amator, 
nu poate fi realizată fără 
existența unei munci de per
spectivă. Jucînd în 2—3 pie
se. interpretul, în funcție de 
aptitudinile sale, se acomo
dează cu scena, învinge timi
ditatea, se obișnuiește să co
munice cu partenerii săi, să 
dea viață personajului respec
tiv. Dar nu se ■ poate depăși 
amatorismul, fără această 
continuitate, fără ca interpre

CUM ÎNDRUMAM
ARTA
AMATOARE

tul să străbată drumul pînă 
la înțelegerea actului creator. 
De multe ori, din comoditate, 
nu se desfășoară o muncă de 
recrutare a. talentelor auten
tice. (La Vicovul de Sus for
mația de teatru e alcătuită în 
majoritate din cadre didac
tice din comună, sînt mulți 
tineri care ar putea deveni 
membri ai unei asemenea for
mații).

Existența unor formații ar
tistice presupune și o bogată 
activitate scenică. Totuși, pro
gramele unor cămine cultu
rale sînt sărace în acest sens. 
Nesfîrșitele repetiții ascund, 
de fapt, multă tărăgănare. 
Așa stau lucrurile de luni de 
zile cu formațiile de teatru 
din Sucevița, Valavaț, Vicovul 
de Sus și altele. Munca ins
tructorului cu artiștii amatori 
nu se poate limita numai la în
sușirea textului, partiturii sau

Celălalt epi
sod e de dată 
mai recentă. 
S-a petrecut, 

anul trecut, 
in luna mai. 
Apele Dunării 
începuseră să 
crească, ame
nințând cu i- 
nundarea plat

forma între
prinderii. (Tre
buie menționat 
că un volum 
însemnat de 
lucrări se rea
lizează afară, 
în aer liber). 
Intr-o diminea
ță, apa inun
dase întreaga 
curte, ridicîn- 

du-se la un nivel de câțiva 
zeci de centimetri. Producția 
se afla în pericol. Centrala 
termică — cu toate instala
țiile în subteran, inundate — 
nu mai putea alimenta locu
rile de muncă. Trebuia inter
venit de urgență. Cabluri și 
conducte noi trebuiau insta
late la suprafață. S-a lucrat 
ziua și noaptea. Pencea Tu
dor, împreună cu tinerii Si
mion Fl.orică, Negreanu Tă
nase, Pencea Marin, Oche- 
natu Vintilă, Cristea Gheor
ghe — astăzi aproape toți 
în rînd cu el, alături de 
cei cu steluțe de fruntaș pe 
piept — n-au lipsit nici o clipă 
din acest front de luptă. Două 
luni s-a muncit cu îndîrjire, în 
cisme înalte, pescărești, pe po
duri de lemn improvizate, pînă 
la retragerea apelor. Și în tot 
acest timp întreprinderea a

Modelul tău 
de viață
(Urmare din pag. I)

pe care ți l-ai ales, nu poate 
fi caracterizată ca imitație, ca 
o căutare umilitoare a unui 
sprijin moral pentru că n-ai 
voință să te descurci în viață 
independent, să răzbești prin 
tine însuți, pe propriile-ți pi
cioare. Nicidecum! Un model 
de viață ajunge să fie integrat 
în propria-ți personalitate, nu 
ca un artificiu, ca un hibrid, 
din constrîngere, să zicem, ci 
ca un factor constructiv, care 
poartă pecetea personalității 
tale proprii atît prin geneza 
lui — căci l-ai ales tu, prin 
propria-ți simpatie subiectivă 
— dar și prin actualitatea lui. 
El este de acum topit în con
știința ta, nenumărate fire, 
nevăzute, dar trainice, te lea
gă de el. Fără îndoială, însă, 
că „modelul de viață" presu
pune o dorință spre mai bine, 
spre mai mult, decât poate ai 
fi dat societății străbătând 
singur drumul greu al formă
rii, avînd vanitatea de a nu 
„împrumuta" nimic. Or, toc
mai aci este imensul merit 
personal al celui ce știe să-și 
aleagă, un model de viață, care 
rămâne expresia hotăririi sale 
de a fi cît mai virtuos, cît mai 
util.

Viața m-a pus în fața unor 
situații foarte diferite, am cu
noscut oameni care au știut 
să selecteze, să distingă cert 

mișcării respective. Rareori 
pasiunea amatorului se îm
bină cu stăpînirea unor no
țiuni generale de artă. Aceas
ta impune ca instructorii ar
tistici să fie oameni temeinic 
pregătiți. Perseverența unor 
instructori ca Chira Dionisie 
(Straja), Hrihor Grigore ' (Vi- 
cov de Jos), Hapeneiuc Silvia 
(Calafindești), Cuiava Dumi
tru (Negostina) se reflectă în 
rezultatele obținute de for
mațiile pe care le conduc. Ti
nerii artiști sînt orientați și 
îndrumați cu grijă în funcție 
de particularitățile psihice și 
fizice, în așa fel îneît activi
tatea ce o desfășoară să le fa
vorizeze dezvoltarea aptitudi

nilor și înclinațiilor personale, 
să-i ajute în formarea și edu
carea gusturilor estetice.

Casa de cultură, ca for me
todic are un rol deosebit în 
coordonarea și îndrumarea 
mișcării artistice de amatori. 
La Rădăuți aceasta s-a con
cretizat atît în sprijinirea 
concretă a unor formații cît 
și în organizarea unor acțiuni 
de generalizare a experienței 
bune. De altfel, casa de cul
tură dispune de formații ar
tistice puternice, cu tradiție, 
care pot constitui oricînd mo
dele pentru căminele cul
turale.

Numai colectivul de teatru 
se poate mîndri cu realizări 
care pornesc de la „Îndrăz
neala" și „Grădina cu tran
dafiri" pînă la „Dezertorul", 
„Năpasta", „Omul care a vă
zut moartea" sau „Titanic 
vals".

produs cu întreaga capacitate, 
realizînd cu regularitate planul 
de producție.

...De fapt, pe acești tineri îi 
cunoști destul de bine, stimate 
cititor. Eu n-am făcut decît să 
vin cu citeva episoade noi. Nu 
se poate să nu fii călătorit la 
Timișoara, Oradea, Deva, Cluj, 
Tg. Jiu, Pitești, Tg. Mureș — și 
în alte numeroase orașe — și 
să nu te incinte măreția noilor 
blocuri, ale căror instalații ter
mice și sanitare au fost făcute 
de ei. Așa cum nu se poate să 
nu fii mers măcar odată pe 
Valea Prahovei și să nu 
fi observat tovărășia im
punătoare a stîlpilor pen
tru rețeaua de electrifi
care a căii ferate București — 
Brașov ; acești stîlpi poartă a- 
dresa expeditorului — între
prinderea de prefabricate din 
beton-Giurgiu. Tot așa, cum 
nu se poate să nu-ți fii petre
cut din zilele concediului pe 
plaja însorită a litoralului și 
să nu fi vizitat, cu acest pri
lej, lucrările de extindere a 
portului Constanța, ai cărui 
piloni și grinzi pentru conso
lidarea terenului au fost ex
pediat; tot de aici, din Giurgiu. 
De altfel, și trenul care 
te poartă în toate aceste călă
torii lunecă pe traversele so
lide, rezistente, ieșite tot din 
mâinile și priceperea acestor 
tineri.

Dintre aceștia, Pencea Tu
dor a fost ales să ducă și me
sajul muncii și entuziasmului 
robust al tinerilor muncitori 
din această tînără întreprin
dere la Congresul din martie 
al U.T.C

ION ANDREITA

modelele de falsele modele, să 
renunțe la timp la „idoli" care 
i-au derutat prin aparența 
unor calități pe care, de fapt, 
nu le aveau.

Trebuie să precizăm că mo
delul de viață poate să fie di
ferit, atît în dimensiune, cît 
și în conținut, mai ales dacă 
ne gîndim la vîrsta la care ți 
s-a oferit prilejul fericit să 
cunoști acel om sau acei oa
meni din care năzuiești să ai 
ceva și tu.

In copilăria atît de impresi
onabilă te captivează adine 
bunătatea protectoare, succe
sele răsunătoare cu romantis
mul lor, sentimentele înțelese 
cu excesivă subiectivitate și 
cu o embrionară sau juvenilă 
conștiință umană. Modelele 
eventuale poartă la această 
vîrstă caracterul ultrasenti- 
mental al acestor stări sufle
tești. Ele sufăr mai adesea 
remanieri sub influența con
științei care se maturizează și 
a experienței care se amplifi
că.

Dar nici nu poți întârzia 
mult în așteptarea unui om 
căruia ai vrea să-i semeni. 
N-am cunoscut cazuri în care 
abia ajuns lo o vîrstă matură, 
după o relativ durabilă con
tingență cu profesiunea, ai 
descoperit modelul — cum 
l-am numit noi — fără ca 
această descoperire să n-aibă 
și în ea ceva forțat, ceva in
complet. De cele mai multe 
ori, în acest caz, totul se re
zumă la lucruri foarte practi
ce, utilitariste. Se rezumă a- 
desea la cele mai expeditive 
metode de a rezolva cît mai 
eficient sarcinile profesionale 
sau pe cele inerente gospodă
riei personale.

Referindu-se la. îndrumarea 
metodică și ridicarea măies
triei artistice a amatorilor, 
iată ce ne-a spus tov. Traian 
Bodnar, directorul Casei de 
cultură din Rădăuți.

— Sînt formații care apar 
cu ocazia diferitelor con
cursuri sau evenimente, pen
tru ca după aceea să cadă din 
nou în... amorțeală. Bineînțe
les că în cazurile acestea nu 
poate fi vorba de calitate. Cu 
amatorii se lucrează într-ade- 
văr greu. Unii vin din entu
ziasm, muncesc cu simț de 
răspundere și realizează lu
cruri frumoase. Pe aceștia 
cred că trebuie să ne bazăm. 
Fluctuația care există în miș

carea artistică de amatori 
dăunează foarte mult.

Se poate vorbi într-o mă
sură mai mică de măiestria 
artistică în cazul brigăzilor de 
agitație. Totul pornește de la 
text. Acolo unde nu există 
elemente creatoare, brigăzile 
includ în programe niște texte 
seci, exclamative, lipsite de 
orice valoare artistică. De a- 
ceea, cînd apar pe scenă, spec
tatorii se plictisesc ori se a- 
muză de banalitățile auzite. 
Același lucru se poate spune 
și despre majoritatea pieselor 
într-un act editate de Casa 
centrală a creației populare. 
Au ajuns la un nivel de stan
dardizare („Stupii cu pricina", 
„Puii nu zboară singuri", 
„Dragoste, nu te pripi", „Zbo
rul în cosmos" și încă multe 
altele).

— Dar despre grupurile fol
clorice ce ne puteți spune ?

î
A intrat parțial în funcțiune Filatura integrată de lină Con
stanța. Tinăra Elena Andrei lucrează la unul din ringuri fire 

pentru țesătorie

Vîrsta adevărată pentru 
alegerea modelului de viață, 
complet viu, constructiv, in
tim concrescut de conștiința 
ta, este adolescența înaintată 
și prima tinerețe a adul
tului, deci vîrsta studen
ției. Literații o numesc „fe
ricita vîrstă de aur" a omu
lui. Este etapa conștiinței ma
ture și ferme care stă în cum
pănă cu efervescența vieții 
sentimentale, cu crescînda 
sete a faptei, a realizării, cu 
viziunea tulburătoare a rostu
rilor tale viitoare în viața per
sonală și în aceea a societății 
în care ți-e dat să activezi.

Studenții, „beneficiari" ai 
acestui complex spiritual fe
cund, caută în mod firesc, și 
chiar involuntar, metode și în
dreptare, care să le asigure o 
cît mai desăvîrșită realizare a 
idealurilor, o cît mai bogată 
și mai dreaptă canalizare ,a 
dorinței lor de înfăptuiri, o 
cît mai utilă fructificare a 
sentimentelor lor generoase. 
Îndreptarele găsite, amalga
mate în pasionata psihologie a 
tinereții se sapă, se adîncesc 
și ele în suflete devenind de 
cele mai multe ori bunuri du
rabile, răspunzătoare de cali
tatea faptelor săvârșite în o 
viață matură de om. Este vîr
sta amprentelor care nu se 
mai șterg din caractere și din 
temperamente. Ele se întipă
resc vrînd-nevrînd, căutate 
sau necăutate. Ce este mai 
firesc decît să le cauți după 
cea mai personală simpatie a 
ta, potrivit celor mai intime și 
mai curate năzuinți ale tale, 
cu speranța justă a celor mai 
bogate roade. Așa se ivește, 
crește și prinde putere mode
lul de viață, îndreptarul emo

— Uneori, acestea se con
fundă cu așa-zisele amestecur 
de genuri. Adică, dacă ai o 
suită de dansuri, cîțiva soliști 
și o orchestră ai realizat un 
grup folcloric. Noi însă am 
mers pe principiul tematic. 
Cel mai reușit grup l-am rea
lizat la Bilca cu „Nunta de la 
Bilca". Aici totul pornește de 
la bogăția tradițiilor și resur
selor folclorice specifice satu
lui și oamenilor. „Nunta de 
la Bîlca" aduce pe scenă mă
reția unui moment din viața 
țăranului care începe de la 
costumație pînă la vestitele 
orații de nuntă, obiceiuri, stri
gături, cîntece de veselie ori 
dansuri.

— Pentru îmbunătățirea ca
lității spectacolelor și a miș
cării artistice de amatori în 
general, ce v-ați propus anul 
acesta ?

— Am realizat deja în luna 
ianuarie, un curs cu instruc
torii tuturor formațiilor artis
tice, diferențiat pe genuri. 
Menționez cîteva dintre te
mele susținute. „Planul de 
lucru al dirijorului pentru stu
dierea unei lucrări corale", 
„Conducerea corului", „Moda
litatea utilizării scenei", „Sce
nografia în spectacolul de 
teatru", „Sunet, lumină, cos
tum", „Tematica și modalita
tea realizării textului de bri
gadă". Majoritatea expuneri
lor au fost însoțite de activi
tăți practice, iar în încheiere 
s-a prezentat un spectacol mo
del.

Pe linia valorificării folclo
rului rădăuțean din martie 
vom organiza o serie de schim
buri de experiență. Desfășu
rate în aer liber, ele vor fi 
adevărate sărbători ale cînte- 
cului, jocului și portului popu
lar.

O acțiune care se pregătește 
în momentul de față „Dialog 
pe aceeași scenă" — va an
grena și stimula cele mai va
loroase formații artistice de 
amatori. Față de anul trecut, 
îndrumarea metodică va fi 
mai precisă și de durată mai 
lungă. Bilunar, ne vom întâl
ni cu instructorii artistici pen
tru discutarea unor probleme 
de ordin imediat. Toate aces
tea vor duce la ridicarea ni
velului interpretativ, la re
crutarea de noi talente, la de
pășirea falsului amatorism.

ION BELDEANU 
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„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava

ționant și hotărîtor care te 
leagă încurajator și plin de 
bunătate. Il găsești fără îndo
ială și fără greș. Printre figu
rile din trecut, al căror profil 
sufletesc se desprinde clar și 
sugestiv din biografia și din 
opera lor. Dar îl găsești cu 
atît mai cald și mai sugestiv 
printre contemporanii cu care 
ai relații personale afective : 
părinți, rude, profesori, oa
meni ai vieții publice, chiar și 
colegi sau colege. Este mode
lul de viață concret, viu, în
zestrat cu putere modelatoare 
cu atît mai. mult cu cît îl vezi 
sau l-ai văzut activînd, îl ur
mărești sau l-ai urmărit cu 
admirație și iubire în viața 
lui, păstrezi amintirea scumpă 
a afecțiunii și înțelegerii pe 
care ți-a arătat-o.

Fericiți posesori ai vîrstei 
de aur, nu scăpați prilejul de 
a vă sculpta în suflete mode
lul de viață, o comoară mereu 
activă atît pentru înnobilarea 
vieții personale cît și pentru o 
superioară îndeplinire a mi
siunii pe care o aveți în so
cietate 1

Ce notă i-ați 
da tatălui ?

(Urmare din pag. I)

să sau din bloc șl, la supărare, 
i-atn spus că mă -face de rușine 
în fața vecinilor ; dar m-a ener
vat la culme că a fost de ajuns 
să n-o supraveghez o dată și s-a 
produs accidentul.

— Si soluția P
— Din pricina iritării și poate

Anticipație științifică

Telefon —
brățară

Să ne oprim,- citeva clipe, la 
granița dintre real și ficțiune.

Ne plimbăm — arhaic, dar 
plăcut obicei — pe jos și do
rim să telefonăm unui prieten. 
Despre cabinele telefonice cu 
fisă se vorbește doar în... preis
toria științei. Așa că nu ne ră
mîne altceva de făcut decît să 
privim brățara-televizor de pe 
mina la care, bineînțeles, este 
conectat și un telefon.

Mai întîi...să vedem cît este 
ceasul. Aceasta, pentru ca să 
nu riscăm să ne deranjăm pri
etenul. lnvîrtim un buton și 
pe ecran, apare imaginea 
unui orologiu, emisă de pos
turi de televiziune, în mod 
permanent. Apoi „chemăm" 
oficiul poștal cel mai apropiat 
și — automat — sintem în 
contact cu persoana dorită. 
Chipul ei apare pe ecranul 
ceasului și propria-ți imagine 
este transmisă — cu ajutorul 
unui minuscul îconoscop, con
struit după procedeul de micro- 
uzinaj prin telecomandă sub 
microscop — prietenului. Con
vorbirea televizată se desfă
șoară...

Să trecem acum la o rea
lizare mai apropiată de posibi- 
tățile tehnico-științifice actu
ale. Să ne oprim, de aceea, la 
un viitor mai... apropiat. Să zi
cem — -la următorul deceniu... 
Si iată un aparat telefonic — 
într-un anumit sens — imediat 
realizabil. El este de natură să 
înlăture multe din neajunsu
rile actualelor posturi tele
fonice și să ne facă viata mai 
ușoară...

Să începem așadar, prin a 
face o „critică" telefonului de 
astăzi. Posturile automate pe 
care le folosim nu permit să se 
observe dacă există vreo gre
șeală în compunerea numărului 
dorit. Și, mai ales, ele nu-ți 
dau posibilitatea să știi cine 
face apelul, mai înainte de a 
ridfca receptorul. Să mai adău
găm la aceasta neplăcerea de 
a reface mereu numărul la 
telefon, atunci cînd postul 
telefonic cu care dorești să 
vorbești este în permanență 
ocupat.

Așadar, sînt acestea cîteva 
inconveniente pe care un post 
telefonic ideal ar trebui să le 
înlăture. Un post telefonic ca 
acela pe care-l vom descrie.

De fapt, doritul telefon nu 
este altceva decît o combină 
automată. în compunerea ei 
ar intra: o „memorie" magne
tică, un cadran luminos drep
tunghiular și, în sfîrșit, o cla-* 

din dorința de a-i fi frică pe 
viitor am alungat-o de acasă. 
Dar să nu mă credeți fără su
flet. Chiar atunci cînd am făcut 
gestul am știut că o voi reprimi...

— Desigur, e doar unicul dv. 
copil. Și în plus unde era să se 
reîntoarcă dacă nu acasă. Îmi 
închipui că tot într-o atmosferă 
atît de „severă" ați crescut și dv.

— Nu, m-am descurcat singur. 
Am rămas, împreună cu frații 
mei, orfani de mici. Greutățile 
ne-au educat. Dar ea P. Ce-i lip
sește oare ?

— N-ați reușit să aflați P
— Nu. Are de toate: e bine 

îmbrăcată, are camera ei, nu-i 
cerem să facă nici un serviciu 
în casă, li cer un singur lucru 
să fie premiantă.

— Cînd ați rămas orfan n-ați 
regretat cel puțin căldura fami
liei, armonia ei, grija părinților 
pentru dv. ?

— Ce să mai vorbim. Așa a 
fost să fie.

— Dar Doina, Doinița cum 
probabil că-i ziceți...

— Nu, n-o alint niciodată.
— ...pe care v-o îndepărtați 

de-acum cu atâta brutalitate va 
putea fi supravegheată întotdea
una P Nu numai că vor mai fi 
zile cînd veți fi ocupat pînă sea
ra tîrziu, dar azi e în clasa a 
treia și n-are posibilități să se 
„apere" de această tutelă înăbu
șitoare, dar peste cîțiva ani ?

— Nu m-am gîndit la asta dar 
dacă mă port așa e că vreau să 
știe că învățătura este singura ei 
obligație.

— Inconștient sau nu, recu
noașteți obligațiile de pedagog 
pe care le aveți. Și nu un simplu 
pedagog — tot dacă vreți sau 
nu — dar primul, al copilului dv. 
Dar de ce obligație? N-ar fi mai 
bine să-și facă din învățătură o 

viaturi. Pentru a urmări func
ționarea combinei, să luăm — 
pe rînd —fiecare din părțile 
ei componente. Cadranul lumi
nos ar urma să fie alcătuit 
din tuburi de neon, a căror 
întrebuințare, de altfel, s-a 
generalizat de pe acum. Este 
vorba despre niște cifre invi
zibile — înscrise pe niște lame 
transparente suprapuse — lu
minate de mici tuburi de neon.

„Memoria" magnetică este 
alcătuită dintr-o buclă con
tinuă, mișcată cu ajutorul 
unui minuscul motoraș elec
tric. Ea înregistrează, conco
mitent cu cadrul luminos, 
numărul pe care-l compunem 
ca ajutorul claviaturii.

Numai in momentul tn care 
cel ce dorește să vorbească 
la telefon — avînd permanent 
sub ochi numărul compus — 
apasă pe butonul de apel, 
impulsurile electromagnetice 

sînt trimise spre selector.
O a doua porțiune a pistei 

magnetice conține — la adă
post de orice primejdie de 
„ștergere" — cifrele alcătuind 
numărul postului chemat. în 
cazul în care linia telefonică 
cu care se solicită convorbirea 
este liberă, aceste cifre se vor 
înscrie pe cadranul luminos al 
postului chemat. în cazul în 
care aceasta nu este liberă, so
licitantul nu mai are nevoie să 
reconstituie numărul dorit. El 
se mărginește doar să apese pe 
un buton al claviaturii pentru 
ca „memoria*’ magnetică să-și 
asume singură „sarcina" de a 
reface apelul. De îndată, însă, 
ce un alt număr este compus, 
banda magnetică se șterge în 
mod automat — ceea ce face 
foarte lesnicioasă manevrarea 
aparatului.

Deci unele avantaje evi
dente : posibilitatea de a vedea 
numărul pe care-l formezi, de 
a observa pe cel al postului 
care te solicită, suplețea folo
sirii (cu un singur buton de 
manevră, în cazul reluării unui 
număr deja compus), ca și su
primarea erorilor în compu
nerea numerelor. Mai mult decît 
atît. Aparatul oferă tehnicienilor 
din domeniul telecomandei 
avantajul de a putea „expedia" 
într-o tracțiune de secundă 
impulsurile la selectori. Aceasta 
in timp ce, aparatele actual
mente în folosință, necesită 
pentru aceeași operație — mai 
multe secunde, ceea ce este o 
frină incompatibilă cu un bun 
randament al centralelor.

Dr. I. MISAILĂ

pasiune care se poate transforma 
în dragoste pentru muncă și nu 
într-o silnică obligație ?

— La ce bun atîtea cuvinte 
frumoase. Eu un lucru am înțe
les : am întârziat într-o seară și a 
luat un 7. Nu va mai fi pre
miantă !

— Dintr-un 7, care încă nu e 
o notă proastă, faceți o adevă
rată dramă. Există o dramă posi
bilă dar cu totul alta. In loc s-o 
faceți să înțeleagă de ce trebuie 
să învețe foarte bine, și sînt ne
numărate argumente omenești și 
pe înțelesul ei, îi oferiți „argu
mente" fizice și „sperietoarea" cu 
fetița vecinilor. Sînt la îndemînă, 
e adevărat. Sînt convins că un 
an, doi nu va mai lua nici un 
șapte. Dar de aici începe drama 
și autorul sînteți numai dv. 
Acum va învăța ca să nu mai fie 
bătută și alungată de acasă; poa
te un timp — dar cîțiva ani — 
va găsi, o dată cu vîrsta, posibi
lități de a se sustrage controlului 
dv. Cele mai la îndemînă vor fi 
minciuna, răspunsul evaziv, dedu
blarea. Și va veni vîrsta critică. 
Cum vă explicați metamorfoza 
unor copii — „ideali" în clasele 
primare, care au ajuns la adoles
cență să dea de furcă familiei și 
societății ? In majoritate au fost 
siliți să învețe, cu aceleași pro
cedee ca și Doina și apoi... A- 
tunci cînd părintele, mai mult ca 
oricînd, trebuie să aibe nu nu
mai autoritatea morală asupra 
copilului său dar și să-i ofere a- 
cestuia posibilitățile confesiunii, 
comunicarea dintre dv. și Doina 
va fi de mult închisă Izgonită 
astăzi de acasă pentru un nefe
ricit 7 vă va ascunde mîine lu
cruri grave. Și oglinda pe care 
a-ți vrea-o acum ideală va fi 
atunci una falsă. Va fi destul de 
tîrziu I

încununarea
muncii

creatoare
(Urmare din pag. I)

realizarea lor solicitînd în conti
nuare eforturi creatoare ale între
gului colectiv. Răspunsul e prompt. 
Numeroasele propuneri venite din 
toate sectoarele de activitate sînt 
cumulate într-un amplu plan de 
măsuri care vizează în principal : 
perfecționarea organizării produc
ției, îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație, creșterea calificării ca
drelor, asigurarea unor condiții 
de muncă mai bune.

Era începutul, punctul de porni
re. Spiritul inovator al tuturor ca
drelor, pasiunea, efervescența crea
toare se fac acum simțite prin fap
te, odată cu trecerea la aplicarea 
propriilor hotărîri. Elementul de
terminant în producție — spunea 
în continuare tovarășa directoare 
— l-au constituit oamenii, inițiativa 
lor creatoare, strădania lor, în ul
timă instanță, de a ține pasul cu 
cuceririle tehnicii mondiale, de 
a-și însuși și mînui cu pricepere 
noile utilaje cu care a fost dotată 
fabrica"). La conducerea întreprin
derii vin numeroase alte propu
neri. Notăm cîteva, cele mai sem
nificative.

Se consuma mult Kieselgur în 
procesul de rafinare. Era un ma
terial deficitar a cărui procurare 
costă destul de scump. Oare nu se 
poate reduce consumul ? Lăcătușul 
Mihai Gheorghe, frezorul Constan
tin Geamănu și mecanicul Stelian 
Juncu își propun să dea un răs
puns pozitiv acestei întrebări. 
După un studiu îndelungat în care 
fac apel la o bogată literatură teh
nică de specialitate, ei pun la 
punct o metodă de regenerare a 
materialului din deșeuri.

Consumul scade de ia 5,79 kg pe 
tona de ulei la numai 2,04 kg. O 
inițiativă care valorează 500 000 
lei.

în alt sector, Gheorghe Mihai 
proppne înlocuirea rotorului de 
fontă cu rotor din tablă de 4 mm. 
în același timp, Ion Marinescu 
pune la punct fabricarea în uzină 
a becurilor de umplere pentru 
mașina de îmbuteliat înlăturîndu-se 
astfel importul acestor produse.

Dar atenția nu s-a îndreptat doar 
spre reducerea costurilor, ea e 
captivată în aceeași măsură de 
explorarea noilor posibilități de 
creștere a producției. Se urmărește 
în principal creșterea randamentu
lui de ulei din semințe. începe un 
amplu studiu al întregului flux teh
nologic ia care participă tot per
sonalul aferent. Rînd pe rînd apar 
noi îmbunătățiri ale procesului 
tehnologic. Se reduc pierderile la 
depozitare, condiționarea, prin o- 
perațiile prealabile de curățire și 
uscare, este mai bună ; se perfec
ționează parametrii de prăjire a 
semințelor obținîndu-se o unitate 
și temperatură optimă. Ca urma
re, uleiul remanent în turtele de 
floarea soarelui scade de la 24 la 
sută la numai 18 la sută. Și astfel 
din aceleași cantități de materie 
primă se obțin 325 de tone ulei 
brut în plus.

în schimburile II și III se obser
vă o reducere a randamentului u- 
tilajelor ; indicele de folosire a 
instalațiilor este în aceste schim
buri mai redus. Tot acum apar de
fecțiuni accidentale mai dese. Cau
za : asistența tehnică e insuficien
tă. O nouă sursă de ridicare a 
producției apare clar — aducerea 
celor două schimburi la nivelul 
celui de zi. Se realizează aceasta 
prin redistribuirea între schimburi 
a personalului de întreținere. Pen
tru prevenirea defecțiunilor acci
dentale se introduce graficul de 
revizii preventive. Indicile de fo
losire a mașinilor crește.

Iată pe scurt cîțiva din factorii 
care au condus la rezultatele 
amintite. A.r mai putea fi adăugat 
aici permanenta preocupare pen
tru ridicarea calificării și urmări
rea zilnică a realizărilor care au 
permis îndeplinirea ritmică a pla
nului pe zile, decade și luni. Re
zultă limpede că aceste realizări 
se datoresc în primul rînd oame
nilor, dorinței lor continue de 
a se autodepăși, căutărilor 
neobosite pentru perfecționarea 
neîntreruptă a producției. A- 
celeași trăsături caracterizează și 
activitatea desfășurată în primele 
luni ale anului 1966 cînd planul 
a fost îndeplinit și depășit la toți 
indicatorii, semn evident că mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
la Fabrica de uleiuri vegetale 
,,Muntenia" își respectă cuvîntul 
dat prin angajamentele luate în 
întrecerea socialistă în cinstea ce
lei de-a 45-a aniversări a Partidu
lui Comunist Român.

★

Au mai primit Steagul 
roșu al C.C.S. și Diploma 
de întreprindere fruntașă 
pe ramură, feroviarii Sta
ției C.F.R. Triaj Brașov. lu
crătorii întreprinderii de 
gospodărire orășenească 
Reșița, colectivul întreprin
derii de reparații auto nr. 8 
din Craiova. colectivul 
Trustului regional de con
strucții Brașov.
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R.F.G. — Aspect de la demonstrația muncitorilor de la mina 
Graf Bismarck din Gelsenkirchen, Împotriva proiectatei în

chideri a minei

L ucrările Consiliului Economic

și Social al O.N.U.

Kot
din Huong Khe

r* cu... gloanțe?

Delegația guvernamentală

română a sosit la Cairo

NEW YORK 2 (Agerpres;. 
■— La New York continuă 
lucrările sesiunii a 40-a a 
Consiliului Economic și So
cial al O.N.U.

Philippe de Seynes, sub
secretar O.N.U. pentru pro
blemele economice și sociale

MINISTRUL educafiei naționale 
din R. D. Vietnam, Nguyen Van 
Huyen, a declarat cu prilejul unei 
conierințe de presă că, în urma 
atacului aerian întreprins la 9 fe
bruarie 1966 de aviația americană 
asupra școlii din districtul Huong 
Khe, au fost omorîți 33 de copii 
între 7 și 15 ani, iar alti 24 de 
elevi și un profesor au fost ră
niți. După ce a arătat că aceasta 
este a 134-a școală din R. D. Viet
nam bombardată de aviația ame
ricană, ministrul educației națio
nale a subliniat că atacurile asu
pra instituțiilor de învă/ămînt nu 
sînt aefiuni izolate, ci fac parte 
din planurile guvernului S.U.A. 
privind războiul de agresiune din 
Vietnam. Ministrul educației na
ționale a exprimat apoi indignarea 
cadrelor didactice, a studenților și 
elevilor din R. D. Vietnam pentru 
crimele comise împotriva poporu
lui vietnamez.

CAIRO 2. — Coresponden
tul Agerpres, C. Oprică, 
transmite : Marți seara a so
sit la Cairo delegația guver
namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, care va participa la lu
crările primei sesiuni a Co
misiei economice mixte ro- 
mâno-egiptene.

Pe aeroportul internațional 
din Cairo, delegația a fost în- 
tîmpinată de Abdel Moneim 
Kaissuny, vicepreședinte al 
guvernului R.A.U., însărcinat 
cu problemele economice și 
financiare, Hamah el Sayeh, 
subsecretar de stat la Minis
terul economiei și comerțului

alte 
pre

zent ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo, 
Mircea Nicolaescu. într-o de
clarație făcută la sosire, 
Gheorghe Rădulescu a spus : 
„Scopul vizitei delegației noa
stre este de a ne întîlni în 
cadrul Comisiei mixte pentru 
a avea un schimb de păreri 
asupra problemelor care inte
resează cele două țări. Con
vorbirile noastre au ca scop 
dezvoltarea bunelor relații 
care s-au legat în ultimii ani 
și sperăm să găsim noi posibi
lități pentru o colaborare eco
nomică folositoare ambelor 
țări și popoare".

exterior, precum și de 
persoane oficiale. A fost

• CAMERA Comunelor a apro
bat marți seara cu 291 de voturi 
pentru și 287 contra, politica 
vernului laburist britanic în 
meniul economic.

gu- 
do-

Eli-• CONSILIUL Național de 
beraie a hotărît la 1 martie inter
zicerea tuturor partidelor politice 
ghaneze, inclusiv cele create în 
străinătate.

O IN ORAȘUL Cerro de Pasco 
din Peru a avut loc un miting or
ganizat de secția Federației stu
denților din localitate. Participan
ts la miting au protestat împotri
va „secătuirii bogățiilor țării prin 
exploatarea excesivă" din partea 
companiei miniere nord-americane 
„Cerro de Pasco", a minelor din 
această regiune.

înclicicrcaCongresuluițărănesc german
BERLIN 2 (Agerpres). — La 

Berlin s-au încheiat lucrările 
celui de-al 9-lea Congres ță
rănesc german. Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germa
ne, a rostit o cuvîntare în ca
drul căreia s-a ocupat de căile 
și principiile dezvoltării agri
culturii R. D. Germane în 
viitorii zece ani.

Prin gospodărirea rațională 
și datorită cooperării dintre 
unitățile agricole, a subliniat 
W. Ulbricht, s-au asigurat 
condițiile pentru o conducere 
eficace a producției agricole, 
pentru folosirea practică a 
cercetărilor științifice, pentru 
chimizarea agriculturii și fo
losirea unor sisteme de mașini 
agricole moderne. Ca un prim 
rezultat, nivelul de trai al ță
ranilor cooperatori din R. D. 
Germană a crescut.

Walter Ulbricht a relevat 
importanța elaborării unui 
plan complex care să asigure 
dezvoltarea multilaterală a a- 
griculturii. De asemenea, el a 
vorbit despre măsurile ce tre
buie luate pentru intensifica
rea maximă a producției agri
cole.

--------®.

Sesiunea
Seimului

R* IX Polone
VARȘOVIA 2. — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță, transmite: Seimul R.P. 
Polone dezbate 
probleme ale învățământului, 
prevăzute de Plenara a 7-a a 
C.C. al P.M.U.P. La ședința 
de deschidere participă Jozef 
Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, pre
cum și membri ai guvernului 
și alte persoane oficiale.

Prezentând măsurile în do
meniul învățămîntului, Wa- 
claw Tulodziecki, ministrul 
învățămîntului, a arătat că, 
începînd de la 1 septembrie 
a.c., în 19 000 școli elementare 
va fi extins învățămîntul de 
8 ani. In anul școlar 1966— 
1967 școlile elementare din 
R. P. Polonă vor dispune de 
137 300 săli de clasă și 19 800 
ateliere și laboratoare.

în prezent

Evenimentele afri
cane (în cascadă) au 
împins Sudanul în 
afara actualității. 
Din Khartum știrile 
s-au împuținat. Apa
rent domnește liniș
tea. Dar numai apa
rent. In provinciile 
sudice situația se 
menține încordată 
și deși comunicatele 
oficiale sînt sărace 
în amănunte, a de
venit limpede că 
luptele dintre arma
tă și sudiști nu apar
țin, deocamdată, 
domeniului trecutu
lui. Autoritățile pre
feră să coboare cor
tina tăcerii peste 
aceste evenimente.

L
a Khartum sînt 
destui acei oameni 
politici dispuși să 
compare problema 
sudului cu un la
birint din care cu 
maximă dificultate 
se poate găsi ieși
rea. Sudanul în

seamnă un imens teritoriu 
(2 511 000 km p) cu o popu
lație numeroasă

— practicată la Khartum — a 
rămas aceeași. Cu singura deo
sebire că în ultima vreme se 
evită publicitatea. Represiunile 
(indiferent de eticheta care li 
se aplică) nu pot deschide dru
mul înțelegerii Există o pră
pastie între nord și sud pe care 
o poate acoperi doar o reală 
încredere reciprocă.

Primul ministru constata că 
„problema sudului nu este o 
chestiune rasială, nici una re
ligioasă, ci este vorba de o dis
crepanță între două regiuni ale 
tării, situație moștenită de la 
regimurile coloniale". în viziu
nea oficială ar exista o singură 
posibilitate de reglementare: 
„Problema ar putea fi soluțio
nată atunci cînd alegătorii din 
provinciile sudice își vor. de
semna reprezentanții în Adu
narea Constituantă sudaneză". 
Dar simplul act electoral poate 
anula actuala tensiune din 
sud ?

în privința aceasta se pare 
că în sînul coaliției guverna
mentale de la Khartum există 
neînțelegeri. Premierul Mah- 
goub și partidul Umma insistă 
pentru organizarea de alegeri 
parlamentare în cefe trei pro-

a prezentat raportul O.N.U. 
privind punerea în valoare 
și utilizarea resurselor na
turale prin care se urmăreș
te elaborarea unui program, 
de cinci ani, de sprijinire a 
eforturilor țărilor membre 
pentru indentificarea și va
lorificarea acestor resurse. La 
realizarea acestui program ar 
urma să fie antrenate institu
ții specializate ale O.N.U., 
Comitetul Consultativ O.N.U. 
pentru aplicarea științei și 
tehnicii, precum și experți din 
diferite țări interesate. Majo
ritatea delegațiilor care au in
tervenit la discuții 
favorabil acest 
O.N.ÎJ. menit să 
cooperarea atît pe 
teral, cît și pe plan internațio
nal, să sprijine eforturile ță
rilor în curs de dezvoltare 
pentru folosirea 
propriu a 
în scopul 
nomice, a 
de trai al

Dezbaterile asupra acestei 
probleme care au loc în șe
dința plenară, au fost condu
se de Costin Murgescu, prim- 
vicepreședinte al E.C.O.S.O.C.

au privit 
program 

stimuleze 
plan bila-

interes 
naturale 
lor eco- 

nivelului

dm militia populară stind
l

Interviul de veghe Ia hotare.

Ei sînt gata să-șl apere pa-

Fisuri congenitale tria de orice atac al inter-

R. D. VIETNAM. — Tineri

• ÎNTR-O declarație făcută 
presei, la înapoierea delegației gu
vernamentale ungare din vizita fă
cută într-o serie de țări afro-asia- 
tice, Gyula Kallai, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, a subliniat că schimburile 
de păreri avute cu conducătorii 
țărilor vizitate au demonstrat că 
în cele mai importante probleme 
ale politicii internaționale punctele 
de vedere ale acestora sînt identi
ce sau asemănătoare celor ale R.P. 
Ungare. El a menționat că, avînd 
în vedere interesele și avantajele 
reciproce între R. P. Ungară și a- 
ceste țări au fost încheiate o 
serie de acorduri economice, teh- 
nico-științifice și culturale.

în 
resurselor 
dezvoltării 
ridicării i 
populației.

asupra

Iui Spaak

• ÎN AJUNUL declarației-pro- 
gram a noului guvern italian, un 
eveniment nou a atras atenția asu
pra menținerii disensiunilor în 
rîndurile Partidului democrat-creș- 
tin. După ce sîmbăta trecută vice
președintele Partidului democrat- 
creștin, Galleoni, și-a prezentat de
misia. în semn de protest pentru 
faptul că reprezentanții curentului 
său nu au fost incluși „în med 
corespunzător" în noul 
marți liderii curentului 
Nuove", care reprezintă 
democrației-creștine, au hotărît să 
părăsească în bloc Direcțiunea 
partidului. Aceasta deschide o a- 
devărată criză în direcțiunea 
Partidului democrat-creștin.

mod 
cabinet, 

,,Forze 
stingă

El Fasher •

Isoke
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Partea hașurată este cea în care predomină populația arabă, 
albă (provinciile sudice Bahr El Ghazal, Equatoria și Nilul 

rior) este teatrul unor sîngeroase ciocniri.
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ț-.h incident semni- 
/ / iicativ s-a pro- 

dus în Comisia 
pentru afaceri externe 
a Congresului S.U.A. 
în timpul discuției pri
vind acordarea unei 
noi cote din „ajutorul 
economic extraordinar" 
pentru Vietnamul de 
sud, însumînd 275 mi
lioane dolari.

Revista „U. S. News 
and World Report" re
latează că un membru 
al comisiei, < 
menu! Wayne 
din Ohio, a atras 
lenția guvernului 
supra faptului că 
parte substanțială 
ajutorului în 
trimis Vietnamului de 
sud este pur și simplu 
furată". Hays a citat 
numeroase cazuri de 
funcționari americani 
din capitala sud-viet- 
nameză ale 
soții „virează 
fiecare lună în 
turi personale 
bănci din Statele 
te sume mergînd 
Ia 15 000 dolari". 
semenea „conturi gra
se" care răsar peste 
noapte, a spus con
gresmenul de Ohio nu 
pot fi explicate decît 
prin „operațiuni ile
gale cu fondurile aju
torului american".

La replica secretaru
lui de stat Dean Rusk 
care a declarat că 
„guvernul nu știe ni-

n made 
/ / iicativ 

dus j t

congres- 
i Hays 

a- 
a-
„o 

a 
dolari

căror 
în 

con- 
la 

Uni- 
pînă 

’ A-

mic în acest sens": s-a 
ridicat iritat congres
manul Clement Zablo- 
ckj din Wisconsin. El 
a (inul să dezvăluie 
că ambasada S.U.A. la 
S'aigon „e perfect 
curent" cu ceea 
colegul său din < 
denumea elegant 
perațiuni ilegale' 
manipularea ajutoru
lui american.

„In timpul vizitei 
mele la Saigon în ia
nuarie — a declarat 
Zablocki — mai mulți 
membri ai ambasadei 
noastre mi-au relatat 
că cea mai mare parte 
a fondurilor pentru a- 
jutorul economic este 
delapidată fie de că- 
'tre rețeaua foarte vas
tă a funcționarilor a- 
mericani, fie de către 
autoritățile sud-vietna- 
meze. Sistemul e în 
așa fel conceput îneît 
profită numai cei care 
au oricum o poziție e- 
conomică soBdă". Ori
cine trăiește cîteva 
zile la Saigon — a re
marcat congresmenul 
din Wisconsin — își 
dă repede seama că 
liderii sud-vietnamezi 
înoată în dolari pînă-n 
gît".

Ca isă calmeze spi
ritele, administratorul 
Agenției guvernamen
tale pentru dezvolta
re internațională, Da
vid Bell, a intervenit 
în dezbateri cu urmă
toarea remarcă : „S-ar

vențzoniști/pr americani

: la
ce 

Ohio
,,o- 

?* în

putea i ca lucrurile să 
stea - tocmai așa cum 
spun domnii Hays și 
Zabjocki. Să nu scă
păm însă din vedere; 
că mecanismul ajuto
rului economic pentru 
Vietnam (de sud — 
n.n.) nu este un me
canism ermetic. Dim
potrivă, are multe fi
suri",

„U.
World 
treaba 
le lui 
siderate

S. News and 
Report" se în
dată observații- 
Bell pot fi con- 

o încercare 
de „calmare a criti
cilor* sau, mai degra
bă, „o pledoarie fără 
voie pentru schimba
rea radicală a unui a- 
semenea mecanism 
plin de găuri ca aju
torul economic ameri
can pentru Saigon".

In fapt și Beli în ob
servațiile sale, și re
vista americană în co
mentariul său ironic, 
ocolesc datele esenția
le ale problemei. „Me
canismul ajutorului e- 
conomic al S.U.A. pen
tru Saigon' este con
struit exact așa cum e 
„construită' întreaga 
politică a Washingto
nului în Vietnamul 
de sud ; ca un meca
nism 
unui
tă corupt, anti-popular. 
E vorba, așadar, de 
fisuri congenitale.

de sprijinire a 
regim-marione-

EM. RUCĂR

fn funcțiuneR. P. UNGARĂ, —Noua filatură modernă din Gyor, care a intrat recent

• ÎN CAPITALA pakistaneză 
continuă convorbirile dintre dele
gațiile Ia nivel ministerial ale In
diei și Pakistanului, în legătură cu 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două țări. Intr-o 
corespondenților 
trul de externe 
Bhutto, a arătat 
registrate unele 
mai există unele 
pensie". Din surse indiene s-a a- 
flat că, la cererea președintelui 
Ayub Khan, delegația indiană își 
va prelungi cu încă o zi șederea 
la Rawalpindi, pentru a continua 
discuțiile și a găsi o soluție în 
problemele încă în suspensie.

declarație făcută 
de presă, minis- 

pakistanez, Aii 
că „au fost în- 

progrese, dar că 
chestiuni în sus-

BRUXELLES 2 (Agerpres). 
— Paul Henri Spaak, a acor
dat televiziunii flamande un 
interviu, în care, printre alte
le, s-a ocupat pe larg de pro
blema vietnameză. El și-a ex
primat părerea că „va fi greu 
să se reglementeze problemele 
Vietnamului fără a se da 
Vietcongului (forțele patrioti
ce de eliberare din Vietnamul 
de sud — nr.) posibilitatea de 
a-și spune cuvîntul". Spaak 
și-a exprimat totodată con
vingerea că în cazul unor ale
geri în Vietnam „un partid, 
care pare să fie un partid pu
ternic, nu trebuie să fie inter
zis și nici împiedicat de a-și 
desfășura propaganda".

Referindu-se la războiul 
agresiune dus de S.U.A. 
Vietnam, Spaak a declarat
după părerea sa Statele 
Unite ar trebui să-și schimbe 
întreaga lor politică din Asia.

de 
în 
că

După succesul zborului

coti

se

Astronomul sovietic 
acad. Alexandr Mi
hailov consideră că 
primul contact 

mic cu planeta Ve
nus permite să
spere că planeta va 
putea fi studiată în 
modul cel mai direct 
și cu regularitate. El 
își exprimă îndoiala 
că „viitorii cosmonau- 
ți vor găsi pe Venus 
o lume înfloritoare". 
Este posibil ca supra
fața planetei să fie 
acoperită cu 
tiu încins.

„Este o 
științifică și

Așadar, încă o sesiune mi
nisterială a Pieței comune a 
luat sfîrșit fără a se putea u- 
dopta hotărîri mai importante 
în problemele discutate.

Participanții Ia reuniunea de 
la Bruxelles purtau în servie
tele lor două dosare princi
pale a căror rezolvare a fost 
amînată de nenumărate ori : 
reglementarea finanțării poli
ticii agricole comune și nego
cierile comerciale ale Comu
nității Economice Europene în 
cadrul „rundei Kennedy".

D upă cum se știe, prima ches
tiune de pe agendă a constituit 
„mărul 
provocat 
30 iunie 
realizat 
prima lună a anului, 
sesiunii de la Bruxelles șanse 
sporite pentru a urni carul 

comunitar, după opt luni de stagnare.
Reglementarea finanțării politicii agri

cole comune urma să stabilească contri
buția fiecărui partener al comunității la 
fondul agricol comun, care va trebui să 
acopere diferentele dintre prețurile pro
duselor vegetale de pe piața mondială și 
cele de pe piața internă a membrilor Pie
ței comune.

în ceea ce privește a doua problemă 
importantă de pe agendă, sesiunea de la 
Bruxelles avea menirea de a pune capăt 
acuzațiilor aduse Pieței comune, potrivit 
cărora aceasta, datorită dificultăților sale 
interne blocase tratativele din cadrul 
„rundei Kennedy" (care urmăresc reduce
rea tarifelor vamale între țările membre

discordiei" care a 
cunoscuta criză din 
1965. Compromisul 
la Luxemburg, în 

acorda

un pus-

realizare 
tehnică

„Venus-3“
formidabilă care me
rită cele mai mari 
elogii", a declarat 
Kenneth Gatland, vi
cepreședinte al So
cietății interplanetare 
britanice, comentînd 
știrea că stația auto
mată „Venus-3“ a 
atins suprafața pla
netei Venus. „Faptul 
că stația s-a aflat în 
zbor trei luni și ju
mătate dovedește că 
s-a ajuns la o preci
zie de cel mai înalt 
grad. Această reali
zare deschid© posibi
lități și mai mari în 
domeniul cercetări
lor interplanetare".

Directorul Institu
tului de astrofizica al 
Universității din 
Bonn, prof. L. Pries
ter a calificat zbo
rul stației cosmice so
vietice „Venus-3“ ca 
pe un grandios succes 
al științei sovietice. 
El a subliniat că in
formațiile științifice 
importante obținute 
în urma zborurilor 
stațiilor cosmice „Ve- 
nus-2“ și „Venus-3“ 
vor contribui într-o 
măsură considerabilă 
la cucerirea de către 
om a spațiului cos
mic.

(13 000 000 locuitori). Lipsa de 
omogenitate a acestei populații 
(compusă din arabi și negri) a 
oferit vechilor stăpînitori ai 
tării un teren prielnic de ma
nevră. între nordul arab și su
dul negru a fost cultivată, cu 
tehnica proprie colonialismului, 
o vrăjmășie perpetuată de-a 
lungul deceniilor. Sudanul a 
devenit independent, dar pro
blema sudului se menține în 
același punct critic. Tentativele 
de a găsi o soluție politică au 
eșuat. Neînțelegerile de la 
masa tratativelor s-au tradus 
apoi într-o înfruntare armată, 
soldată cu numeroase victime. 
Cele trei provincii meridionale 
— Bahr Ei Ghazal, Equatoria și 
Nilul Superior — au cunoscut 
drama sîngeroasă a unui război 
fără linie de front. în satele 
cuprinse de flăcări, în orașele 
ce purtau urmele luptelor, în 
păduri și în saivane s-au con
sumat cutremurătoare 
ale acestei înfruntări.

Autoritățile de la 
exprimă năzuința de
formulă care să ducă la 
malizarea situației în sud. Pre
mierul Mahgoub susține nece
sitatea unei „soluții politice", 
însă, în aceeași frază, afirmă 
că „este încă necesară folosirea 
forței în sud împotriva elemen
telor rebele". Dar se poate ob
ține o reglementare politică 
atîta timp cît armele nu au 
amutit ? Politica de represiuni

episoade

Khartum 
a găsi o 

nor-

zborurilor

aprilie.vincii în cursul lunii 
Partidul national unionist apre
ciază că alegerile trebuie să se 
desfășoare după normalizarea 
situației din zona meridională. 
Absența unui punct de vedere 
comun în sinul guvernului de
termină pe unii observatori, ci
tați de agenția REUTER, să 
emită ipoteza unei amînări a 
scrutinului sudic.

La Khartum știrile care so
sesc din sud nu par să inspire 
optimism în ceea ce privește o 
apropiată întîlnire cu urnele. 
Luptele dintre armată și sudiști 
se desfășoară cu intensitate. în 
plus, nemulțumirile din unită
țile militare au silit guvernul 
să destituie pe comandantul șef 
al garnizoanei din provincia 
Bahr El Ghazal. Concomitent, 
alti 11 ofițeri superiori au fost 
eliminați din cadrele armatei. 
Sînt indicii ale unor complicații 
suplimentare cărora autoritățile 
trebuie să le facă față. Pentru 
guvernul de la Khartum 
„perspectiva unei prelungiri a 
războiului civil este 
neliniștitoare" scria 
AFRIQUE.

Problema sudului se 
departe de momentul 
luționări eficiente. O 
re electorală, acompaniată 
împușcături, va alimenta noi 
suspiciuni.

profund 
JEUNE

află încă 
unei so- 
consul fa

de

EUGENIU OBREA

ale Acordului general de tarife și comerț 
— G.A.T.T.).

Ambele probleme nu au fost abordate în 
mod direct, în cadrul dezbaterilor, evitîn- 
du-se, după părerea agențiilor de 
„fondul dificilelor chestiuni aflate 
tigiu".

Astfel, după ce s-a ajuns la un acord 
general privind contribuțiile la fondul co
mun, s-au conturat păreri diferite asupra

presă, 
in li-

Prolog la noi

confruntări

folosirii acestui fond. Miniștrii, dat fiind 
„complexitatea acestei probleme" au ho
tărît să ceară Comisiei executive a Pieței 
comune să elaboreze un studiu compara
tiv care să fie supus dezbaterilor următo
rului Consiliu ministerial, la sfîrșitul lunii 
curente. Pe de altă parte, ministrul de ex
terne francez, Couve de Murville, a asigu
rat pe cei „cinci" că Franța va permite 
mișcarea liberă a produselor industriale 
din tarile C.E.E, de la 1 iulie 1967, cu con
diția să se procedeze identic cu produsele

agricole. ASSOCIATED PRESS califica a- 
ceastă declarație ca o „ademenire" pentru 
vest-germani, (interesați în libera circula
ție a produselor, industriale), pentru a ac
cepta urgentarea reglementării finanțării 
politicii agricole comune.

Observatorii consideră că pentru rezol
varea acestui dosar vor mai fi necesare 
încă multe luni și o serie întreagă de com
promisuri.

în ziua a doua a dezbaterilor, miniștrii 
au ajuns la concluzia că problemele „run
dei Kennedy" nu pot fi rezolvate în cadrul 
actualei sesiuni și au hotărît... convoca
rea unei reuniuni speciale consacrate ex
clusiv tratativelor G.A.T.T.

Cercurile informate din apropierea Pie
ței comune, afirmau că reprezentanții 
C.E.E. la „runda Kennedy" nu-și vor putea 
spune cuvîntul decît atunci cînd spinoasa 
problemă a finanțării politicii agricole co
mune va fi rezolvată. Ziarul COMBAT ex
prima părerea că „este imposibil ca fără 
un acord prealabil între „cei șase" asupra 
fundamentului însuși al politicii lor co
munitare, să fie soluționată problema agri
colă a „rundei Kennedy".

„Bonn-ul, remarca ziarul citat, nu poate 
avea „runda Kennedy" (în care este inte
resat — N.A.) fără un acord în problema 
agrară. în aceasta constă miezul proble
mei care în sesiunile următoare va deveni 
obiectul a unor îndelungate supratîrguieli 
între Bonn și Paris".

Caracterizînd lucrările ultimei sesiuni 
ministeriale a Pieței comune, FRANCE 
PRESSE constată că acestea nu au fost 
decît un „prolog la o bătălie de avan
gardă" și „că marea bătălie diplomatică- 
economică rămine să se angajeze".

Noul guvern
sirian

După cinci zile de con
sultări, apreciate ca „di
ficile” de către observa
torii de presă, dr. Yous
sef Zouayen a anunțat 
componența noului gu
vern sirian.

ION TIMOFTE

Noua echipă ministerială a 
Siriei este alcătuită din 20 de 
membri, dintre care 10 ocupă 
pentru prima dată funcția de 
ministru, iar patru sînt repre
zentanți ai armatei. „Youssef 
Zouayen, menționează agenția 
FRANCE PRESSE, nu a ac
ceptat în guvern participarea 
naționaliștilor care preconi
zează o reîntoarcere la Uniu
nea siro-egipteană", iar, pen
tru a evita reproșul de a fi 
monopolizat puterea, „militarii 
s-au mulțumit numai cu patru 
portofolii", adaugă aceeași a- 
genție.

în ceea ce privește situația 
din țară, postul de radio Da
masc menționează că potrivit 
unui comunicat guvernamen
tal, începînd de la 2 martie, 
toate frontierele siriene se vor 
redeschide.
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