
Ui'

in intimpinarea
Congresului U.T.C.

Oțelarit 

în luptă

PENTRU RECOLTE

BOGATE

cu minutele
TIMIȘOARA (de la coresponden

tul nostru).
încă din anul trecut, conducerea 

secției oțelărie a Combinatului 
siderurgic Reșița a aplicat linele 
măsuri tehnico-organizatorice al 
căror obiectiv final viza sporirea 
producției de oțel. Au fost execu
tate lucrări de protejare a bolților 
regeneratoare împotriva scurgerii 
de apă și zgură, s-au amenajat la 
cuptoare buncăre și spații pentru 
depozitarea feroaliajelor și altele, 
care au asigurat condiții de muncă 
pe măsura elanului oțelarilor. 
Acum, în preajma celui de-al IV-lea 
Congres al U.T.C., tinerii oțelari 
desfășoară o întrecere însuflețită, 
obțin zilnic noi succese în muncă, 
concretizate în cele 1 550 tone de 
oțel produs aici peste plan. Aceste 
rezultate demonstrează că angaja
mentul luat pînă la 8 mai de colec
tivul oțelăriei va fi îndeplinit îna
inte de termen. Ce contribuție au

(Continuare în pag. a IV-a)

CONSTANȚA (de 
la corespondentul 
nostru).

Organizațiile U.T.C. 
din unitățile agricole 
din raionul Adamcli
si și-au propus ca în 
intimpinarea celui 
de ai IV-lea Congres 
al U.T.C. să sporeas
că contribuția tine
retului la traducerea 
în viață a sarcinilor 
puse în fața agricul
turii de documentele 
Congresului al IX-lea 
al P. C. R. Astfel, 
pentru că raionul 
posedă o mare su
prafață de teren în 
pantă, cu mari posi
bilități de valorifica
re, în acest an s-au 
început importante 
lucrări de terasare și 
plantare cu vii a a- 
cestor terenuri. La

Oltina, de pildă, la 
terasarea a 20 hecta
re lucrează, alături 
de vîrstnici, 170 de 
tineri, la Cărpiniș e- 
xecută te răsări 78 de 
tineri, la Ostrov, 
pentru cele 20 hec
tare de terase, orga
nizația a mobilizat 
zilnic 140 de tineri, 
iar la Coslugea, nu
mărul participanților 
la această acțiune 
este de aproape 100.

O altă acțiune ca
re se bucură de a- 
portul tinerilor în a- 
ceste zile, este trans
portul în cimp și 
administrarea Îngră
șămintelor naturale 
și chimice. La Vlas 
peste 60 de tineri au 
transportat și admi
nistrat ogoarelor 18 
tone de super fosfat 
și 180 tone gunoi de

grajd, iar la Limanu, 
unde s-au transportat 
și împrăștiat pe cimp 
98 tone de îngrășă
minte naturale și 36 
tone îngrășăminte 
chimice, au partici
pat 105 tineri.

Paralel cu muncile 
efectuate în cimp, 
duminică și în orele 
libere, organizațiile 
U.T.C. inițiază ac
țiuni de muncă pa
triotică pentru înfru
musețarea comunelor 
și satelor; se plan
tează pomi, se ame
najează spafii verzi, 
se repară șoselele și 
drumurile interioare. 
La asemenea acțiuni, 
organizate de curind, 
au participat 150 de 
tineri Ia Viile, 170 
la Oltina și alți 62 ■ 
la Limanu.

Un pasionat al șantierului: 
sudorul Vică Ignat, care-și 
aduce contribuția și la 
construirea Complexului 

de materiale de construcții 
Bîrsești — Tg. Jiu

Foto: ION CUCU

CUM SE STUDIAZĂ
CARTEA PRODUCȚIEI

Puncte de vedere privind practica studenților

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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ÎN ADUNĂRILE ACTIVULUI

dezbaieim pnoiEcmm 
DE SEATUJ AL 11. I. C.

In. toate regiunile țării con
tinuă să aibă loc dezbateri în 
adunări ale activului U.T.C., 
asupra proiectului de statut 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, important document pen
tru viața și activitatea U.T.C.

în cuvîntul participanților 
la dezbateri se subliniază în 
mod unanim că proiectul de 
statut corespunde creșterii 
conștiinței tineretului, noilor 
condiții de muncă și viață ce 
i-au fost create prin grija 
partidului. Subliniind că pro
iectul de statut sintetizează 
experiența proprie acumulată 
de organizația noastră de-a 
lungul anilor, participanții la 
dezbateri se referă în același 
timp la faptul că prevederile 
cuprinse în proiect creează un 
cadru corespunzătoi’ îndepli
nirii sarcinilor mari pe care 
partidul le-a pus în această 
perioadă în fața Uniunii Ti
neretului Comunist.

Dezbaterile care au loc pri
lejuiesc totodată organelor și 
organizațiilor U.T.C. posibili
tatea de a desprinde concluzii 
pentru îmbunătățirea activi
tății lor.

Participanții Ia dezbateri 
fac numeroase propuneri cu 
privire la proiectul de statut 
— dovadă a grijii deosebite pe 
care uteciștii, cadrele organi
zației noastre, o au pentru 
continua întărire a Uniunii 
Tineretului Comunist.

In același spirit de lucru, 
de analiză profundă, s-a des
fășurat ieri și adunarea acti-

-----•-----

20 000 operații 
pe secundă

CLUJ. — La Institutul de 
calcul din Cluj al Academiei, 
a fost terminat proiectul unei 
noi mașini electronice de cal
cul. Spre deosebire de „Dacice 
1“ care face 2 000 operații pe 
secundă, noua mașină electro
nică va efectua 20 000 de ope
rații.

Un succes deosebit al oame
nilor de știință clujeni este și 
realizarea dispozitivului de in
troducere a datelor în mașină 
cu ajutorul fotoelementelor.

(Agerpres)

vului Comitetului raional 
U.T.C. „23 August“ din Ca
pitală.

— Uteciștii, întregul tineret 
din uzina noastră au primit cu 
viu interes proiectul de Sta
tut al U.T.C. — spunea DU
MITRU BADEA, locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C. 
al Uzinei „23 August". Pro
iectul de statut ridică pe o 
treaptă superioară calitatea 
de utecist. în uzină, uteciștii 
discută cu mult interes, prin
tre altele și acea prevedere 
referitoare la obligația fiecă
rui utecist de a-și îndeplini 
exemplar sarcinile profesio
nale și obștești. Pentru orga
nizațiile de bază, se desprinde 
concluzia de a desfășura o și 
mai susținută muncă politică 
pentru a dezvolta continuu la

tineri responsabilitatea față 
de îndeplinirea îndatoririlor 
ce le revin.

— Practica de pînă acum a 
dovedit că în preocupările or
ganizației noastre un loc im
portant îl ocupă dezvoltarea 
la tineri a interesului pentru 
continua pregătire profesio
nală a spus MIHAI ZUGRA- 
VU, locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.C. de la Fa
brica de mașini, unelte și 
agregate, București. De aceea 
cred că ar fi necesar ca în 
proiectul de statut, la capito
lul — „Organizațiile de bază 
ale U.T.C.“ — să se prevadă

ION MARIA 
DAN RADU POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

ILIE PURCARUde

M Raid-anchetă

în cluburile

de
cu

Din pri- 
construc- 
a ridicat 
probleme

de Fier, 
deschid 
viitoare 
blocuri,

riașe turnuri de pia
tră.

Cine sînt acești oa
meni ?

a- 
a- 
a-

Jiului a ră- 
aceeași: cu 

drepte și do-
neret la înălțimea exigenței aces
tuia ?

-Colaborare artificială"

Văii Jiului

Kilometri de planuri,
milimetri de activități

atca
mas 
linii 
moale, cu învîrte- 
jiri năvalnice, cu 
munți de-oparte și 
de alta. Funda
mental s-au schim
bat vechile așezări 

miniere care-i urmăresc cursul de 
la Petrila la Uricanl. Atributele 
urbanizării sînt prezente ■ peste 
tot în această parte a țării; lo
cuințele moderne, cinematogra
fele, casele, de cultură, cluburile. 
Foarte mulți dintre locuitorii a- 
cestor orașe sînt tineri; tineri 
care se dăruiesc cu pasiune mm-

cii, care doresc continuu să știe 
mai mult, să se distreze și să-și 
petreacă mai bine timpul lor 
liber.

Sînt organizatorii manifestări
lor, ai activităților cultural-edu
cative, ai distracțiilor pentru ti-

Majoritatea activităților edu
cative, cultural - sportive, sini 
polarizate în jurul cluburilor 
muncitorești. Conținutul bogat, 
eficacitatea manifestării lor, buna 
organizare a serilor cultural-dis- 
tractive pentru tineret depind fi
rește și de strînsa colaborare din
tre conducerile cluburilor și co
mitetele orășenești U.T.C. Am în- 
tîlnit această colaborare, în sen
sul arătat, doar la unul din cele

V. ZAMFIRESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Poposind la Bîr
sești, lingă Tîrgu Jiu, 
pe șantierul marii fa
brici de ciment, cea 
mai mare din Româ
nia — care va da, în 
etapa finală, de pa
tru ori producția glo
bală de ciment a anu
lui 1938 — ești in
vitat să atribui ace
stui loc o valoare a- 
parte între șantierele 
țării. Aici — ți se va 
spune — nu este nu
mai un șantier, ci un 
veritabil, la propriu 
vorbind, punct gravi
tațional al unei vaste 
arii de construcții, în
tinsă larg spre ori
zonturile țării; este 
punctul care poate 
sluji cel mai bine ca 
început de itinerar 
spre șantierele cinci
nalului.

Afirmația gazdelor 
se justifică. Trei linii 
tehnologice, compu- 
nînd „prima etapă" 
a fabricii, au intrat 
deja în funcțiune (în
că de anul trecut) și 
produc ciment. De la 
uriașele silozuri-de- 
pozite pornesc, radi
al, ■ spre numeroase 
mari șantiere, coloa
nele blindate ale ci
mentului, huruitoare 
marșuri de zi și de 
noapte, cu basculante 
și trenuri. O coloană 
se îndreaptă spre Du
năre, spre șantierul 
de la Porțile ' 
Alte coloane 
ferestre spre 
cvartale de 
poposind în incintele 
de pămînt răscolit ale 
orașelor mai noi și 
mai vechi (Craiova și 
Timișoara, de exem
plu, își înnoiesc ținu
ta arhitectonică da
torită cimentului din 
Bîrsești. Și nu numai 
ele). Iar alte coloane... 
Dar cine-ar putea ur
mări, contabilizînd 
cu strictețe sau în- 
ghețînd-o într-o ima
gine, această fugă, 
de linii spre zările ță
rii, ducînd, prin con
secințe, în viitor ?

Constructorii de pe 
șantierul Bîrseștilor 
înalță nu numai o fa
brică, o mare fabrică 
— cea mai mare și 
mai modernă din Ro
mânia — dar ei țin 
pe umerii lor un în
treg complex de con
strucții și șantiere, 
nesfîrșite păduri lu
minoase de schele, u-

Construcții — 
monumente

Pătrundem în in
cinta șantierului ca 
într-un mare oraș, cu 
bulevarde brăzdate 
monumental de clădiri 
ciclopice. Peisajul stă 
sub semnul somptu
osului dimensional. 
Spațiile zidite sînt 
ample, cu ramificații 
tentaculare, înălțimile 
copleșesc, incit orașul 
pare subteran: nu 
mai vezi cerul. Dea
supra, la diferite ni
vele, traversînd aerian 
bulevardele, mari po- 
duri și estacade întu
necă din nou perspec
tiva, retează cerul, 
accentuînd impresia mc 
de cetate subpămîn- 
teană, fabuloasă, her- 
metică, sigilînd taine 
îngropate pentru tot
deauna în ziduri.

— Care este pove
stea acestor construc
ții, tovarășe inginer?

— Povestea acestor 
construcții — ți se 
răspunde — e un ro
man.

Romanul ți se dez
văluie la primul con
tact cu oamenii șan
tierului, cu istoria 
cestor ani. întreg 
cest peisaj glacial, 
parent fără viață 
în care praful gri 
ciment, amestecat
ploaia, cu furtunile și 
cu vinturile, a înscris 
pe ziduri semne enig
matice — poartă, 
pregnantă, pe fiecare 
centimetru pătrat, 
urma fierbinte a mîi- 
nii omului, încordată 
în gesturi și căutări 
îndrăznețe, 
mele clipe, 
ția fabricii 
numeroase 
de concepție, de gîn- 
dire tehnică și de ar
tă, iar rezolvarea lor 
a costat eforturi deo
sebite. Orice cons
trucție e un război : 
un răboi cu natura, 
scoasă din neclintiri 
milenare și supusă u- 
nor rapide metamor
foze, și o înfruntare 
a unor ritmuri, obiș
nuințe și metode de 
lucru care se cer

(Continuare 
în pag. a IV-a)

NU POȚI IUBI DECÎT

CEEA CE CUNOȘTI

. . .... ....... .. ...... . "

Cultura - imperativ major

Există un mare adevăr în 
ceea ce exprimă cuvintele : nu 
poți iubi decît ceea ce cunoști. 
Așa se întîmplă și în profe
siune : nu poți declara că te pasionează cu adevărat decît în 
măsura în care o cunoști, o stăpînești, pătrunzi mai adînc îo 
ascunzișurile ei. De aceea, aș spune că perioada studenției nu 
este numai o perioadă de acumulări, ci și anii în care se înfi
ripează și se dezvoltă dragostea pentru profesiune. în anul 1 
aproape că nici nu te gîndești la profesiune. Atunci pur si 
simplu ești îndrăgostit de studenție, de această nouă etapă de 
viată pe care ai început-o. Dar anii trec, înveți mereu mai 
mult, studenția nu ți se mai pare un act în sine, ci o etapă 
spre profesiunea pe care începi s-o cunoști cu adevărat.

Acad. prof. RALUCA RIPAN Așa și trebuie. Din moment ce 
te-ai decis spre o profesiune, 

e nevoie să înțelegi, cu matu
ritatea omului care face acest 

act, că ai mari datorii fată de profesiunea ta, fată de tine în
suti, fată de societate.

îmi amintesc că în anii de studenție profesorii noștri acor
dau o mare atenție interesului pe care-1 avem pentru anumite 
domenii de specialitate. Unii studenti preferau domeniul chi
miei organice, alții iubeau studiul migălos al cristalelor sub 
microscop, iar alții se lăsau captivați de verificarea legilor ce 
stau la baza fenomenelor chimice, întîrziind la rezolvarea ecu-

(Continuare în pag. a IV-a)

Multe sînt vorbele din bă- MARCEL
trîni care au rămas în graiul
de azi ca niște mărturii ale u- -------------
nor stări de lucruri depășite,
transmise din generație în generație, din gură în gură — 
și pe care le mai rostim datorită obișnuinței — amintiri, 
reminiscențe ale memoriei colective. Științific, asemenea 
supraviețuiri ale unor forme cărora nu le mai corespunde 
un conținut de viață actual, se înscriu printre „automatis- 
me“. Dar sînt alte giuvaieruri din nesecata comoară a înțe
lepciunii populare, care nu numai că și-au păstrat temeiu
rile, eficiența aplicării și în realitatea noastră contempora
nă, dar au dobîndit o strălucire nouă, aflîndu-și parcă de 
abia acum rosturile cele mai adinei, tăinuite în miezul lor 
incandescent...

Să zăbovim, iubite tinere cititor, asupra unei zicale din
tre astea din urmă : Ai carte, ai parte. încă din societa
tea împărțită pe clase învățătura constituia pentru omul 
simplu — tîrgoveț și mai arareori țăran — unul dintre 
mijloacele de a fi „părtaș"... la o mică parte din „bunurile

BRESLAȘU lumii"; deși cărturarii rămî-
neau de cele mai multe ori în 

---------------- poziții subalterne, la cheremul 
stăpînilor care își puteau 

îngădui luxul de a nu învăța: privilegiile se bizuiau pe 
alte „cărți", de boierie, de împroprietărire, de moștenire, de 
nesățioasă acumulare, prin cumpărare, prin uzurpare și jaf. 
Ba se mai întîmpla ca unii cărturari să aibă „parte" de 
silnică prigoană și de cruntă pedeapsă, atunci cînd își ridi
cau glasul cerînd dreptate (ori măcar micșorarea nedreptă
ților) pentru cei mulți, din rîndul cărora veneau și ei.

Clasicii marxism-leninismului ne învață că omul socie
tății socialiste — și cu atit mai mult cel care va trăi în 
comunism — este înainte de toate omul unei înalte culturi. 
Statutul partidului nostru enumeră printre obligațiile 
membrilor săi pe aceea de „a învăța", de a-și ridica în 
permanență nivelul cunoștințelor. Dar nu numai membrii 
îe partid, ci în covîrșitoarea lor majoritate toți cetățenii

(Continuare în pag a IV-a)



...Mecanicii auto. Ei sint aceia care, înainte de plecarea 
in cursă a autovehiculelor verifică mașina pînă la ultimul 
șurub, făcîndu-i reparațiile necesare, ascultă atent bătăile 
motorului, sesizind și corectînd fiecare notă discordantă, 
dînd, într-un cuvînt „certificatul" de plecare în cursă. Se 
înțelege că acești oameni trebuie să aibă o pregătire deo
sebită, competență, profundă stăpînire a tainelor meseriei 
lor.

Iată-ne printre elevii școlii profesionale de mecanici auto 
din Iași, tineri care au îmbrățișat această meserie. Cum se 
desfășoară instruirea lor practică ?

miliarizeze cu motoarele noi 
intrate în parc (S.R. 211, de 
exemplu). Elevii dovedesc spi
rit de răspundere, disciplină și 
dragoste față de meserie.

Prof. ALEXANDRU MAF- 
TEI — directorul școlii : „în
tregul colectiv ai școlii — pro
fesori, diriginți, maiștri-in- 
structori — ne străduim să a- 
sigurăm celor 12 clase de me
canici și electricieni-auto o in
struire practică de calitate, co
respunzătoare cerințelor tot 
mai exigente ale meseriei.

Nu aceeași atitudine am în- 
tîmpinat însă din partea între
prinderilor in care își desfă
șoară practica elevii noștri. 
Este vorba, mai întîi, de asi
gurarea cu maiștri-instructori, 
scoși din producție. în afară 
de Autobaza nr. 1, celelalte 
întreprinderi n-au făcut acest 
lucru, și nici n-au întreprins 
altceva pentru îmbunătățirea 
situației. La Autobaza nr. 2, 
I.R.A. 4-Abator și I.R.A. 4- 
Păcurari de îndrumarea prac
ticii răspund tovarăși care, din 
cauza multiplelor sarcini pe 
linie profesională, n-au timp 
să se ocupe de elevi. De ase
menea, la toate cele 4 între
prinderi după-amiază nu se o- 
cupă absolut nimeni de elevii 
aflați la practică. Așa se face 
că la I.R.A. 4-Păcurari, bu
năoară, în trimestrul I ele
vii din anul al II-lea s-au 
îndeletnicit mai mult cu că
ratul . cărămizilor, astupatul 
gropilor și alte munci necali
ficate. Deși am intervenit de 
numeroase ori, sesizările noa
stre s-au lovit de nepăsarea

întreprinderilor ca de un zid 
refractar".

VASILE PAVEL — șeful
Autobazei nr. 1: „în cadrul

Prof. CONSTANTIN URSA- 
CHI, coordonatorul practicii 
elevilor de la Autobaza nr. 2 : 
Deși am întocmit un grafic 
de rotație, acesta nu se res
pectă. Un alt neajuns este 
acela că elevilor nu li se 
repartizează un volum de lu
crări corespunzător volumului 
de timp petrecut in producție. 
Acest lucru face ca deseori e-

nului școlar curent, ca urmare 
a indicațiilor primite din par
tea a două brigăzi de control 
(una a Sfatului popular regio
nal și alta a comitetului regio
nal U.T.C.) ca și pe baza pro
priilor noastre planuri de 
muncă, organizația U.T.C. a 
întreprins o seamă de acțiuni 
menite să contribuie la buna 
desfășurare a practicii elevi
lor. în luna octombrie, spre 
exemplu. în ședința comitetu
lui U.T.C. pe școală am anali
zat modul cum se desfășoară 
practica elevilor. Am stabilit 
sarcini concrete pentru fiecare

99 PENE“ IN PREGĂTIREA

autobazei noastre își desfășoa
ră practica în producție 110 
elevi, cărora ne străduim să le 
asigurăm o instruire de cali
tate. Pe baza unei planificări 
întocmite la începutul trimes
trului i-affi organizat în grupe 
de cîte 3—5 elevi, rotindu-i pe 
la toate secțiile și punctele de 
lucru mai importante. Pentru 
mai buna lor pregătire am 
scos din producție un instruc
tor, care se ocupă în mod deo
sebit de elevi. Acesta le încre
dințează lucrări concrete, de 
mare răspundere — efectuate, 
însă, sub supravegherea șijn- 
drumarea lui. Menționez că la 
repartizarea lor pe locurile de 
muncă am avut grijă ca elevii 
să aibă posibilitatea să se fa-

levii să-și piardă vremea um- 
blînd fără rost prin autobază. 
Nimeni, însă, nu se arată re
ceptiv în această privință. Aș 
vrea să menționez aici un alt 
aspect aparent nesemnificativ, 
dar care influențează negativ 
calitatea pregătirii. întreprin
derii îi revine obligația să a- 
sigure mijloace pentru trans
portul elevilor Ia locul de 
muncă. De la școală și pînă la 
autobază sînt 7—8 km. Elevii 
sînt însă nevoiți să meargă pe 
această distanță, atît la pleca
re, cît și la întoarcere, pe jos.

GHEORGHE CHIȚULESCU 
—secretarul comitetului U.T.C. 
al școlii: „în trimestrul I al a-

membru al comitetului. în de
cembrie, în cadrul adunărilor 
generale trimestriale am dis
cutat tot despre practică. Ute- 
ciștii au semnalat atunci reali
tăți neplăcute care continuă să 
persiste. Graficele de rotație 
continuă să fie în multe locuri 
o formalitate. La I.R.A. 4-Păcu- 
rari, de pildă, 10 elevi din anul 
II — D stau la montaj general 
de la începutul anului școlar. 
La I.R.A. 4-Abator un grup de 
elevi sînt ținuți de foarte mul
tă vreme la... demontaje și tot 
aici sînt numeroase cazuri 
cînd elevii sînt puși să se „spe
cializeze" în spălarea și trans-

portul pieselor sau în executa
rea a diferite lucrări necalifi
cate.

Conducerea școlii, a întreprin
derilor cunosc toate aceste de
ficiențe, dar nu fac nimic pen
tru a le înlătura. Această ati
tudine diminuează foarte mult 
din eficacitatea acțiunilor noa
stre educative. Noi spunem... 
noi auzim".

★
Iată, așadar, care sînt fap

tele. Se impun de la sine o se
rie de măsuri care să ducă la 
schimbarea radicală a situației 
existente. Atît școala cît și 
întreprinderea sînt datoare să 
manifeste o grijă sporită pen
tru pregătirea propriilor ca
dre. O intervenție eficace se 
impune și din partea comitete
lor orășenesc și regional aie 
U.T.C., din partea sfaturilor 
populare orășenesc și regional, 
precum și a Direcției regiona
le de transporturi-auto pentru 
a se vedea în ce măsură au 
fost îndeplinite indicațiile date 
în urma controalelor efectuate 
aici, ca și pentru înlăturarea 
deficiențelor apărute ulterior. 
Numai așa, prin efortul colec
tiv al tuturor factorilor răs
punzători. viitorii mecanici-a- 
uto vor putea continua cu 
competență munca plină de 
răspundere a actualilor meca
nici, asigurînd autovehiculelor 
garanția „certificatului" de 
plecare în cursă. Altfel, zîm- 
betul prietenos al șoferului 
s-ar transforma în grimasă. 
Iar el trebuie să rămînă la 
fel de prietenos și deschis, o- 
ferind aceeași siguranță că 
fiecare călătorie se va încheia 
cu bine.

C. SLAVIC

radiație atomică (ionizantă)

perit că anumiți fluturi, 
cu seamă cei nocturni,

Intr-un atelier de sculptură al 
. Institutului „N. Grigorescu"

. . >• ,, din, .Capitală
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ABSOL VIRII

laCa și în ceilalți ani,
C.A.P. Cindesti. raionul Piatra 
Neamț, s-au organizat trei 
cercuri de învățămînt agricol 
de masă, în care sînt cuprinși 
peste 130 țărani cooperatori. 
Pentru buna desfășurare a 
acestor cercuri s-au pregătit 
lectorii Ruxandra Vrinceanu. 
Ion Torovilă, profesori, și in
ginerul Ion Pantelimon. 
legerile sînt ținute la un 
accesibil cursanților. se 
sește un bogat material 
trativ, deseori proiectîndu-se 
și diafilme legate de tema 
respectivă. Cu deosebit inte
res au fost ascultate prelege
rile despre „Bolile principate 
la culturile de cîmp“, „Dău
nătorii principali la culturi", 
..Mijloacele de combatere a 
bolilor și dăunătorilor" etc.

Anul acesta, 44 de coopera
tori vor primi diplome de ab
solvire a cursurilor agricole 
de trei ani; printre aceștia se 
numără și 20 de uteciști, din
tre care remarcăm pe Căldare 
Tincuța, Nicolae Savian. Va- 
sile Laser.

Pre- 
nivel 
foto- 
ilus-

dința modernă o- 
teră aspecte care 
pot părea bizare 
la prima vedere. 
Astfel, inginerul 
pătrunde tainele 
matematicii pen
tru a se ocupa, 
pînă la urmă, 

de... biologie. Pe de altă parte, 
biologul studiază cu multă 
atenție științele tehnice și de
vine matematician !

în epoca noastră, speciali
zarea cea mai strictă este în
soțită, în același timp, de a- 
propierea și înlănțuirea unor 
științe despre care, acum zece 
ani numai, se putea susține 
cu seninătate că nu au nici 
cea mai mică înrudire. Astfel 
s-a născut și bionica, din con
lucrarea strinsă a biologiei și I electronicii.

Pentru a da un exemplu 
asupra preocupărilor ieșite 
din comun pe care le are bio
nica, să ne gîndim la studiile 
făcute în legătură cu vederea 
și gustul insectelor.

Ce lucru mai puțin intere
sant pentru industrie, pentru 
practică, decît să cercetezi 
ochii fluturilor, ai lăcustelor 
sau mirosul... țînțarilor ? Așa 
s-ar putea întreba mulți oa
meni. Și totuși, legătura cu 
activitatea generală a omului, 
cu progresul științei și al teh
nicii, este evidentă... pentru 
specialiștii în bionică !

Să intrăm ceva mai în amă
nunt. Tineri cercetători din 
Uniunea Sovietică studiază 
sensibilitatea ochilor de flu
turi. Din nefericire, nu poți 
întreba un fluture ce vede și 
cum. Fiecare senzație recep
ționată de el dă însă naștere 
unor slabi curenți electrici. — 
biocurenții — care pot fi cap
tați și care astfel ne infor
mează în legătură cu reacțiile 
ochiului față de lumină. în 
ochiul cu multe fațete ale flu
turelui se introduce un elec
trod. Pe ecranul unui oscilo
graf, se pot transmite semna
lele pe care le vede insecta, 
îndată ce un bec se aprinde 

i, pe ecran 
. _ ondulată.
Cercetătorii din orașul 

Gorki au studiat mai mult de 
douăzeci de specii de fluturi, 
într-o bună zi, ei au desco-

mai 
văd 

foarte bine lumina infraroșie. 
Așadar, unele insecte văd. căl
dura ! Era o descoperire sen
zațională !

O altă însușire tot atît de 
neașteptată a fost descoperită 
de biofizicienii de la Acade
mia de științe din Armenia, 
studiind o lăcustă. îndată ce 
o

Dar ochiul nu este singurul 
organ al insectelor care-i 
preocupă pe cercetători. Eli- 
sarov, de la Universitatea din 
Moscova, a cercetat, astfel, 
organul gustului. EI a efectuat 
numeroase cercetări minuțioa
se pentru a afla în ce fel reac
ționează țînțarii față de gustul 
și mirosul alimentelor. S-a 
demonstrat că la țînțari, aces
te senzații sînt recepționate 
de niște peri foarte fini, sub 
care se găsesc celule sensibile. 
Doi neuroni (celule nervoase) 
sînt în legătură cu aceste ce
lule.

Elisarov a introdus un

Bionica
în ajutorul
ciberneticii

mi-

TACHE VASILACHE 
corespondent voluntar

In micul oraș de pe malul 
Dunării, Cernavodă, se desfă
șoară o vie activitate cultural- 
arțistică. Recent s-au organi
zat concursuri pentru comple
tarea formațiilor artistice. In 
fața tinerilor sînt invitați să 
ia cuvîntul oameni de cultură 
și artă din regiune, s-au orga
nizat discuții despre politica 
externă a țării noastre, seri 
literare (printre care una în
chinată poeților dobrogeni) 
etc. Ultimul spectacol, „Start 
la rampa melodiilor", a fost 
prezentat de către echipa ar
tistică a casei de cultură în 
fața muncitorilor de la G.A.S. 
Dudești. Momentele vesele 
prezentata, precum și cînte- 
cele executate de Tania Cîr- 
ciumărescu, Nicu Petre, Pău- 
nescu Eugenia, au plăcui mult 
celor peste 40<’ de spectatori.

NICOLAE BANCOTĂ
activist cultural

I
I
Ivu! ni
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I
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I

vu tiu ucu 
în fața fluturelui, 
apare o linie ondi

I

atingea ochiul lăcustei, apărea 
un semnal pe ecranul oscilo
grafului ;...

Insectele văd așadar radia
țiile ? Răspunsul este afirma
tiv ! Precizăm că nu este vor
ba de toate insectele, ci nu
mai de anumite specii, pre
cum și de broaște, moluște și 
de șoareci. Aceste concluzii 
au fost trase de savanții ar
meni, după numeroase și com
plexe experiențe. Dar care 
este structura acestor recep
tori, ce importanță biologică • 
au ei ? Cum se petrece aceas- ■ 
tă „sensibilitate la radiațiile I 
ionizante" ? Pentru moment, I 
la aceste întrebări nu s-a aflat 
încă răspunsul : se emit nu
mai ipoteze.

în orice caz, știința izbu
tește să descopere din ce în 
ce mai multe taine în legă
tură cu organele vederii, des-! 
pre care se poate afirma că I 
reprezintă aparatele cele mai1 
ingenioase construite de natu
ră ! Rezultatele obținute arată 
că ochiul este cu mult mai 
sensibil decît se bănuia pînă 1 
acum ! ■

cro-electrod în corpul țînța- 
rului. Un alt microelectrod, 
acoperit cu un excitant chi
mic, a fost branșat la extre
mitatea perilor sensibili. Pe 
ecranul oscilografului se pu
tea măsura acum
ționează țînțarul față 
acizi, zahăr etc.

Oscilograful a scos 
dență cîteva lucruri 
neuronii, după cîte
nu numai că-și dau seama de

cum reac- 
de sare,

în evi- 
ciudate : 
se pare,

Brașov.„Călușul-... Interpretează lormapa de dansuri a Palatului Culturii din

diferența dintre gusturi, dar I 
le și măsoară ! De pildă, in
secta respinge sarea <" 
cantitate mare și o mănîncă 
cu plăcere cînd e în mică 
concentrație. S-a pus în 1 
biologilor o problemă nouă : 
cum pot insectele — care dis
pun de un organ al gustului 
atît de primitiv, — să dife
rențieze și să determine can
titatea din diferitele sub
stanțe ?

Iată așadar cîteva descope
riri ce pot fi pe drept cuvînt 
denumite senzaționale : unele 
insecte văd razele infraroșii, 
altele zăresc radiațiile atomice 
(ambele invizibile ochilor 
■noștri); în sfîrșit, țînțarii a- 
preciază cantitatea de alimen
te gustate.

Senzaționale, poate 
ăpune, — <’ 
te. întrucît ne privește 
noi, oamenii, că unii fluturi 
văd radiațiile de < 
Sau că broaștele văd radiații 
ionizante ? i

Aici intervine legătura din- ■ 
tre diferitele științe, despre I 
care vorbeam la început. Des- > 
coperirile făcute de savanții I 
biologi vor fi folosite de spe- I 
cialiștii ciberneticieni. Aceștia ■ 
vor „copia" cu aparate elec- I 
Ironice foarte complicate pro- 1 
cesele ce se desfășoară în or- | 
ganismele animalelor. Mașini- I 
le savante construite pe acea- • 
stă bază vor putea veni în I 
ajutorul omului, în acele do-1 
menii în care el este orb : ■ 
omul va vedea, la rîndu-i, ra- i 
diațiile atomice, cele infraro- I 
șii, etc. Aceste mașini vor de- • 
veni prețioase auxiliare în in- ■ 
dustria chimică, în circulație, I 
într-o sumedenie de alte do- 
menii pe care astăzi poate că I 
încă nici nu le cunoaștem. •

Dr. I. CÎMPINA |

puaa, m- ■ 
cînd e în I 
mănîncă • 

nică I 
fața I 
mă : •

I

I
I
I
I

male, poate — veți ■ 
dar deloc interesam-1 
icît ne privește pe > 

ii fluturi |
căldură ? I 

1 radiații •

m ia mcepur. ues- ■ 
făcute de savanții I 
fi folosite de spe- I

curînd, a avut loc la 
Centrul școlar agricol din Arad, 
un schimb de experiență or
ganizat de cabinetul metodic 
pentru învățămîntul profesio
nal și tehnic-Cluj. La acest 
schimb de experiență au par
ticipat reprezentanți ai Mini
sterului Invățămîntului, Con
siliului Superior al Agricultu
rii, ai organelor locale de par
tid și de stat, precum și cadre 
didactice, profesori de specia
litate pentru învățămîntul pro
fesional și tehnic de profil ve
terinar din 7 regiuni ale țării, 

în cadrul consfătuiri au fost 
puse în discuție probleme ale 
metodicii lucrărilor de labora
tor precum și ale instruirii 
practice didactice. De aseme-

Un util schimb

de experiență
nea, 
care 
rea 
în școlile cu profil veterinar.

Cu acest prilej s-a organi
zat asistarea la orele de curs 
și la lucrările practice la Cen
trul școlar agricol unde se 
desfășoară consfătuirea.

Acțiunea, inițiată de cabine
tul metodic Cluj, constituie un 
important mijloc de generali
zare a experienței pozitive a- 
cumulate în școală în privința 
pregătirii cadrelor de tehni
cieni veterinari pentru agri
cultură.

în fotografie : participant» 
Ia consfătuire în timpul unei 
vizite Ia serele din apropierea 
Aradului.

s-au expus unele criterii 
contribuie la moderniza- 
procesului de învățămînt

text și foto :
I. BODEA

GRAȚIOSUL

LOCUINȚE NOI

în 
din 
dat 
ele- 
bloc

Nu de mult 
cartierul gării 
Gherla a fost 
în folosință un 
gant și modern
avînd 40 de apar-

E atît de grațios 
incit ai impresia că 
zboară. Așa și este ; 
Grațiosul zboară de 
colo pînă colo •, din 
aceste fine și Îndă
rătnice bătăi din 
aripă e compusă toa
tă viața lui.

Grațios și galant, 
își împarte farmece
le în toate direcții
le. Cum farmecele 
Iui sînt cam sărace 
își permite luxul de 
a fi generos. Unei 
iele li spune că o 
va lua de nevastă, 
alteia că nu poate 
trăi fără ea ; apoi 
după ce jură credin
ță veșnică, zboară. 
Minte și zboară, 
zboară și minte. Cu 
minciuna In plisc a- 
leargă gingaș din 
creangă in creangă. 
Fermecător, Grațio
sul își uită repede 
jurămintele : „Ți-am 
spus eu că te iau de 
nevastă ? Chiar ți-am 
spus... așa ceva ?“.

Cu același aer 
timp și sfios, refuză 
orice sarcină. „A, nu 
mă puneți pe mine 
să mă ocup de bi
bliotecă...". Giteoda- 
tă, ca să dea din 
aripi mai departe, e 
silit să mintă. Dacă 
nu minte, nu zboară. 
Minlț ușor cu ace
eași grație cu care 
se pleacă in fața te
telor : „Eu sint puțin 
suferind".

Cind aude de vreo 
distracție, Grațiosul 
își face imediat a- 
pariția chiar dacă nu 
e invitat... Aici e de 
el... Grațiosul capă
tă brusc energie. Cu 
o singură idee — 
viața trebuie trăită. , 
Cu un singur zimbet '
— un zimbet sfios — 
o scoate la capăt 
destul de binișor. 
Are un singur zim
bet — pe ăla 11 a- 
runcă în dreapta și 
in stingă, și la nunți 
și la Inmormintări. 
Are o singură idee
— o folosește în
continuu, a scos și 
„untul din ea", n-are

face, altă idee

de 
TEODOR 
MAZILU

mai înn-a 
căpșorul 
laș.

Pentru 
viața se confundă cu 
un bal feeric și veș
nic ; intrigi amoroa
se, confetii, muzică 
și dansuri. El crede 
că a țopăi e totuna 
cu a trăi.

Ciad lucrurile de
vin grave Grațiosul 
se miră ca picat din 
lună, devine urit și 
posac.. Gravitatea ii 
tulbură fragilul lui 
echilibru.

— Cum a plecat 
X ca inginer în pro
vincie ? l E posibil 
așa ceva î I

apărut 
lui drăgă-

Grațiosul

altă

NOI
INSECTAR

DE DIONAR
Oriunde miroase 

că-i rost de muncă 
— Grațiosul fuge 
fără să se uite in 
urmă... Se închide în 
casă și nu iese pînă 
nu trece pericolul.

De orice problemă 
se scutură cu grijă 
ca pasărea care se 
dă la fund și apoi 
iese afară din apă, 
pe mal. El n-are 
nevoie de probleme. 
El n-are t 
răspunderi, 
nevoie de 
cații.

Grațiosul 
„din auzite".

A auzit i 
undeva 
bil. A 
undeva 
grozav.

Aude 
grăbit Ia 
cului.

Cineva 
rost de-o 
Grațiosul era speriat

nevoie de 
. El n-are 
; compli-

trăiește

el că e 
un vin teri- 
auzit el că e 
un spectacol

și se 
fata

duce 
locu-

i-a făcut 
slujbă.

de parcă pine știe ce 
năpastă căzuse asu
pra lui.

-— Cum, domnule, 
să mă scol în fiecare 
dimineață la șase ? 
Eu?

A refuzai. I se 
pare mai grațios să 
tragă mița de coa
dă. I se pare mai 
grațios să trăiască 
din împrumuturi.

Căci grațios fiind 
în toate, și împru
muturile le face tot 
grațios. In treacăt, 
cu gîndul in 
parte.

— O sulă. Atita 
am nevoie.

Și zboară 
departe...

Cînd combinațiile 
amoroase riscă să 
devină grave, Gra- *
(iosui dispare. A- 
tunci nu mai zboară, 
atunci fuge. Grațios, 
grațios, dar fuge de 
nu i se văd călciiele.

— Fără copii. 
Nu-mi plac compli
cațiile...

Așa e Grațiosul. 
Nu-i plac complica
țiile. ill tot ar dansa 
intr-un picior piuă 
la adinei bâtrinețe. 
Ar vrea să trăiască 
țopăind și să moară 
iredonind.

El nici nu trăiește, 
se zbenguie și el cît 
11 (in curelele ; ciu
gulește ca o insectă 
fragilă de ici de 
colo. Ba de undeva 
puțin sentiment, ba 
din altă parte, bani 
de buzunar -, ba de 
undeva puțină me
lancolie. Grațiosul 
se mulțumește cu 
puțin... El nici n-are 
timp să înțeleagă 
ceva ; căci nu stă de 
fel locului; cum a 
mijit un sentiment, 
cum l-a și lăsat in 
mijlocul drumului și 
s-a dus după altul.

Zboară grațios din 
creangă în creangă, 
ciripind aleargă de 
la o „idee" la o altă 
„idee".

Doar cinci o 
moară o să stea 
cului; și atunci 
din vina Iui.

mai

să 
/o- 
nu

tamente. Construc
torii se grăbesc ca 
venirea primăverii 
să găsească alte 84 
familii mutate în 
noile apartamente

ale celui mai mare 
bloc al cartierului, 
aflat în construcție.
MITICA VATAU 

corespondent 
voluntar

Expoziție filatelică la Tulcea
La Tulcea a fost deschisă o in

teresantă expoziție iilatelică orga
nizată de filiala Dobrogea a aso
ciației filateliștilor din România. 
Sînt prezentate 60 de panouri cu-

primind peste 5 000 de mărci 
tale pe temele „Pagini luminoase 
din istoria patriei", „Republica 
Socialistă România, tara turismu
lui’, „Cercetarea Cosmosului" fi 
altele.

PO9-

„Trandafirul alb

într-un interviu publicat în 
Gazeta literară, cu ocazia acor
dării premiului de literatură 
pentru copii și tineret al U- 
niunii scriitorilor pe anul 1965, 
pentru ciclul „Cireșarilor", 
Constantin Chiriță își mărtu
risea scopurile educative ma
jore ale creației sale, dorința 
de a-i pune pe tineri în fața 
unor modele, de a-i obișnui cu 
„prietenia, solidaritatea, cu
rajul, inventivitatea, tenacita
tea, cutezanța". Cu cîteva săp- 
cămîni înainte apăruse un nou 
roman al scriitorului „Tran
dafirul alb", roman ce nu se 
mai adresează de data aceasta 
doar adolescenților ci și ma
turilor, atestând aceeași gene
rozitate a mesajului. Apelînd 
la schema romanului polițist 
scriitorul pornea desigur de la 
constatarea unei accesibilități 
mai largi a genului și a unor 
posibilități de interferare a 
elementelor de mister, de im
previzibil și senzațional cu pu
terea de captivare a deducției

de

logice. Intenția de a supune 
astfel pe cititor în același 
timp unei trăiri emoționale și 
unei gimnastici a inteligenței 
și intuiției.

Dar „Trandafirul alb" deși 
este un roman polițist nu este 
și unul de acțiune. Interesul 
cititorului este deviat de au
tor de la trama propriu-zisă 
spre o problematică etică și 
spre investigația psihologică. 
Nu se păstrează întotdeauna 
un echilibru între structura de 
anchetă a romanului și preo
cuparea de disecție analitică, 
dar intenția este nouă rapor
tată la contextul 
noastre polițiste și 
meritorie.

în centrul cărții lui Cons
tantin Chiriță se află o 
odioasă și aproape incredibilă 
atît din punct, de vedere al 
victimei și al făptașului necu
noscut, cît și al mobilului și 
contingențelor ei. Surprinză
toare este însăși asasinarea lui 
Radu Șt. Emil, infirmul blînd

romanelor 
de aceea

crimă

Constantin

și solitar, apoi perfecțiunea 
extremă a actului de violență. 
Enigma intrigă și neliniștește. 
Este o calitate a cărții de a fi. 
reușit să mențină această con- 
trariantă tensiune interogati
vă, produsă abia în ultimele 
pagini.

Pornind de la aceste împre
jurări excepționale, într-un 
spațiu închis și pe fundalul

Chirită
•»

, sasini, intenționat obscurizați 
în vederea întreținerii suspi
ciunii, capătă totuși un contur. 
Sînt surprinși în manifestările 
lor exterioare, în mecanismul 
lor foarte personal de gîndire. 
Toate personajele par a 
trăi un moment de sincopă 
psihică. In general, înzestrate 
cu rafinament ceea ce derutea
ză și mai mult pe anchetatori,

unei singure nopți sînt proiec
tate pe rînd, în profiluri dina
mice, cele opt personaje care 
constituie mediul de căutată 
eterogenitate profesională și 
temperamentală a pensiunii de 
munte „Trandafirul alb".

Deși nu lipsiți de un oare
care convenționalism portre
tistic, caracterologia preocu- 
pîndu-l mai mult pe autor de- 
cit psihologia, prezumtivii a-

ele dau impresia că ascund o 
culpă proprie față de victima 
absurdului asasinat. Nici unul 
nu vrea să-și abandoneze do
rința de conservare a unui 
mister suferind, a unei dureri 
reținute și impenetrante.

Dintre anchetatori se des
prinde figura dr. Tudor, ob
servator atent și lucid pose
sor al unei intuiții corecte și 
al unei răbdătoare predispo-

zițîi deductive. El este în in
tenția autorului detectivul mo
dern care trebuie să înre
gistreze cele mai impercep
tibile indicii, să surprindă 
dialectica subtilă a motivelor 
crimei, să solidifice ipotezele, 
îndoielile în certitudini. Deși 
nu este scutit de o oarecare 
rigiditate profesională, dr. 
Tudor reprezintă un cîștîg al 
romanului nostru polițist că
ruia îi lipsea pînă acum un 
tip expresiv de anchetator.

Tonalitatea portretului se 
schimbă cînd se reconstituie 
— din amintirile colocatarilor 
de pensiune, încărcate de vi
brații afective — imaginea 
victimei, învăluită într-un li
rism ușor desuet și într-o du
ioșie caldă.

în totalitatea lor eroii au 
înclinația care e a autoru
lui de a depăși limitele 
interogatoriului legat de cri
mă și a trece prin reflecții de 
natură morală și prin dezba
teri speculative minuțioase la 
teoretizări de multe ori inte
resante și atrăgătoare, alteori 
prețioase, sofisticate sau 
nale. încărcătura aceasta 
disertații este obositoare 
schimbă ritmul de desfășu
rare a anchetei, suprimă efor
tul de activizare a cititorului.

Construcția romanului pare 
amenințată de o diluare, din

ba-
cu
și

cauza procedeului folosit și 
anume acela al interogatoriilor 
succesive. Romanul s-ar frag
menta într-un șir de episoade 
avînd un singur protagonist. 
Comunicarea și continuitatea 
densă între ele scriitorul a ob
ținut-o însă, prin realizarea 
unor stringente și pasionante 
procese deductive. Toate dia
logurile fluente și dinamice 
se desfășoară într-un joc abil 
de planuri suprapuse, un joc 
între ceea ce este sugerat și 
ceea ce este stimulat de omul 
chestionat. Astfel, capitolele 
au o convergență sigură, 
perspectiva anchetei nu 
adiționate, ci înlănțuite 
tr-un sistem de determinante 
reciproce.

Spirit mobil și ingenios, 
prozatorul Constantin Chiriță 
a construit o intrigă simplă, 
cu o turnură patetică și de un 
captivant dramatism, treaptă 
indispensabilă în încercarea de 
metamorfozare a romanului 
polițist cu elementul epic dez
voltat abundent la cel în care 
domină personajul prin datele 
lui caracterologice și psiholo
gice. Este o deplasare de ac
cent și o tendință de restruc
turare a vechilor modele ale 
genului, relevabilă.

(Agerpres)

Aspect din sala turbinelor de 
la Termocentrala Craiova.

Foto: S. VIORELDANA DUMITRII;



PUNCTE 

DE

VEDERE

I
n coloanele ziarului nostru s-a desfășu
rat, pe parcursul cîtorva luni, o dezba
tere intitulată ..Școala superîoră și producția” în cadrul căreia și-au spus cu- 
vîntul numeroși specialiști din institutele 
de învățămînt superior și din întreprin
deri. De asemenea, cu prilejul dezbaterii 
proiectului de Directive ale Congresului 
al IX-lea al P.C.R., au apărut numeroase 

puncte de vedere privind formarea specialistului de 
mîine pentru industria noastră modernă.

Din dezbaterile care au avut loc în coloanele ziaru
lui a reieșit clar necesitatea de a se aduce în continuare îmbunătățiri procesului de pregătire a viitorului inginer. Relatăm mai jos cîteva din punctele de vedere 
apărute în cadrul dezbaterii.

S-a exprimat părerea unanimă că alegerea centre
lor de practică trebuie să se facă cu mai multă grijă; 
institutele de învățămînt superior să fie ajutate de că
tre Ministerul învățământului și de către ministerele de. resort să încheie contractele de practică pe o peri
oadă de 3—5 ani numai cu acele întreprinderi care au 
un profil corespunzător profesiei și care pot oferi stu
denților posibilitatea însușirii unor cunoștințe la nivelul 
cerințelor ce le vor sta în față ca specialiști.

O problemă căreia cei mai mulți participanți la dez
bateri i-au acordat multă atenție, este aceea ca în 
anii II și III studenții să urmărească îndeaproape, în 
timpul practicii, atît tehnologiile cit și aspectele orga
nizării producției pe flux, să se familiarizeze cu proble
mele de dispecerat, cu munca maiștrilor, a sculerului 
șef. Să se familiarizeze totodată cu activitatea de pla
nificare a producției. In legătură cu aceasta, s-a făcut 
următoarea observație: studenții anului II (abia în 
vara acestui an se va reintroduce practica pentru anul 
III) sînt puși uneori în situația de a trece rapid prin uzi
nă, programa concretă de practică în unele domenii cu

prinzând prea multe secții. S-a făcut propunerea să se studieze posibilitatea ca acești studenți să treacă prin mai puține secții dar pe care să le cunoască foarte bine.în anul IV, cînd se face practica de specialitate — se 
sublinia în discuție — studenții ar trebui repartizați individual pe lingă ingineri. S-a pus mare accent pe 
pregătirea organizatorică și economică pe care trebuie 
s-o capete studentul din anul IV în decursul practicii. 
Mulți tovarăși au insistat asupra faptului că rotația în 
decursul practicii să se facă în 2-3 secții cu specific 
asemănător. în felul acesta, studenții ar avea răgazul 
să-și însușească mai temeinic principiile de conducere 
tehnico-economică.

Un alt punct de vedere susținut este acela că pentru student este foarte important să lucreze efectiv pentru a învăța operațiile succesive, modul practic de execuție a unor piese, iar ulterior să participe activ la 
cele mai complexe procese de producție.

S-a criticat faptul că studenții sînt trimiși? an de an, 
în aceleași întreprinderi și secții, practica nemaiprezen- 
tînd interes pentru ei.

Faptul că tinerilor ing’meri care vin în întreprinderi 
le lipsesc uneori deprinderi practice temeinice, și că, din 
această cauză, perioada de acomodare în producție se 
întinde pe un timp îndelungat, a fost explicat de către 
unii tovarăși prin aceea că trei luni de practică prevă
zute în programul de școlarizare, exceptînd practica de 
diplomă din anul V, sînt insuficiente pentru pregăti
rea unui inginer. Se propunea încheierea unor convenții între facultăți și uzine care să prevadă anumite demonstrații practice în secții și ateliere, ținerea unor cursuri în uzină, efectuarea unor lucrări practice de către studenți.

S-a insistat mult asupra modului în care este reali
zată îndrumarea practicii studenților de către institute 
și uzine. S-a criticat faptul că atît întreprinderile, cit și institutele nu stabilesc întotdeauna cadrele cele mai 

competente, care să aibă timp efectiv pentru îndru
marea practicii. în ceea ce privește întreprinderile, s-a 
făcut observația că uneori inginerii, stabiliți în comi
siile de practică, figurează formal, deoarece practic nu 
sînt eliberați de o seamă de sarcini în săptămînile res
pective pentru a se putea dedica îndrumării studenți
lor. Totodată, s-a arătat că institutele trimit uneori ca 
îndrumători de practică cadre didactice care nu cunosc 
bine întreprinderile și, în consecință, sînt nevoiți să se 
inițieze în problemele producției întreprinderilor odată 
cu studenții. în felul acesta îndrumarea nu este realizată 
cu competența necesară. De aici a izvorît propunerea ca îndrumătorii să aibă contact cu întreprinderile — centre de practică încă din timpul anului universitar, să cu
noască la amănunt secțiile, procesul tehnologic, să sta
bilească o colaborare cu specialiștii uzinelor, să contri
buie la elaborarea programelor concrete de practică pe 
specificul uzinelor.

S-a apreciat ca pozitivă ideea de a repartiza studen
ților, în perioada practicii, teme pe care să le studieze 
și care să constituie, apoi, eventual, teme de cercetare 
științifică.

în mai multe rînduri s-a arătat că trebuie avută deosebită grijă pentru asigurarea celor mai bune,condiții de practică, pentru rezolvarea tuturor treburilor administrative.
Regulamentul de practică, elaborat anul trecut de 

către Ministerul învățământului, aduce numeroase îm
bunătățiri practicii studenților. Pentru că ne aflăm în 
fața unei noi perioade de practică, am solicitat cadre 
didactice și specialiști din întreprinderi investiți cu 
sarcini în vederea pregătirii studenților să ne relateze 
propriile concluzii și păreri în legătură cu cele expri
mate mai sus; de asemenea, și alte observații și propu
neri care să concure la continua perfecționare a viito
rilor ingineri.

Publicăm, pentru început, punctele de vedere ale 
tovarășilor :

CUM SE STUDIAZĂ
CARTEA PRODUCȚIEI

Prof. unit'.

COASTAWlAl 

AVRAM

membru corespondent 
al Academiei, rector al 
Institutului politehnic 

Timișoara

Noul regulament de | 
practică a fost aplicat ' 
parțial — numai pen- | 
tru anii II și iv; j 
abia în vara acestui an j 
se va aplica integral. | 
în consecință și con- I 
cluziile pe care le-am ; 
tras sînt parțiale.

Regulamentul stabi
lește sarcini precise 
pentru institute, între
prinderi, studenți și 
cadre didactice. Comi
sii formate din nume
roși specialiști au lu
crat la elaborarea pro
gramelor pe speciali
tăți. Pe baza acestor 
programe, care stabi
lesc principalele obiec
tive ale practicii, se fac 
programele adaptate la 
specificul uzinelor. A 
fost exprimată părerea 
că programa trebuie 
elaborată de la în
ceput pe profilul uzi
nelor centre de practi
că : programă profil 
Uzinele constructoare 
de mașini „Reșița", U- 
zinele „23 August" etc. 
Nu cred că este nece
sar. Programele gene
rale stabilesc sarcinile 
de practică pentru stu
denți din diferite spe
cialități, care sînt ace
leași, fie că este vorba 
de studentul de la me
canică al politehnicii 
din București, fie de 
cel de Ia Timișoara. A- 
daptarea este necesară 
abia atunci cînd știm 
unde vor face studen
ții practica, în funcție 
de profilul și modul de 
organizare al uzinei. 
Totul este însă ca a- 
ceastă adaptare să se 
facă cu chibzuință, 
din vreme, să lucreze 
la elaborarea progra
mului concret de lucru 
al studenților cei mai • 
buni specialiști din u- 
zine și facultăți. In a- 
cest sens există o ex
periență. Noi obișnuim 
să trimitem din vreme 
delegații institutului 
în uzine, să ia legătură 
cu specialiștii de aici, 
să concretizeze pro
grama în funcție de 
cerințele procesului de 
învățămînt și în con
cordanță cu ceea ce Ie 
poate oferi uzina. A- 
cest contact este ne
cesar în fiecare an, 
pentru că uzinele noa
stre de astăzi se mo
dernizează continuu, 
iar programa de prac
tică a viitorului ingi
ner trebuie să fie în 

pas cu aceste moderni
zări.

S-a discutat mult 
despre ceea ce trebuie 
să facă studentul la 
practică. Studentul de 
anul II, care face o 
practică tehnologică să 
lucreze sau nu efectiv? 
Ideal ar fi să lucreze. 
Trebuie să ne preocu- ' 
pe și pe noi, cei din 
institut, dar mai ales 
pe tovarășii din între
prinderi, crearea con
dițiilor ca studentul să 
lucreze. Nu este de loc 
ușor: într-o uzină, vara, 
Ia practică, se întîlnesc I 
mulți studenți; uzine
le au sarcini de plan j 
care trebuie îndeplini
te, iar mașinile nu pot 
fi lăsate pe mîna stu- ! 
dentului care știe teo
rie, dar n-are experi
ență practică. Și totuși 
sînt întreprinderi unde, 
printr-o bună chibzu
ință, studentul poate 
lucra. Ne mai vorbind 
de studentul de la con
strucții, care face o 
practică efectivă, lu- 
crind cot la cot cu 
constructorii, uneori 
fiind chiar retribuiți. 
Deprinderile practice 
nu se capătă privind, 
ci lucrînd, iar viitorul 
inginer are nevoie de 
un minimum de de
prinderi practice. Mai 
este apoi un lucru : ne 
întrebăm uneori de ce 
studenții nu valorifică 
timpul de practică, de 
ce dau semne de plic
tiseală după cîteva ore 
de la începerea progra
mului ? Răspunsul este 
acesta : oboseala inter
vine mai repede pri
vind, încercînd să în
veți ceva numai în ca
litate de spectator. 
După părerea mea, ne- 
lucrînd, privind doar, 
ascultînd explicații, 
studentul folosește abia 
jumătate din timpul 
zilnic de practică. Iată 
de ce repet: să asigu
răm studentului să lu
creze, prin rotație, e- 
ventual, măcar cîteva 
ceasuri din program.

In practica studenți
lor din anul IV se ri
dică alte probleme. Se 
opiniază că, fiind o 
practică de specialita
te, studentul ar trebui 
să lucreze pe lingă un 
inginer, să facă tot 
ceea ce face un ingi
ner, să-și însușească 
atribuțiile inginerești 
nemijlocit. O asemenea 
practică l-ar ajuta pe 
tînăr să-și însușească 
competența conducerii 
organizatorice, tehnice 
și economice a pro
ducției, ar scurta 
mult perioada de aco
modare a tinărului in
giner atunci cînd intră 
în producție. Deși toa
te argumentele pledea
ză în favoarea acestei 
metode, nu cred că 
este posibilă aplicarea 
ei. Să ne gîndim puțin 
la faptul că într-o uzi
nă vin mulți studenți 
din anul IV și că, re
partizați pe lingă ingi
neri, ar reveni fiecăru
ia cîte 10—20 sau chiar 
30 de studenți. Oricîtă 
dorință ar avea acest 

inginer să se ocupe de 
studenți nu va reuși 
s-o facă. S-a găsit o 
soluție care, după pă
rerea mea, este cea 
mai potrivită. Studen
ților din anul IV li se 
recomandă teme care-i 
solicită pe parcursul 
perioadei de practică 
să studieze, să culeagă 
date, să se consulte cu 
specialiști să interpre
teze datele culese. Te
mele în general conțin 
elemente de speciali
zare : solicită studen
tului să cerceteze în 
producție aspectele 
tehnico-organizatorice 

și economice îi țin 
permanent în contact 
cu realitatea produc
ției. Sintem la începu
tul unei asemenea ex
periențe și, bineînțeles, 
neajunsurile n-au lip
sit. în mod deosebit 
trebuie să ne preocupe 
conținutul acestor te
me, să le stabilim din 
vreme, în colaborare 
cu cei din întreprin
deri.

In încheiere, dar nu 
în ultimul rînd, am să 
mă refer Ia programul 
practicii. Studenții a- 
nilor II și III au 6 
săptămini de practică 
cu un program de șase 
ore pe zi, E bine așa, e 
suficient. Studentul a- 
nului IV are 8 săptă
mini de practică cu 8 
ore pe zi. E prea mult 
și trebuie să recu
noaștem faptul că, 
practic, aceste 8 săptă
mini nu sînt valorifi
cate. Studentul vine la 
practică după sesiunea 
de examen și începe 
anul universitar ultim, 
cînd susține și exame
nul de stat, după peri
oada de practică. Con
secința : sînt obosiți, 
nu dau randament la 
practică și nici în anul 
de învățămînt care ur
mează. Sînt suficiente, 
cred eu, 6 săptămîni 
de practică cu 6 ore 
pe zi.

S-a mai discutat, 
după cîte am fost in
format, despre necesi
tatea unei practici 
continue, în timpul a- 
nului universitar sub 
forma : o zi pe săptă- 
mînă în producție. Nu 
sînt de părere că este 
necesar să apelăm la 
această soluție. Practic 
nici nu văd cum s-ar 
putea realiza. Putem 
însă organiza cursuri 
demonstrative în uzi
ne. Lucrul acesta se 
face : sînt cadre di
dactice care merg cu 
studenți în uzine — au 
mers chiar la Reșița — 
pentru a le explica la 
fața locului, „pe viu" 
anumite capitole și no
țiuni. Această acțiune 
poate căpăta un ca
racter mai organizat, 
permanent: să pro
gramăm la începutul 
semestrelor, de comun 
acord cu întreprinderi
le, anumite cursuri 
care implică explicații 
cu ajutorul demonstra
țiilor practice în uzi
nă

Prof. unit.
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Avem de îndrumat 
la practică nu mai pu
țin de 10 000 studenți. 
Pentru ca fiecare stu
dent din aeești zece 
mii să beneficieze de o 
îndrumare atentă și 
mai ales competentă, 
ne preocupăm din 
timp de pregătirea în
drumătorilor de practi
că. Aceasta o facem 
diferențiat. Ca îndru
mători pentru anul II, 
an care trebuie să cu
noască în ansamblu 
procesul de producție, 
sînt recrutați asistenți 
și șefi de lucrări de 
la toate catedrele. Încă 
din timpul anului, a- 
ceștia participă la un 
curs în legătură cu 
munca de îndrumare ; 
apoi merg în unitățile 
unde urmează să în
drume grupele de stu
denți, cunoscînd astfel 
la fața locului, în amă
nunțime, problemele ce 
le ridică fiecare unita
te în parte.

In ceea ce privește 
desfășurarea concretă 
a practicii, urmărim să 
se facă o justă rotație 
a grupelor prin dife
ritele secții ale uzinei, 
în așa fel ca fiecare 
grupă să treacă prin 
toate secțiile cunoscîn- 
du-le cît mai bine.

Acordăm o atenție 
deosebită anilor III și 
IV, deoarece în acești 
ani începe pregătirea 
de specialitate. La a- 
nul IV, din cele 8 săp
tămîni, cît durează 
practica, patru sînt 
consacrate practicii pe 
lingă șeful de atelier. 
Am constatat că nu se 
ajunge la rezultate su
ficient de bune; du
rata fiind mare, se 
pierde mult timp fără 
folos. Considerăm că 
este mai indicat ca stu
dentul să lucreze mai 
mult în birourile de 
proiectare. îndrumăto
rii pentru acești stu
denți sînt asistenți și 
șefi de lucrări, numai 
de la catedra de spe
cialitate.

Trebuie să accentuez 
că urmărim să asigu
răm continuitatea 
muncii de îndrumător 
fiecărui asistent sau 
șef de lucrări, în fieca
re uzină. Odată stabilit 
Ia o unitate, la o sec
ție, îndrumătorul de 
practică nu este schim
bat de la un an la al
tul, ci se permanenti
zează ; numai astfel 
poate cunoaște perfect 
activitatea sectorului și 
cele ce trebuie însu

șite de studentul prac
ticant.

In unitățile mari, un
de numărul studenților 
este mai mare de 300, 
pe lingă îndrumătorii 
de grupă, repartizăm și 
un îndrumător pe cen
tru de practică, care 
răspunde de toate pro
blemele ce le ridică 
practica studențească 
din uzina respectivă.

Problema cea mai 
dificilă însă, de care 
ne izbim an de an, este 
aceea a convențiilor 
încheiate cu unitățile 
— locuri de practică. 
In dispozițiunile Minis
terului învățămîntului 
există indicația ca a- 
ceste convenții să se 
încheie pe timp de 3 
an:, convenții ce tre
buie respectate. Or, 
din păcate, nici o uzi
nă nu respectă această 
convenție pe 3 ani și 
trebuie ca în fiecare 
an, cu noi cheltuieli, 
cu noi demersuri, să 
reînnoim convențiile. 
Multe unități comunică 
numărul locurilor de 
practică, ca apoi să nu 
poată asigura condiții 
de cazare tuturor stu
denților. Uzina meta
lurgică Copșa Mică, 
spre exemplu, din cei 
20 studenți, nu poate 
caza decît 12. Același 
lucru la Rafinăria 
nr. 7 Brazi, Uzina de 
piese auto Colibași, 
C. S. Reșița. U.C.M. 
Reșița ș.a. Și ceea ce 
este mai neplăcut este 
faptul că această si
tuație se întîlneștc 
chiar la studenții anu
lui V care vin pentru 
întocmirea proiectului 
dc diplomă.

Este o stare de lu
cruri care trebuie re
mediată ; numai așa 
vom reuși să oferim 
condiții optime studen
ților pentru practică, 
în consecință, condiții 
optime pentru ca de 
pe băncile facultății să 
pornească spre uzine și 
fabrici, ingineri bine 
pregătiți.

Prof. univ. 

ION 

anton

membru corespondent 
al Academiei, prorector 
al Institutului politeh

nic Timișoara

Am să încep cu în
drumarea practicii. In 
principiu, lucrările sînt 
perfectate, clare. Prac
tic însă nu este totul 
rezolvat. Știm că o 
programă de practică 
buna este primul crite
riu al succesului desfă
șurării ei. Cînd trecem 
de Ia principiile gene
rale ale programei la 
concretizarea lor, mai 
exact. Ia adaptarea pe 

specificul uzinelor, tre
buie să ne bizuim pe 
colaborarea dintre ca
drele didactice și in
ginerii uzinelor. O ase
menea colaborare exis
tă, dar, socotese eu, se 
soldează cu prea puțin: 
cu realizarea unor gra
fice de desfășurare a 
practicii după care se 
face rotația prin secții. 
Mi se pare mai util — 
și am să arăt de ce — 
să se elaboreze un pro
gram de practică foar
te amănunțit. Acesta 
ar constitui un ghid 
pentru îndrumători; 
cei din întreprinderi 
ar cunoaște astfel mai 
bine cerințele institu
tului, programa studen
ților, iar cei din insti
tute s-ar orienta mai 
bine în legătura pe 
care trebuie s-o facă 
cu cerințele producției.

Ne întrebăm : cine să 
îndrume practica din 
partea institutului ? 
Totdeauna s-a spus 
așa : să conducă prac
tica cadrele didactice 
cu experiență, nu asis
tenți, nu tineri. Cred 
că greșim: practica 
studenților poate fi în
drumată și de cadre 
didactice tinere. Să ne 
gîndim le un lucru : 
experiența se capătă, 
și cred că tinerele ca
dre didactice și-o pot 
forma în procesul 
îndrumării practicii 
studenților. E de la si
ne înțeles că n-o să tri
mitem în uzină numai 
cadre didactice tinere, 
ci le vom cupla cu ca
dre mai vîrstnice, cu 
experiență, dar îi vom 
trimite și pe tineri, 
după ce, în prealabil, 
îi vom pregăti să cu
noască în amănunt 
specificul uzinei, sarci
nile programei de 
practică.

în mod firesc se pu
ne problema continui
tății în îndrumare. 
Cum realizăm aceasta ? 
Studentul stă la prac
tică 6 sau 8 săptămîni. 
Un cadru didactic nu 
poate fi ocupat cu a- 
ccastă sarcină o peri
oadă atît de îndelun
gată. Schimbarea ca
drului didactic, înainte, 
aducea după sine dis
continuitate în îndru
mare ; uneori cadrele 
didactice nici nu se în- 
tîlneau și cel care pre
lua sarcina de îndru
mător, o lua de Ia ca
păt, pirdea timp să cu
noască cît de cît ce s-a 
făcut, să-î cunoască pe 
studenți. Mi se pare că 
noi am găsit o soluție 
bună pentru a remedia 
acest neajuns. înce- 
pînd cu vara trecută, 
am introdus „caietul 
grupei" în care ca
drul didactic notează 
toate observațiile cu 
privire la desfășurarea 
practicii, la comporta
rea studenților. Aceste 
caiete, adevărate oglin
zi ale practicii, sînt 
preluate de conducăto
rii de practică, care a- 
flă astfel exact ce a 
realizat cu rruna res

pectivă și ce au de fă
cut în continuare. Ca
ietele stau la baza ana
lizelor pe care le fa
cem la sfîrșitul practi
cii, a concluziilor pe 
care le tragem și, mai 
ales, a măsurilor de 
perspectivă pe care le 
stabilim. Aș face pro
punerea ca această 
metodă de legătură în
tre conducătorii de 
practică să fie gene
ralizate.

Experiența noastră 
din ultimii doi ani ne-a 
condus și la o altă con
cluzie în ceea ce pri
vește îndrumarea stu
denților. Rină acum doi 
ani cadrul didactic în
drumător se ocupa de 
toate problemele prac
ticii : îndrumare, orga
nizare, treburi social- 
gospodărești. De fapt, 
pentru îndrumare îi 
rămînea foarte puțin 
timp. Ne-am gîndit Ia 
un remediu și credem 
că l-am găsit. Am tre
cut în răspunderea stu
denților toate proble
mele organizatorice și 
administrative, adică 
recurgem la autocon
trolul studenților, la a- 
utogospodărire. Cadrul 
didactic se ocupă nu
mai de îndrumare, asi- 
gurînd realizarea în 
conținut a programei 
de practică. Este o 
metodă pe care o re
comandăm cu căldură 
spre generalizare. Cu 
privire la asigurarea u- 
nei îndrumări de con
ținut, competente, aș 
mai avea de adăugat 
faptul că trebuie să 
găsim mai multă înțe
legere din partea tutu
ror conducerilor între
prinderilor, eventual să 
se legifereze indicația 
ca inginerii care se o- 
cupă de îndrumarea 
studenților să fie eli
berați pe timpul prac
ticii de o parte din sar
cinile de producție.

Ceea ce s-a spus des
pre conținutul practi
cii studenților din anul 
IV, este real și înte
meiat. Soluția de a re
comanda studenților 
teme de studiu, teme 
pe care, adaug, noi le 
cerem din timp uzine
lor, pentru a-i putea 
îndruma pe studenți 
cum să Ie rezolve, este 
foarte bună. In toam
nă, cîteva facultăți ale 
institutului au organi
zat simpozioane de re
ferate. în cadrul căro
ra studenții anului IV 
au prezentat, în fața 
profesorilor și colegi
lor, temele studiate. 
Așadar, s-a găsit și un 
alt mijloc de a-i stimu
la pe studenți să lucre
ze cu răspundere la e- 
laborarea lucrărilor lu
ate în studiu Ia prac
tică. Avantajele sînt, 
deci mai multe.

Studentul este soli- 
•citat să fie foarte atent 
la ceea ce se petrece în 
uzină, să lucreze tot 
timpul, se obișnuiește 
să culeagă material, să 
găsească numeroase 

surse bibliografice de 
documentare. Faptul 
că-1 punem în situația 
de a-și prezenta lucra
rea, îl determină să fie 
exigent, să aibă grijă 
de ținuta științifică a 
acesteia, să găsească 
soluții ingenioase, une
ori originale, îl obiș
nuim cu atmosfera de 
dezbatere științifică.

In urma analizei 
practicii studenților din 
anul IV a reieșit că o 
singură uzină nu satis
face cerințele progra
mei de practică. De 
aici propunerea ca, de 
la caz Ia caz, pe baza 
programelor facultăți
lor, să ni se ofere po
sibilitatea să eșalonăm 
săptămînile de practi
că în două sau trei în
treprinderi. Aceasta 
este în interesul reali
zării unei practici de 
specialitate completă și 
la un nivel corespunză
tor.

Conf. ing.

AUREL

RADU

decan al Facultății de 
industrializare a lem
nului, Institutul poli

tehnic Brașov

Observațiile consem
nate în aceste rînduri 
ne-au fost prilejuite de 
discuțiile purtate în 
cadrul catedrelor de 
specialitate și consiliu
lui științific al facultă
ții pe baza experienței 
organizării și îndrumă
rii practicii studenților 
în anul universitar tre
cut. Dezbaterea deschi
să în paginile ziarului 
ne-a îndemnat să înse
răm aici cîteva conclu
zii. Unele aspecte sînt, 
desigur, specifice numai 
facultății noastre, alte
le au valabilitate gene
rală. Punerea lor în a- 
tenția cercului larg al 
celor care îndrumă 
practica studenților o 
socotim utilă și, în ace
lași timp, necesară.

Noi considerăm că 
pentru asigurarea con
trolului și îndrumării 
eficace a practicii de 
către cadre de specia
litate cu pregătire su
perioară (conferențiari, 
profesori) este necesară 
concentrarea efective
lor de studenți în așa 
fel îneît într-o între
prindere să nu fie mai 
puțin de 50 de practi- 
canți. Aceste cadre cu 
o bogată experiență 
didactică și pedagogică 
trebuie repartizate ca 
îndrumători mai ales 
în perioada de început 
a practicii, pentru că 
sînt epi mai în măsură 

să adapteze programa 
de practică elaborată 
de institut la posibili
tățile reale din între
prindere și să rezolve 
operativ și probleme 
organizatorice. S-a a- 
firmat că este de mare 
importanță asigurarea 
continuității practicii 
în anumite întreprin
deri. Sînt evidente 
avantajele, dacă ne 
gîndim numai Ia fap
tul că este asigurată 
astfel o bună cunoaș
tere prealabilă a con
dițiilor pe care le ofe
ră o întreprindere pen
tru efectuarea practi
cii. Noi am solicitat an 
de an aceleași combi
nate ca centru de 
practică dar, de multe 
ori, n-am primit — 
fără motive temeinic 
justificate — aproba
rea Ministerului Eco
nomiei Forestiere. O 
reglementare în acest 
sens, la nivelul cola
borării Ministerului In- 
vățămîntului cu minis
terele de resort ar fi 
de natură să asigure o 
mai mare eficacitate 
practicii.

Pentru studenții anu
lui IV trebuie asigu
rată posibilitatea de a 
efectua o practică la 
nivel ingineresc. In 
cazul facultății noastre 
aceasta este posibil 
prin împărțirea perioa
dei de practică în 
două etape :

1) . O practică gene
rală de o săptămînă în 
tot combinatul.

2) . Repartizarea stu
denților ca dispeceri, 
ajutori de dispeceri și 
maiștri pe lingă șefii 
de secții, de sectoare 
sau fabrici.

De pe aceste poziții 
în procesul de organi
zare a producției ei 
vor veni în contact și 
cu problemele celorlal
te secții, sectoare și 
fabrici. Specificul or
ganizării producției în 
combinatele de indus
trializarea lemnului 
permite fără multe di
ficultăți o asemenea 
practică.

. încheind, aș mai ob
serva că la întocmirea 
caietului de practică, 
studenții acordă mai 
multă atenție descrierii 
proceselor tehnologice, 
în dauna examinării 
profunde a utilajelor. 
Răspunsurile la coloc
viile de practică au 
confirmat această ten
dință generală. îndru
marea și controlul exer
citat de cadrele di
dactice și inginerii din 
producție trebuie să 
vizeze cu regularitate 
acest aspect dăunător 
unei temeinice pregă
tiri de specialitate.

Anchetă realizată de :
LUCRETIA LUSTIG
OCTAVIAN MILEA

ION TRONAC
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CEEA CE CUNOSC!
(Urmare din pag. I)

ațiilor matematice care închideau în cifre seci, toate adevăru
rile ce guvernează schimbările chimice și fizice ale materiei. 
Inițiali și îndrumați de profesori în domeniile preferate, năzu
ința noastră de a cunoaște și, mai ales, de a cunoaște ceea ce 
iubeam, ne arată că realizarea acestei năzuințe este legată de 
o activitate concretă, perseverentă, mereu mai adîncă. Satis
facția pe care o genera munca noastră în descifrarea legilor 
naturii și a verificării lor, era nu numai răsplata eforturilor 
noastre, dar și crearea unui sentiment nou, de trăire a profe
siunii, ne da imbolduri noi în activitatea noastră. Pasiunea 
pentru profesiunea aleasă se concretiza și căpăta în acest fel 
trăinicia care a dominat și domină încă și astăzi întreaga noas
tră activitate.

în ceea ce am denumit „pasiune pentru profesia aleasă", în 
procesul complex al formării specialistului, intră numeroase 
componente. între acestea, una aș numi-o în mod deosebit: 
disciplina în muncă a studentului. Se cere în primul rînd frec
ventarea orelor de curs, de seminarii și lucrări practice, dar, 
mai ales, „prelucrarea" a tot ce se prezintă la ore, nu numai 
din caietele de notițe, ci mai ales, în „bibliotecă", din manuale 
și tratate. Completările la lucrările din programul didactic în 
caietele de studiu sînt începutul unei activități proprii, care 
alimentează acea dragoste pentru specialitate și, mai ales, dă 
mulțumirea clarificării problemelor ce apar mai dificile la un 
prim contact.

Este evident că, în caz contrar, cînd continuitatea de studiu 
are mereu goluri, procesul de învățămînt decurge anormal, 
anul școlar nu mai este o unitate, apare neînțelegerea mate
rialului predat și, ca o consecință, apar lipsuri în cunoștințele 
studentului. Dar consecința cea mai gravă este scăderea pasi
unii pentru profesiunea aleasă, trîmbițată, totuși, dar fără a fi 
alimentată cu nimic concret. Dragostea pentru profesiunea 
aleasă nu este un sentiment abstract, ci este o activitate con
cretă și, în primul rînd, este dragostea pentru muncă, o muncă 
pe care o facem cu entuziasm, cu dăruire și care singură asi
gură succesul în profesiune și în viață.

Printr-o pregătire serioasă se realizează specialistul, omul 
constructor conștient al lumii noi. El va cunoaște realizările 
tehnicii, ale științei, ale artei și culturii, căci descifrarea do
meniului profesiunii nu va rămîne închisă numai în cîmpul 
restrîns al specialității, ci trece mai departe la cunoașterea 
întregii culturi.

Primirea de către tovarășul 
Alexandru Drăfifiici 

a ainhasadorului
0. S. Cehoslovace

Miercuri, 16 martie 1966, 
tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a primit în au
diență de prezentare pe Cest- 
mir Cisar, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R. S. 
Cehoslovace la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție tovărășească.

Informații

Cultura - imperativ major
(Urmare din pag. 1)

țării „învață" astăzi, de la grădinița de copii pînă in amfi
teatrele și laboratoarele universităților, de la cursurile de 
calificare pină la specializarea cea mai înaltă. Fără a mai 
vorbi de multiplele „forme de învățămînt" extra-școlare 
în care ne găsim angrenați cu toții — și printre acestea, la 
loc de cinste, „cartea", lectura individuală, devenită priete
nul nedespărțit, călăuza de nădejde, sfetnicul priceput, aju
torul prețios în formarea și desăvîrșirea personalității mul
tilateral dezvoltate a omului care făurește societatea so
cialistă.

Și iată cum străvechea zicală „Aî carte, ai parte" își 
dezvăluie o fațetă inedită. Vremurile noastre conferă cu
vintelor un sens mai nobil și o cuprindere mai largă. Ele 
nu se mărginesc la recomandarea învățăturii cu scopul de 
a te împărtăși — în mod mai mult ori mai puțin egoist — 
din foloasele (și desfătările) „științei de carte".

Etica noastră, obiectivele umaniste ale întregii noastre 
activități, au dat o nouă încărcătură verbului — și noțiunii 
pe care o exprimă — „a avea parte" înseamnă a LUA 
parte, a fi parte integrantă, a participa la uriașele trans
formări revoluționare prin care trece Patria. Traducîndu-l 
în termenii vocabularului modern, strămoșescul îndemn 
s-ar formula astfel: a te cultiva înseamnă a ■ contribui la 

^înfăptuirea idealurilor obștești, a te situa printre oamenii 
înaintați ai epocii tale. A nu te număra printre aceștia — 
și a nu te menține cu perseverență, cu pasiune în rîndurile 
.lor; — nu mai este o chestiune particulară. Rămânerea în 
urmă a unuia se răsfrînge asupra colectivului, asupra ni
velului general, asupra ritmului înaintării noastre, asupra 
înălțimii la care așezăm ștacheta !

★

Lucrul acesta este adevărat pentru toți oamenii muncii, 
pentru întregul popor, căci una dintre trăsăturile caracte
ristice ale orînduirii noastre o constituie ștergerea treptată 
a deosebirilor dintre munca manuală și cea intelectuală. 
Nici nu s-ar putea concepe o activitate planificată care să 
nu se întemeieze pe oameni conștienți, lucizi — în sensul 
de luminați — pe creatori — în sensul activității lor spi
rituale — într-un cuvînt pe cărturari, oricît ar părea cu- 
vîntul de prezumțios. El corespunde, din ce în ce mai mult, 
stărilor noastre de fapt, comandamentelor etapei, înțelegerii 
și rîvnei constructorilor acestei lumi noi.

Dar dacă cele ce preced sînt valabile pentru întreaga 
obște, cu cît mai puternic, mai însuflețitor trebuie să ră
sune chemarea și imboldul la „învățătură" pentru cei tineri; 
pentru cei care au astăzi fericirea — atît de rîvnită și de 
rar accesibilă în trecut — de a avea parte (și în domeniul 
„cărții" ca și în toate celelalte ale dezvoltării și afirmării 
lor) de condiții optime, morale și materiale, de climatul 
prielnic, de perspectivele largi care li se deschid.

Chemarea la învățătură sau mai exact datoria învățăturii 
este un imperativ major, esențial în anii adolescenței, cînd 
acumulările cantitative sînt pe punctul de a duce la saltul 
calitativ, cînd personalitățile se conturează, se individuali
zează, cînd tînărul ia hotărîri care angajează viitorul în
tregii Sale vieți...

La recenta ședință de colegiu 
care a avut loc la Ministerul Pe
trolului au fost luate în discuție 
problemele privind selecționarea, 
pregătirea și promovarea cadrelor 
în minister și în unități, precum și 
activitatea legată de rezolvarea 
reclamațiilor și sesizărilor oameni
lor muncii din această ramură. Co
legiul a stabilit printre altele ca 
pentru perfecționarea și îmbogăți
rea continuă a cunoștințelor cadre
lor tehnico-economice din toate 
sectoarele industriei petrolului să 
se organizeze cursuri de speciali
zare, conferințe, simpozioane atît 
în unitățile productive, cît și la 
nivelul ministerului. S-a propus, 
de asemenea, luarea unor măsuri 
care să asigure stabilitatea cadre
lor tehnico-economice pe locurile 
de muncă unde acestea își desfă
șoară activitatea.

în vederea rezolvării operative 
a reclamațiilor și sesizărilor lucră
torilor din industria petrolului, ca
dre din conducerea ministerului se 
vor deplasa periodic la unități a- 
cordînd audiențe direct la locul de 
muncă.

★
La cinematograiul ..Patria" 

din Capitală a fost prezentat, 
miercuri seara In premieră noul 
iilm românesc „Răscoala", rea
lizat după romanul lui Liviu Re- 
breanu. Scenariul este semnat 
de Petre Sălcudeanu, regia de 
Mircea Mureșan și imaginea de 
Nicu Stan. Din distribuție fac 
parte : Ifarion Ciobanu, Nicolae 
Secăreanu, Matei Alexandru, 
Ernest Maftei, Ion Besoiu, Con
stantin Codrescu, Val Săndules- 
cu. Sandu Sticlaru, Emil Botta, 
Colea Răutu, Gheorghe Tresti- 
an, Adriana Nicolescu, Stefan 
Mihăilescu-Brăila.

înainte de spectacol au fost 
prezentați publicului principalii 
realizatori ai filmului.

★

Teatrele din Bacău și Piatra 
Neamț îac ultimele pregătiri la 
premierele pe țară „Romulus cel 
Mare", de Fr. Durenmatt la Bacău 
și „Dureroasa dar adevărata tra
gedie a domnului Arden din Kent", 
aparținînd unui autor englez ne
cunoscut din secolul al 16-lea, (Pia
tra Neamț). Prezentată pentru pri
ma dală pe scena unui teatru ro
mânesc, această piesa — scrisa pe 
baza unei cronici judiciare a timpu
lui — este un puternic rechizito
riu la adresa individualismului 
burghez.

(Agerpres)

Centrala electrică de

Consfătuire privind practica 
studenților

Desfășurarea practicii în 
producție a studenților din în- 
vățămîntul tehnic superior, în 
actualul an universitar, a fost 
discutată miercuri în cadrul u- 
nei consfătuiri pe țară care s-a 
desfășurat la Ministerul învă- 
țămîntului.

Au participat conducători ai 
institutelor tehnice din Bucu
rești și alte orașe, delegați ai 
ministerelor industriale și ai 
marilor întreprinderi, repre
zentanți ai organizațiilor de 
tineret și studențești.

Participants la consfătuire 
au prezentat propuneri inte

Oțelarii 

în luptă cu minutele
(Urmare din pag. 1)

adus tinerii oțeiari în obținerea a- 
cestor succese ? Iată cum aprecia
ză comitetul organizației de partid 
al oțelăriei activitatea tinerilor : 
,,A fost o preocupare din partea 
fiecăruia — ne-a relatat tov. G. 
Niță, locțiitor al secretarului or
ganizației de partid de la oțelărie 
— ca timpul de încercare a cup
torului să fie cît mai scurt. S-a 
condus mai atent procesul tehno
logic, iar durata reparațiilor la 
cald a fost redusă. Aș-a s-au cîș- 
tigat minute prețioase la cuptorul 
unde muncesc tinerii Radu Petru, 

resante în legătură cu repar
tizarea locurilor de practică ale 
studenților în diferite între
prinderi și uzine corespunză
toare profilului secțiilor, fa
cultăților și institutelor, extin
derea posibilităților de efectu
are a practicii la două între
prinderi în același an, desfășu
rarea excursiei de studii în a- 
fara perioadei de practică, con
trolarea practicii de către bri
găzi complexe ale Ministeru
lui învățămîntului, creșterea 
exigenței comisiilor profesorale 
la colocviile de specialitate etc.

(Agerpres)

Ion Șandru, Ștefan Mur și la cup
torul nr. 1, ceea ce a însemnat im
portante cantități de oțel obținute 
peste plan. Comitetul U.T.C. de la 
oțelărie a împletit elanul în 
muncă al uteciștilor cu preocupa
rea pentru ridicarea permanentă a 
calificării lor profesionale. Astfel 
au fost organizate 8 cursuri de ri
dicare a calificării, care sînt frec
ventate de peste 300 de oțeiari. 
Organizația de partid apreciază cu 
căldură activitatea tinerilor care — 
alături de vîrstnici — și-au înscris 
numele pe fiecare lingou livrat 
peste plan de colectivul nostru".

termoficare din Iași

Kilometri de planuri, 
milimetri de activități 

J
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cinci centre muncitorești vizi
tate : în orașul Vulcan.

Serile literare, serile cultu- 
ral-distractive pentru tineret, 
concursurile pe diferite teme, 
diminețile de basm organizate 
periodic la club sînt o evidentă 
mărturie a acestei colaborări, 
în fiecare plan de activitate a 
clubului sînt incluse manifes
tări pentru tineret.

La Uricani, Petroșeni, Lu- 
peni și Petrila noțiunea de co
laborare își pierde din sensul 
propriu, modifieîndu-se de la 
caz la caz, în funcție de mo
dul în care unul din cei doi 
organizatori, comitet U.T.C. 
sau club, se îngrijește de timpul 
liber al tinerilor. Cîteva exem
ple de asemenea „colaborări" : 
conducerea clubului întocmeș
te programul și trimite un 
exemplar comitetului U.T.C. E 
normal ca în urma acestui 
procedeu programele cluburi
lor să cuprindă puține activi
tăți dedicate tinerilor. (Pro
gramul pe luna februarie al 
clubului din Petrila cuprinde 
doar o audiție muzicală, două 
„joi" ale tineretului — con
semnate în general, fără a se 
cunoaște concret ce vor aduce 
nou, cui se vor adresa și prin 
ce mijloace).

Tovarășul HAȘEGANU VA- 
SILE, directorul clubului mun
citoresc din Petroșeni — ne-a 
relatat: „Conducerea clubului 
a solicitat comitetului orășe
nesc U.T.C. sprijin în progra
marea și organizarea simpo
zioanelor, recenziilor, serilor 
distractive. Dar am rămas 
doar cu promisiunile. Facem și 
noi ce putem, dar fără ajuto
rul organizațiilor de tineret 
clubul nu poate și nu știe în
totdeauna cum să satisfacă 
cerințele tinerilor". Cei care 
pierd de pe urma acestei „co
laborări" sînt, desigur, tinerii 
orașului cărora nu le sînt des
tinate acele activități care să 
ducă într-adevăr la petrecerea 
instructivă și plăcută a timpu
lui lor liber.

— La nivelul orașului, spu
nea tov. OROS VASILE, se
cretar al Comitetului orășe
nesc Petroșeni al U.T.C., n-am 
reușit pînă acum să organizăm 
nici o seară cultural-distracti- 
vă pentru tineret. E drept, clu
bul are acum două formații de 
muzică ușoară și s-ar putea 
asigura partea muzicală, dar 
tinerii s-au dezobișnuit să vină 
la asemenea acțiuni".

„Dezobișnuința" a fost cau
zată tocmai de „suprimarea" 
serilor cultural-distractive 
pentru tineret de aproape un 
an de zile.

Scriptic, de curînd, un plan 
comun de activitate s-a făcut 
și la Uricani, dar o colaborare 
perseverentă și de conținut în 

pregătirea atentă a unor seri 
distractive, simpozioane, nu se 
face încă simțită. Și rezultatul 
e firesc : clubul cunoaște pu
țin din preferințele tinerilor, 
iar comitetul U.T.C. orășenesc 
și mai puțin din ceea ce pre
gătește clubul.

Parafate, dar... 
inexistente

Nu există comitet orășenesc 
U.T.C. sau club, din cele vizi
tate, care să nu aibă inserate 
în planurile lor de activitate, 
fie trimestriale sau lunare, și 
manifestări cultural-educative, 
distractive etc.

Răsfoind planurile de mun
că pe cîteva luni în urmă — 
planuri de altfel foarte boga
te — și confruntîndu-le cu 
ceea ce s-a realizat, reținem: 
multe din inițiative sînt aban
donate, altele sporadic între
prinse. La clubul muncitoresc 
din Petroșeni au fost progra
mate, în cadrul serilor pentru 
tineret, multe conferințe te
matice. Cum serile culturale 
pentru tineret nu au loc, nu 
s-au prezentat nici conferin
țele. Sub formă de inițiativă 
au rămas la Petroșeni și dis
cuțiile pe tema „Tovărășie, 
prietenie și dragoste" minuțios 
organizată din punct de vede
re teoretic, (discuțiile urmau 
să se desfășoare după o expu
nere făcută de un conferențiar 
universitar de la Timișoara).

Această „literatură" birocra
tică dăunează activității de 
educare a tinerilor. Nu este, 
deci, de loc surprinzător ca la 
întrebarea „ce v-a plăcut mai 
mult din programele clubului 
la care ați participat ?“ adre
sată tinerilor să afli răspun
suri de felul: nu se respectă 
ceea ce se programează, mo
dul în care sînt concepute pro
gramele serilor cultural-dis
tractive atunci cînd au loc nu 
este de loc nou etc.

★
A da soluții într-o asemenea 

situație înseamnă a înlocui 
primul pas pe care comitetele 
orășenești și comitetele de 
cultură și artă ar trebui să-l 
facă : să consulte tinerii asu
pra activităților care i-ar in
teresa, șă-i atragă în pregăti
rea lor. Totodată cei respon
sabili de organizarea timpului 
liber al tinerilor să depășească 
faza „colaborării teoretice" 
care își încheie adesea circui
tul în sertarele vreunui birou 
și să treacă serios la o muncă 
organizată, practică și de per
spectivă. Altfel, „kilometri de 
planuri" de care poți lua, 
eventual, cunoștință din pla
nuri frumos liniate, își găsesc 
acoperirea doar în milimetri 
de activități. Ceea ce este ori
cum prea... milimetric.
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RĂSCOALA — cinemascop — 
(completare Țara Hațegului).

nilează la Patria (orele 9: 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15).

A FOST CÎNDVA HOȚ — 
rulează la București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Modern (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Fe
roviar (orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

BEATA — Pîrvu Mutu-Zn- 
gravul

rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21), Excelsior (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; •
21,15).

— Energia
MIZERABILII — (seriile I și a 
Il-a) — Mamzelle Chariot

rulează la Cinematica (ore
le 9; 12,30).

CEA MAI FRUMOASĂ
rulează la Capitol (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21).

VANINA VANINI
rulează la Victoria (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21), Flamura (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). •

CE S-A IMTÎMPLAT CU 
BABY JANE ?

rulează la Central orele 10; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30).

ARȘIȚA — cinemascop — Tîr- 
guri și iarmaroace

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

EXPRESUL PARIS—MCN-
CHEN — Scoarțe populare 

rulează la Union (orele 15;
17; 19; 21). ■

PINGUINUL — Vizita condu
cătorilor de partid și de stat 
în regiunea Crișana — Plasma 

rulează la Doina (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,30), 
Gloria orele 10; 12,15; 16;
18,15; 20,30).

Secretul trecutului — Pictorul 
din Praga — în costum de 
scafandru — Deasupra pămîn- 
tului — Maestrul boxează — 
Politețe ?

rulează la Timpuri Noi (ore
le 10—12 în continuare).

PROCESUL ALB
rulează la Giulești (orele 
15; 17,45; 20,30), Arta (ore
le 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

CATIFEAUA NEAGRĂ — Vi
zita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Crișana 

rulează Ia Dacia (orele 9,30 
-—13,45 în continuare ; 16; 
18,15; 20,30).

PROCESUL DE LA NtîRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Crîngași (orele 
16; 19,15), Moșilor (10,30; 
15,30; 19,15).

ANI CLOCOTITORI — Poli
tețe ?

rulează la Grivița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), A- 
urora (orele 10, 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

WINNNETOU — cinemascop 
(seria a II)-a) — Ceramica
din Oboga — Arme ale cu
noașterii — Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în 
regiunea Banat

rulează Ia Bucegi (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Tomis (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Melodia (orele 10, 
12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15).

CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILOR — O vî- 
nătoare neobișnuită — Gara 

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

DEPĂȘIREA — Și acum... 
puțină gimnastică

rulează la Flacăra (orele 
13; 15,30; 18; 20,30), Drumul 
Sării (orele 15; 17,30; 20).

MUNCILE LUI HERCULE — 
Cînd soția e plecată

rulează la Vitan (orele 11; 
16; 18,15; 20,30).

TOM JONES — Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Crișana — Sărbă
torirea Unirii Principatelor 
Române

rulează la Miorița (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Pacea (orele 11,30; 15;
17,45; 20,30).

DUMINICĂ LA ORA 6 — Vi
zita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Banat 

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

ȘAH LA REGE — Sărbători
rea Unirii Principatelor Ro
mâne

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

(Urmate din pag. I) 

mereu reevaluate, schim
bate, eliberate de orice încor
setări, ridicate la nouă incan
descență. Monumentalele con
strucții de la Bîrsești închid 
romanul unor astfel de bătă
lii. Săparea gropilor pentru 
fundații, dislocarea zecilor de 
hectare în care s-au injectat 
betoanele temeliilor fabricii, 
s-au petrecut sub un cer sfîr- 
tecat de explozii; pe dealul 
Susenilor — fundalul fabricii — 
se lucra la dezvelirea carierei 
de calcar, izvorul de materie 
primă. O mare parte a con
strucției s-a efectuat sub pă- 
mînt, prin instalarea a mii de 
kilometri de cabluri și con
ducte subterane, desenîndu-se 
acolo o complicată geografie 
metalică, introdusă și mode
lată centimetru cu centimetru 
de mâinile oamenilor.

Pînă aici, însă, s-a lucrat cu 
metode clasice. Constructorii 
și-au spus cuvîntul după ex
periențe știute. încercate pe 
alte mari șantiere. Dar odată 
isprăvite fundațiile — odată 
turnat soclul construcției — 
mobilarea văzduhului cu ci
clopi de beton a pus probleme 
tehnice noi, de o complexi
tate deosebită. S-au introdus, 
pe scară largă, cofraje glisan
te, pentru prima oară utiliza
te la construcții de asemenea 
proporții. Trei mari silozuri 
de ciment, primele obiective 
supuse acestei experiențe, au 
fost glisate într-un timp re
cord, atingîndu-se o viteză de 
înaintare (adică de ridicare 
spre cer) de 2 metri pe zi. 
Probîndu-și eficacitatea, ex
periența s-a îmbogățit c,u date 
noi. La glisarea silozurilor 
pentru făina de calcar, vite
zele înaintării au crescut.

Pentru ridicarea halei de 
klinker — de înălțimea unui 
bloc cu multe etaje — s-au 
folosit, de asemenea, pentru 
prima oară în țară, cofraje 
glisante la turnarea stâlpilor 
de beton; și hala a crescut, 
ca și celelalte construcții, în
tr-un ritm record, impresio
nant și pentru autorii lui. 
Grandioase, masive, cu înfă
țișare de munți sau dealuri de 
piatră, sculptate geometric, 
înclinînd prin formă și opu
lență între opera geologiei și 
lucrarea umană, construcțiile- 
monumente de la Bîrsești re
fuză ideea de a fi fost ridi
cate în astfel de ritmuri. Și 
totuși, așa s-a întâmplat. ?n- 
chipuiți-vă o uriașă construc
ție circulară — un mare siloz 
— pe a cărui platformă superi
oară se mișcă oameni, huruie 
zi și noapte mașinile, și închi- 
puiți-vă această platformă ri- 
dieîndu-se, o dată cu construc
ția, cîțiva metri pe zi: un fel 
de scenă turnantă, în maies- 
toasă mișcare, creîpd un spec
tacol de o rară intensitate. 
Scena, cu personajele ei, 
se mișcă zi și noapte sub 
cer, urcă spre înălțimi. Pe 
platforma de beton arde soa
rele, încingînd-o ca pe-o tavă 
cu nisip. Scena se mișcă, mași
nile huruie, oamenii urcă, 
mereu și mereu. Apoi ploi to
rențiale spală totul, izbind cu 
ropote grele. Sau vifore, sau 
ninsori, sau vînturi care se
ceră adine în mișcarea de oa
meni. Dar oamenii urcă me
reu spre mai sus, împlinind 
zi și noapte construcția.

Unii dintre ei sînt meșteri 
vechi. Betoniștii din echipa 
lui llie Moiocu, autorii celor 
mai spectaculoase glisări, au 
trecut prin școala multor șan
tiere ; la altitudinea nouă a 

acestei construcții (unde au 
lucrat la înălțimi de 50-60 de 
metri), experiența lor s-a îm
bogățit. Alții, ca fierarii-beto
niști din brigada lui Sandu 
Anton, sînt localnici, s-au ca
lificat la Bîrsești. Și tot aici, 
pe locul deprinderii meseriei, 
au montat cu îndemînare și 
îndrăzneală o cantitate uriașă 
de armături, mii de tone, în
treg fierul beton al construc
ției. Sînt 100 de fierari-beto- 
niști în brigada lui Sandu 
Anton. Sînt cîteva zeci în cea 
a lui llie Motocu. Meșteri noi, 
meșteri vechi. Marea scenă 
turnantă cu oameni și utilaje 
care suie spre cer îi mobili
zează pe toți, deopotrivă, 
în fața acelorași bătălii, ali- 

niindu-i umăr lingă umăr — 
indiferent de vîrstă și de ve
chimea pe șantiere — într-o 
întrecere la care fiecare par
ticipă cu toate forțele lui. Ve
chii meșteri din brigada lui 
Motocu și-au legat numele de 
glisări-record, întreprinse pen
tru prima oară în țară. Mește
rii mai noi, fierarii-betoniști 
din echipa lui Sandu Anton, 
au dobîndit la Bîrsești o spe
cializare care i-a autorizat, în 
cîteva rînduri, să intre în dia
log cu proiectul lucrării, ca 
să propună corectivele expe
rienței practice.

Pe marele șantier, eveni
mente, fapte de muncă, desti
ne se întrețes și se înlănțuie în 

creșteri pline de tensiune, 
spre cote tot mai înalte.

Dialog pe „Turnul 
cicloanelor"

...Am ajuns, o dată cu con
strucția, în piscul suprem. Pe 
spirala unei scări interioare, 
urcăm pe platforma superioa
ră de la turnul cicloanelor. 
Ne aflăm pe cea mai înaltă 
clădire din țară (69 de metri, 
cu 21 mai mult decît Palatul 
telefoanelor din București). 
Un nor trece pe-aproape, a- 
tingîndu-ne cu brumă rece pe 
fețe. Parcă sîntem pe un vîrf 
de munte.

Ne conduce un tânăr. Un 

CIMENTUL
nume, dintre miile de oameni 
ai șantierului : Ion Aribaș. 22 
de ani, blond, statură fragilă, 
ochi albaștri, gravitate voit 
bărbătească, aer de „copil al 
șantierului", care știe totul și 
știe să facă de toate. De fel 
dintr-un sat din împrejurimi 
— Runcu — e aici de prin 1962, 
cînd, dulgher calificat, a venit 
la Fabrica de ciment de pe 
șantierul Combinatului de in
dustrializare a lemnului de la 
Preajba. Fapt simptomatic 
pentru profilul șantierului din 
Bîrsești, în care fiecare pas, 
fiecare detaliu poartă în
semnele noului — Aribaș 
și alți tineri au fost în
drumați spre noi speciali

zări. Aribaș a învățat o profe
sie — nouă în țară — de înal
tă calificare : profesia de ten- 
siohist. într-un fel de colivii- 
nacele care se mișcă lent în
tre cer și pământ, suspendate 
de cabluri, de-a lungul zidu
rilor marilor silozuri și tur
nuri, tensioniștii lucrează — 
cu utilaje moderne — la pre
sarea cablurilor de oțel ce îm
brățișează construcția, înso
țind „tensionarea" metalului 
cu injectări și reinjectări cu 
ciment. Totul trebuie execu
tat perfect, la milimetru (me
seria aceasta este o artă a 
amănuntului), chiar dacă, pe 
viscole și furtuni, nacelele se 
zbat și saltă prin aer ca pe 
valurile unei mări furioase.

Echipajele nacelelor comunică 
telefonic, punîndu-se de acord 
asupra intensității presiunilor 
atmosferice la care solicită 
cablurile ; tot telefonic zboară, 
intre două nacele, alte solici
tări, ale energiei și iscusinței: 
chemările la întrecere. Aribaș 
a învățat meseria de la șeful 
lui de echipă, Gh. Preoteasa. 
Preoteasa e cu cîțiva ani mai 
în vîrstă, a fost înainte zidar 
și a învățat noua profesie, 
teoretic, de la inginerul Ion 
Albu, șeful de lot (care căpă
tase astfel de cunoștințe din 
cărți). „Practica în producție". 
Gh. Preoteasa a făcut-o de 
unul singur, izbutind, prin în
cercări repetate și printr-o 
mare voință, să stăpînească o 

profesie de înaltă calificare, 
nouă, modernă, complexă. O 
profesie ce se exercită în con
diții grele, adesea eroice. „Am 
lucrat ani în șir cățărat", ne 
spune Ion Aribaș. Și totuși, 
în acest răstimp, în acești ani 
pe care i-a petrecut în văz
duh, în huruitul și zbaterile 
nacelei, s-a gîndit să mai facă 
și altceva : să învețe. Și și-a 
făcut și timp pentru asta. 
Anul trecut a absolvit liceul 
seral. O dată cu aceasta a do- 
bîndit o nouă calificare — de 
tehnician.

De pe piscul turnului ci
cloanelor, privim harta vie a 
șantierului, cu complicatele 
reliefuri de beton și oțel care 
se sting undeva, în alboarea 

zării primăvăratice, acolo 
unde se pierd, spre cariera de 
calcar de la Suseni, albele 
serpentine ale drumului de 
beton pe care-l frămîntă sute 
de camioane și basculante. 
Stăm, parcă, pe un vulcan. 
Turnul cicloanelor' fierbe, un 
veritabil „ciclon" sonor urcă 
din adîncuri spre noi.

Pretutindeni e mișcare și 
fierbere: lingă liniile tehno
logice care produc, se ridică 
alte construcții, impozante, 
moderne, concepute la nivelul 
tehnicii mondiale. O uriașă 
floare, ca o explozie înghețată, 
din fire care strălucesc în lu
mină ca aurul: schelele „eta
pei a Il-a" a fabricii de ci

ment. O altă construcție-mo- 
nument, la care se lucrează 
intens și unde glacialitatea 
proporțiilor e îmblînzită și 
convertită decorativ prin cu
lori pastelate, alternanțe de 
verde și galben: „etapa a 
II-a“ a fabricii de var, o nouă 
unitate modernă din com
plexul Bîrseștilor, a cărei pri
mă etapă a intrat în produc
ție la sfârșitul lui 1965 Din
colo de fabrica de var, din 
nou gropi de fundație, o vastă 
suprafață arată de fierul es
calatorului : a început con
strucția unei fabrici de azbo
ciment, care va trimite spre 
cîmpiile țării 1 350 kilometri 
de tuburi de presiune și 5 400 
plăci de azbociment, necesare 
lucrărilor de irigații. Alte 
construcții desemnează profi
lul unui grup școlar (capacita
te : 700 de locuri) care-și va 
deschide, la toamnă, porțile. 
Marele șantier se oferă privi
rii ca un gigantic arc deschis, 
sub a cărui boltă constructorii 
lucrează mereu cu mistriile, 
prelungind-o spre anii ce vin.

— Acolo — ne arată Ion 
Aribaș, indicînd cu mina un 
turn — acolo, în nacela aceea, 
lucrează șeful tensioniștilor, 
tovarășul Preoteasa...

La rădăcina timpului 
tînăr

...Acolo, la rădăcina construc
țiilor viitoare, tensioniștii lui 
Preoteasa, betoniștii luî llie 
Motocu, fierarii-betoniști al 
lui Sandu Anton, sute și sute 
de constructori își încordează 
eforturile, biruie termene, ri
dică la o nouă intensitate în
trecerea primului an al planu
lui cincinal, anul în care fău
rarii noilor priveliști ale pa

triei sînt chemați — așa cum 
s-a arătat la recenta Consfă
tuire pe țară a lucrătorilor din 
construcții — să dea un nou și 
bărbătesc examen al talentu
lui, hărniciei, puterii lor de 
creație.

Orice etapă nouă e un prilej 
de bilanț, lnaugurînd con
strucțiile cincinalului, cei din 
Bîrsești măsoară noua etapă 
prin cea a ultimilor ani — tot 
5 la număr — anii de naștere 
ai șantierului. Localnicii. însă, 
împing confruntările mai de
parte în timp. Se gîndesc la 
vechile „vărării" de pe dealul 
Susenilor, pînă nu demult 
exploatate rudimentar, la ini
țiativa meșterului localnic in
teresat de ele în scopuri do
mestice. „Calcarele compacte, 
din regiunea carstică a depre
siunii Gorjului, dau o bună 
piatră de construcție și de 
var" — scria „Enciclopedia 
României" din 1938, punînd 
după această constatare un 
punct, sfîrșind aici propozi
ția : bogățiile rămâneau acolo, 
neexploatate, încuiate în sol. 
„Calcarele compacte, din re
giunea carstică a depresiunii", 
vor da, în curînd, 2 milioane 
tone de ciment pe an, cantități 
uriașe de var, tuburi de pre
siune, plăci de azbociment, o 
întreagă bogăție de produse.

De la rădăcina construcții
lor viitoare, de la rădăcina a- 
cestui timp tînăr al primăve
rii, constructorii își ridică pri
virile, cu încredere, spre ze
nitul pe al cărui frontispiciu 
vor pune steagul roșu al edi
ficiului desăvîrșit.

La Bîrsești — ca pretutin
deni pe șantierele țării — în
trecerea socialistă înaintează 
în ritm febril, o dată cu pri
măvara construcțiilor noastre, 
spre viitor.
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mai amănunțit, care sînt atri- 
buțiunile concrete, drepturile 
și obligațiile organizației de 
bază în acest domeniu.

în adunarea activului dis
cuții deosebit de interesante 
s-au purtat pe marginea pre
vederilor din proiectul de sta
tut privitoare la primirea în 
U.T.C.

Referindu-se la faptul că în 
rîndurile Uniunii Tineretului 
Comunist, trebuie să fie pri
miți majoritatea tinerilor, că 
o asemenea cerință corespun
de pe deplin însăși dorinței 
tineretului de a se forma și 
căli în organizația lor comu
nistă. IULIAN DUMITRESCU, 
secretarul comitetului U.T.C. 
din întreprinderea Muntenia 
a spus:

— Aceasta pune în fața or
ganizației noastre sarcina de 
a ne ocupa cu mai multă gri
jă și atenție de educarea, de 
pregătirea politică a tinerilor 
în vederea acestui important 
eveniment din viața lor. De 
aceea consider că ar fi nece
sar ca primul paragraf al ar
ticolului 4 să fie completat 
specificîndu-se obligația tu
turor organizațiilor U.T.C. de 
a se ocupa cu grijă de pregă
tirea ,tinerilor care cer să in
tre în U.T.C., de a-i antrena 
la activitățile inițiate de or
ganizație.

— Munca de pregătire, de 
educare a tînărului nu trebuie 
încheiată odată cu primirea 
lui în U.T.C., a spus MARCE
LA. RADU, activistă a comi
tetului raional al U.T.C. Tînă- 
rul este primit în U.T.C. pen
tru a fi educat, pentru a fi 
ajutat să-și formeze și să-și 
dezvolte acele trăsături poli
tice, morale, proprii omului 
înaintat al zilelor noastre. 
Înscrierea în Statut a obliga
ției organizației de bază de a 
se ocupa în continuare, cu 
atenție ți grijă tovărășească, 
de educarea fiecărui utecist. 
o consider deosebit de impor
tantă.

In adunarea activului comi
tetului raional U.T.C. s-au 
mai făcut și alte numeroase 
propuneri, s-au pus întrebări. 
Dintre acestea notăm :

MIHAI DUMITRAȘ. secre
tar al comitetului U.T.C. al 
întreprinderii „Metaloglobus". 
Nu am înțeles dacă se va în
casa cotizația și în ce mod, de 
la uteciștii care au depășit 
vîrsta de 26 de ani și au cerut 
să rămînă mai departe mem
bri ai U.T.C.

ION RĂDOI. secretar al 
comitetului U.T.C. al- Între
prinderii „Progresul". în 
U.T.C. sînt primiți tineri în
cepînd de la vîrsta de 14 ani. 
La această vîrstă ei nu au nici 
experiență de viață și nici ex
periență în munca de organi
zație. De aceea cred că ar fi 
bine să se precizeze în Statut 
că uteciștii care sînt aleși în 
organele de conducere ale 
U.T.C., să aibă o vechime de 
cel puțin un an în U.T.C.

SOARE MIHALACHE — 
activist al comitetului raional 
U.T.C. în proiectul de statut 
se face precizarea că periodic 
organizațiile regionale, raio
nale și orășenești trebuie să 
prezinte dări de seamă asu
pra activității lor în fața co
mitetului U.T.C. superior. Pro
pun să fie înscrisă și obligația 
comitetelor U.T.C. și a birou
rilor organizațiilor de bază de 
a informa periodic comitetul 
raional sau orășenesc despre 
activitatea lor.

Propuneri, întrebări

GHEORGHE LIUBA, 
prim secretar al Comite
tului raional Oravița al 
U.T.C.: Consider că mo
dul în care proiectul de 
statut prevede regle
mentarea structurii orga
nizatorice a U.T.C. este 
bună. Cred însă că ar 
trebui o specificație apar
te cu privire la situația 
acelor întreprinderi de 
transport, forestiere, de 
construcții și chiar unele 
S.M.T., care își desfă
șoară activitatea pe un 
teritoriu ce depășește li
mitele unui raion și u- 
neori chiar ale unei regi
uni. De aceea, propun ca 
în proiectul de statut să 
se prevadă crearea orga
nizațiilor de bază U.T.C. 
pe secții, sector, brigadă 
etc., care să aparțină de 
comitetul raional sau 
orășenesc pe teritoriul 
căruia își desfășoară ac
tivitatea, indiferent de 
locul unde s-ar afla con
ducerea administrativă a 
unității respective.

GHEORGHE IsĂPUȘTE, 
prim secretar al Comite
tului orășenesc Satu Mare 
al U.T.C.: Stabilind limi
ta de vîrstă pentru primi
rea în U.T.C. la 26 ani, 
proiectul de statut înscrie 
posibilitatea utecistului 
care a împlinit această 
vîrstă, ca la cererea sa, 
să rămînă mai departe 
membru al U.T.C. Nu am 
înțeles însă dacă el poa
te s-au nu să mai parti
cipe la viața de organi
zație, dacă își păstrează 
sau nu toate drepturile 
și îndatoririle statutare 
ale unui utecist ?

DUMITRU DUMITRA- 
CHE, prim secretar al 
Comitetului raional 
U.T.C. — Tudor Vladi- 
mirescu: Capitolul cu 
privire la Uniunea Tine
retului Comunist și orga
nizația de pionieri să fie 
mai cuprinzător, să ex
plice mai limpede și cu 
mai multă precizie care

sînt sarcinile organizației 
noastre în educarea pio
nierilor — viitorii ute- 
ciști.

ARITON PETRE, acti
vist al Comitetului regio
nal Dobrogea al U.T.C.: 
Din proiectul de statut 
nu rezultă cu suficientă 
claritate cui sînt subordo
nate comitetele organi
zațiilor U.T.C. din coope
rativele agricole de pro
ducție — ' comitetelor 
U.T.C. pe comună, comi
tetelor raionale sau oră
șenești ale U.T.C. ? Dat 
fiind importanța deose
bită a organizațiilor 
U.T.C. din aceste unități, 
cred că este bine ca ele 
să fie direct subordonate 
comitetelor raionale sau 
orășenești ale U.T.C.

ADAM CIȘMAȘ, acti
vist al Comitetului regio
nal Banat al U.T.C.: în 
proiectul de statut sînt 
foarte bine exprimate 
atribuțiile, sarcinile con
crete ale organelor 
U.T.C., începînd de la 
Comitetul Central și pînă 
la cpmitetul raional sau 
orășenesc al U.T.C., se 
precizează deosebit de 
clar sarcinile organizații
lor de bază. Proiectul de 
statut nu prevede însă 
care sînt atribuțiile comi
tetului U.T.C. Cred’tă ar 
fi cît se poate de 
util dacă s-ar introduce 
un articol special, în care 
să se precizeze iarcinile 
comitetelor U.T.C.

DUMITRU GHIȚĂU, 
secretarul comitetului 
U.T.C. de la Institutul de 
construcții — București: 
Nu știu în ce măsură se 
poate preciza în statut 
modul în care organiza
țiile U.T.C. vor lucra cu 
uteciștii între 26—30 de 
ani care au cerut să ră- 
mină în continuare mem
brii ai organizației. Pen
tru mine această proble
mă este încă neclară.

L.a Întreprinderea textilă „Da
cia" din Capitală, secția prepa- 
rație, de curînd s-au montat și 
dat în funcțiune două mașini 
de canetat automat. In ioto- 
graiie: Muncitoarea Maria O- 

prea lucrind la mașină.
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ța) — FORMAȚI LA ȘCOALA 
MUNCII ÎNFLĂCĂRATE
Acad. E. RĂDULESCU (Rector 
al Institutului agronomic ,,N. 
Bălcescu") — ÎN ANII STUDEN
ȚIEI SE CERE STĂRUINȚĂ 
CONSTANTIN OANĂ (prim- 
secretar al Comitetului regional 
al U.T.C. Ploiești) — COMPE
TENȚA ȘI PERSONALITATEA 
ACTIVISTULUI
TEODOR MAGHIAR (Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
C A P. Mădăraș, regiunea Cri- 
șana) — ÎNSUȘIREA ȘTIINȚEI 
AGRICOLE — ATRIBUT AL 
TINEREȚII
Conf. Univ. Dr. I. TRIPȘA (di
rectorul Institutului de cerce
tări metalurgice) — CERINȚELE 
ECONOMIEI NAȚIONALE — 
LA BAZA MUNCII TINERILOR 
CERCETĂTORI
ROMULUS BATOG (secretar al 
comitetului U.T.C. — Combina
tul chimic Borzești) — IZVOR 
AL MUNCII AV1NTATE, CON
ȘTIENTE
ALEXANDRU COADĂ (secretar 
al Comitetului orășenesc al 
U.T.C. Brăila) — MANIFESTĂRI 
VII, INTERESANTE, TINEREȘTI 
Prof. TOMA LEOVEANU (di
rector al Liceului nr. 1 Brașov) 
— NU NUMAI SĂ ÎNVEȚI, 
DAR SĂ ÎNVEȚI BINE
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NICOLAE -Omul , 
—- Diplomatul 

TITULESCU
oporul nostru cin
stește memoria lui 
Nicolae Titulescu, 
personalitate de 
prim rang a diplo
mației europene și 
sincer apărător al 
drepturilor Româ
niei. Deși prin

concepțiile sale politice aparți
nea gîndirii burgheze și a făcut 
parte din guverne ale vechiului 
regim, el s-a situat pe o pozi
ție justă atunci cînd primejdia 
fascistă a hitlerismului ame
nința pacea și independența 
țării noastre. El s-a apropiat 
din ce în ce mai mult prin 
concepții și activitate de for
țele democratice, 
care, în frunte cu 
Comunist Român,

patriotice. 
Partidul 

au dus o
luptă activă pentru a împie
dica aservirea României Ger
maniei hitleriste. în întreaga 
sa activitate, Titulescu s-a dis
tins prin chipul realist de a 
vedea lucrurile, de a sesiza 
apariția unor factori noi în 
viața politică internațională și 
de a trece peste anumite pre
judecăți atunci cînd era vorba 
de a apăra drepturile țării 
sale, independența și liberta
tea ei sau a altor popoare.

Militant neobosit pentru în
țelegere și colaborare, Titules- 
cu vedea în problemele de po
litică externă un tot, în strîn- 
să conexiune. Pacea și secu
ritatea colectivă, obiective 
permanente ale acțiunilor sale 
urmau să fie realizate pe ca
lea înțelegerii, a negocierilor, 
diplomația dispunînd, după el, 
de mari posibilități de a rezol
va problemele litigioase. Dar 
înțelegerea internațională Ti
tulescu n-o vedea într-un ,.su- 
prastat" ci într-o „asociație li
beră a unor state libere'1, iar 
dreptul internațional el nu-1 
concepea „ca un drept de sub
ordonare, ci ca unul de coor- 
donare“, în care „poziția fie
cărui stat față de celelalte sta
te, nu apare ca dependentă, 
ci ca independentă". Totodată 
apărarea independenței, suve
ranității și integrității terito
riale a țării sale, convingere 
stăruitoare a politicii sale — a 
urmărit să o realizeze pe ace
eași cale diplomatică.

Pe această linie se înscrie, in 
primul rînd. activitatea plină 
de strălucire a lui Titulescu la 
Liga Națiunilor, unde el a mi
litat pentru apărarea inde
pendenței și suveranității na
ționale a statelor. în cadrul 
larg al salvgardării păcii și 
asigurării securității mon
diale. El a fost un promotor și 
un susținător a ceea ce s-a 
numît „spiritul Genevei".

El a fost promotor și al altor 
organizații care se situau pe 
același principiu, îndeosebi 
Mica înțelegere, denumită și 
Mica Antantă și înțelegerea 
Balcanică, unde personalitatea 
sa s-a impus. România încheie 
acorduri bilaterale cu Ceho
slovacia, la 23 aprilie 1921, și
cu Iugoslavia, la 7 iunie 1921
alcătuind Mica înțelegere. 
Pactele au fost încheiate pe 
doi ani și reînnoite mereu ; 
ele aveau ca scop asigurarea 
Integrității naționale. în 1933, 
în același spirit, Titulescu, în 
calitate de ministru de exter
ne, semnează un tratat de a- 
miciție, neagresiune, arbitraj și 
conciliațiune cu Iugoslavia și

acad. P. Constantinescu-lași
Turcia. Convorbirile purtate 
de diplomatul român în anii 
1932—1934 cu guvernele de la 
Londra, Roma și Berlin au fost 
impregnate de aceeași fermă 
apărare a independenței națio
nale a României. Nu întîmplă- 
tor Titulescu a devenit atunci 
ținta atacurilor presei reacțio
nare, mai ales a celei din 
Germania și Italia.

Cu pasiune și deosebită stră
lucire a susținut și a demon
strat Titulescu ideea legăturii 
organice dintre respectarea su
veranității statelor și menține
rea păcii.

Titulescu a fost unul din cei 
mai consecvenți militanți ai 
timpului său pentru securita
tea colectivă. Organismele

consemna actul reluării legă
turilor diplomatice româno- 
sovietice se spunea : „Guver
nele celor două țări își garan
tează mutual plinul și întregul 
respect al suveranității fiecă
ruia din cele două state".

în aceeași idee a apărării 
păcii și securității internațio
nale, eminentul diplomat ro
mân pledează la Conferința de 
dezarmare de la Geneva (1932- 
1934) în numele Micii înțele
geri pentru reducerea efective
lor militare pe baza efectivelor 
legale consemnate în tratatele 
internaționale.

Pentru apărarea acelorași 
principii s-a ridicat Titulescu, 
la momentul potrivit, împotri
va agresiunii Italiei fasciste în

pentru a căror 
creare a mili
tat : Mica în
țelegere și în
țelegerea Bal
canică făceau 
parte, după 
concepția lui 
Titulescu, din 
larga idee a 
securității co
lective pe care 
el a dezvolta - 
t-o în tot tim
pul activității 
sale la Liga 
Națiunilor.

Titulescu este 
unul din fău
ritorii pactului 
de securitate 
colectivă, prin 
definirea agre
sorului, inițiat 
de Uniunea 
Sovietică prin 

propunerile 
prezentate de 
M. M. Litvinov. 
Prin convenții
le de la Lon
dra din iulie 
1933, semnate 
de o serie de 
state, s-a dat 
pentru pri
ma oară în istoria dreptului 
internațional o definiție clară 
și cuprinzătoare noțiunii de a- 
gresiune. în discursul rostit cu 
acest prilej, Titulescu a subli
niat importanța internațională 
a acestui act. în ședința Ca
merei Deputaților din 4 aprilie 
1934 el declara : „Convențiile 
de la Londra constat că sînt 
făcute în scopul de a asigura 
popoarelor inviolabilitatea te
ritoriului lor".

Titulescu a susținut, de ase
menea, recunoașterea Uniunii 
Sovietice și reluarea legăturilor 
cu statul vecin. încă din mar
tie 1933 Titulescu se face ex
ponentul colaborării României 
cu U.R.S.S., în pofida atacuri
lor îndreptate împotriva sa 
de grupările de extremă 
dreaptă din țară și de cercu
rile reacționare din străină
tate. La consfătuirea Consiliu
lui permanent al Micii înțele
geri care a avut Ioc la Zagreb 
în ianuarie 1934 se hotărăște în 
principiu ca țările Micii înțe
legeri să stabilească raporturi 
diplomatice cu U.R.S.S. Acea
stă înțelegere a fost adusă la 
îndeplinire în iunie 1934, după 
o prealabilă consfătuire care a 
avut loc la Geneva între re
prezentanții Uniunii Sovietice, 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei și 
României. în nota comună care

Abisinia și a politicii revanșar
de a Germaniei hitleriste.

în octombrie 1934, cu prile
jul unei conferințe a înțelege
rii Balcanice, la Ankara, la 
începutul lui 1935 cu prilejul 
unei conferințe a Micii Antan
te la Bratislava, în tot cursul 
anului 1935, cu prilejul inter
vențiilor împotriva agresiunii 
Italiei lui Mussolini în Abisi
nia — Titulescu și-a susținut 
părerile sale cu privire la cea 
mai categorică atitudine împo
triva agresorului hitleristo-fas- 
cist. Revista franceză „L’ami 
du peuple" sublinia astfel po
ziția lui Titulescu față de in
vazia Italiei fasciste în Abisi
nia : „Se știe că d-1 Titulescu 
a fost din momentul izbucnirii 
conflictului italo-abisinian a- 
postolul convins al politicii ge- 
neveze. în ochii multora d-sa 
trece din această cauză drept 
un slujitor al ideologiei anti
fasciste" (Reprodus în „Dimi
neața" 1 septembrie 1935).

Titulescu a înțeles marea 
primejdie pe care o reprezenta 
ascensiunea fascismului pentru 
civilizația omenirii și pentru 
pacea popoarelor. Activitatea 
sa diplomatică în favoarea 
menținerii păcii a căpătat am
ploare de la instaurarea lui 
Hitler la cîrma Germaniei.

în același timp, forțele popu

lare din țară, sub conducerea 
Partidului Comunist, reușiseră 
să se impună opiniei publice și 
îndeosebi prin acțiuni de 
masă, în fruntea cărora se si
tua proletariatul, să stăvileas
că pentru un timp fascizarea 
țării. întâlnirea pe același drum 
a ministrului de externe al 
României cu lupta dusă de 
masele populare în frunte cu 
P.C.R. nu era un fapt întâm
plător. Noi, cei ce activam în 
organizațiile de masă legale 
conduse de P.C.R. ne arătam 
deschis adeziunea la politica 
externă a lui Titulescu, anti- 
hitleristă și de apărare a in
dependenței țării.

Prin poziția sa adoptată în 
cadrul forurilor internaționale 
Titulescu depășise limitele 
fixate de cercurile conducă
toare din România care l-au 
înlăturat în 1936 din funcția 
sa. E semnificativ faptul că 
ruptura dintre Titulescu și 
cercurile diriguitoare s-a de
clanșat deschis atunci cînd el 
a intervenit pe lîngă președin
tele consiliului de miniștri 
protestînd că ministerul de in
terne încurajează partidele de 
dreapta și fasciste, ceea ce ve
nea „în contradicție flagrantă 
cu politica externă".

Titulescu își continuă însă 
activitatea, cu aceeași consec
vență și în anii următori, pînă 
Ia izbucnirea războiului. El 
are o serie de întrevederi cu 
diferite personalități politice 
din Franța, Anglia, Cehoslova
cia etc. ; ține conferințe la Pa
ris, Londra, Oxford, Cambrid
ge, Marsilia, Bratislava; des
fășoară o susținută activitate 
publicistică — care-i atrage ura 
și violente atacuri din partea 
reacțiunii de peste hotare. El 
este în schimb din ce în ce 
mai apreciat în rîndul mase
lor populare din țară. în toam
na lui 1936 este ales președin
te de onoare al Comitetului 
român pentru R.U.P. (Reuniu
nea universală pentru pace), 
alături de alți oameni de sea
mă între care dr. P. Groza și 
C. I. Parhon.

In cele din urmă se retrage 
la Cannes, unde moare pre
timpuriu, în ziua de 17 martie 
1941, adică acum 25 de ani.

Activitatea diplomatică in
tensă dusă de Titulescu în anii 
1933—1939, pentru stăvilirea a- 
gresorului, pentru împiedicarea 
războiului, activitate dusă în 
fruntea celor mai importante 
foruri internaționale ale vre
mii, n-a fost zadarnică. Chiar 
dacă ultimele clipe ale vieții 
sale sînt umbrite de durerea 
războiului izbucnit, ideile pen
tru care a militat au triumfat. 
Hitlerismul a fost în cele din 
urmă zdrobit. Independentă, 
stăpînă pe destinele sale, Ro- 
mînia de azi se bucură de un 
prestigiu internațional mai 
mare ca oricînd. Apărător în
flăcărat al unității noastre na
ționale, al indepedenței și su
veranității României, Nicolae 
Titulescu și-a cîștigat cinsti
rea și prețuirea caldă a între
gului nostru popor.

„Cînd pacea este amenințată, nu se răspunde cu 
războiul ci cu organizarea păcii11

(Dintr-o declarație a lui N. Titulescu, făcută 
în martie 1933)

„Nu există mijloc mai eficace spre a păstra pa
cea (...) decît acela care constă pentru fiecare stat,

în a declara mai dinainte ce va face în prezența 
unei eventuale agresiuni".

„...dacă s-ar putea întocmi încă de pe acum ta
bloul forțelor acelora care se vor opune mîine 

agresiunii, aceasta nu s-ar săvîrși niciodată .
(Din discursul rostit, la Universitatea din Bra
tislava cu prilejul decernării titlului de Doctor 

Honoris Causa, în iulie 1937)

P

FOTBAL 1966
Duminică, 20 martie, începe returul campionatului catego

riei A. în pragul acestui nou sezon fotbalistic am solicitat 
tovarășului ION LUPAȘ, vicepreședinte al Federației Ro
mâne de Fotbal, răspunsuri la cîteva întrebări.

— Ce măsuri a luat F.R.F. 
pentru o mai bună pregătire 
a echipelor din prima cate
gorie în vederea returului ?

— O măsură a fost aceea ca 
toate echipele să înceapă pregăti
rea încă din primele zile ale lunii 
ianuarie. In ce privește programul 
de pregătire el a fost întocmit, ți- 
nîndu-se seama de necesitatea mo
dernizării antrenamentelor și a jo
cului, pe baza propunerilor furni
zate de către tehnicienii trimiși, 
pentru documentare, în străinătate. 
Toate aceste noutăți au fost con
centrate într-un normativ pe care 
l-am dat tuturor antrenorilor. Tot 
pe linia pregătirii o serie de echi
pe au făcut turnee peste hotare.

— Cum apreciați stadiul 
actual de pregătire a echi
pelor ?

— Dacă ne gîndim la Steaua, Di
namo, Rapid, Știința Craiova, Di
namo Pitești și C.S.M.S. Iași am 
putea socoti că echipele noastre au 
un stadiu de pregătire corespun
zător. In ceea ce privește echipa 
Farul trebuie spus că, în turneul 
făcut în Bulgaria, a fost apreciată. 
Echipa Siderurgistul se pare însă 
că are .unele greutăți. De ea o să 
ne preocupăm mai mult. De alt
fel, ca o caracteristică ce reiese și 
din clasament, în prima jumătate 
sînt situate acele echipe care se 
ocupă de creșterea și promovarea 
tinerelor elemente. Acestea obțin 
și succesele cele mai multe. Din 
acest punct de vedere, nu putem 
să apreciem Siderurgistul care are 
o echipă compusă numai din ju
cători „importați". Alcătuirea unei 
formații pe asemenea criterii în
cepe să dea roade din ce în ce mai 
slabe. Ar mai fi de adăugat faptul 
că Federația a acordat mai mult 

ajutor în ceea ce privește stabi
litatea antrenorilor.

Cu prilejul controlului efectuat 
s-au constatat, din păcate, destule 
deficiențe. Și poate una dintre cele 
care trebuie sa ne dea de gîndit 
în mod serios este, în continuare, 
lipsa de eficacitate a jucătorilor, 
în vederea înlăturării acestui nea
juns, antrenorii federali duc o 
muncă susținută prin mijloace și 
metode adecvate. Am constatat, de 
exemplu, că mai sînt jucători care 
nu cunosc procedeele cu care ar 
trebui să acționeze și să rezolve 
o situație creată în fața porții : ei 
șutează la poartă din poziții nein
dicate, lovind mingea după un 
procedeu greșit. Avem jucători în 
categoria A care „se încurcă" în 
lucruri elementare de tehnică și 
tactică. Și în jocul de ansamblu 
majoritatea echipelor au o serie de 
deficiențe. Jocul nu este o urma
re a unui studiu și concepții la 
care s-a fixat echipa dinainte. în 
majoritatea cazurilor, echipele a- 
doptă așezarea 4—2—4 însă func
țiile jucătorilor sînt destul de sim
plist stabilite, ceea ce duce la o 
serie de deficiențe în privința dez
voltării jocului în finalitate. Dar 
este greu să ajungi pînă la fina
lizare cu adversari buni, dacă 
tactica nu este elastică, mereu în 
funcție de ce intervine nou în jo
cul adversarului.

— Ce schimbări au in
tervenit în loturile echipe
lor : transferări, promovări 
de juniori ?

— în lotul echipelor de categoria 
A sînt puține transferări.: doar 
10—12 cazuri. De semnalat că e- 
chipa U.T.A. a promovat cinci ju
cători noi dintre care 4 juniori. La 

unele echipe introducerea juniori
lor se face numai la mare nevoie, 
în cazuri de absolută necesitate, 
atunci cînd „bătrînii" nu mai dau 
nici un randament.

— Calitatea meciurilor 
din campionat într-un fel 
e determinată și de... arbi
tri. El cum s-au pregătit ?

— La începutul anului, în pri
mele zile, a avut Ioc o analiză a 
activității colegiului de arbitri și 
a corpului de arbitri republicani. 
Au fost scoase la iveală cu acest 
•prilej o serie de lipsuri care au 
înrîurit în mod negativ desfășura
rea unor jocuri din campionat. 
Printre acestea ar putea fi aminti
te, la unii, ușurința cu care acor
dă loviturile de la 11 metri, iar la 
alții invers, lipsa de hotărîre în a 
sancționa, cu această pedeapsă ju

• Modernizarea antrenamentelor dar și a jocu
lui • O problemă mereu actuală: eficacitatea
• în Ioturi : forțe tinere, de valoare ! • Cu ce ră- 
minem după turneele peste hotare ? • Deziderate 
pentru „cavalerii fluierului" • Cine sînt partenerii

selecționatelor ?

cătorii care practică un joc în 
afara regulamentului. Adesea sîn- 
tem martorii unor decizii inverse 
sau imaginare care stîrnesc nedu
merirea și protestul spectatorilor. 
Acestea vor constitui obiectul 
unor dezbateri în cadrul colegiului 
central urmate de măsuri și sanc
țiuni prompte. în altă ordine de 
idei trebuie să arăt că unele nor
me după care s-a ghidat colegiul 
central în delegarea arbitrilor e 
necesar să fie revizuite.

— In legătură cu turneele 
peste hotare ale unor echi
pe de club și selecționate, 
cum apreciați evoluția lor ?

— în această direcție, consider 
că Steaua a avut un „circuit" con
venabil și că acest turneu a con
tribuit din plin la pregătirea echi
pei. La fel și turneele echipelor 
Dinamo, Rapid, Petrolul. Mai mul
te ar fi de spus despre turneele 
echipei de tineret. Jucătorii ro
mâni au avut comportări inegale. 

Ceea ce s-a remarcat cu prilejul 
turneului de la Verona a fost fap
tul că jucătorii noștri sînt inco
modați de viteza debordantă a ita
lienilor, de tehnica și tactica a- 
cestora, de așezarea lor pe teren. 
Acel „libero" le-a dat mult de 
furcă. Antrenorii lotului au dat 
sfaturi utile jucătorilor. Dar pe te
ren, lucrurile s-au desfășurat după 
inteligenta fiecăruia în parte și a 
echipei în ansamblu. Sînt jucători 
care nu au bine șlefuite unele tră
sături : prezența de spirit, dărui
rea în luptă, încrederea în forțele 
proprii. Din aceste puncte de ve
dere, turneele echipei de tineret 
cu adversari cu stiluri de joc di
ferențiate, fac parte din metodica 
de pregătire pentru-că în prelimi
nariile olimpice vom avea adver
sari diferiți, iar experiența acu
mulată din vreme e necesară și 

trebuie mereu îmbunătățită. Dacă 
Frățilă, Matei, Grăjdeanu au o ex
periență internațională, sînt totuși 
jucători ca Mocanu, Constantines- 
cu, Dobrin, Boc, Cuperman care 
sînt abia la început. La ora actua
lă din echipa de tineret doar pe 
6—7 jucători se poate conta sigur, 
în cursul acestui an îi vom depista 
și pe ceilalți.

— Despre programul in
ternațional al echipelor 
noastre pentru sezonul 1966 
ce ne puteți spune ?

— Pentru primăvara acestui an 
sînt definitivate jocurile cu Un
garia la București la 6 aprilie și 
ia Budapesta în 27 aprilie. Un alt 
meci ar fi Ia 1 iunie cu R.F.G., 
probabil la Hanovra. Al patrulea 
cu Uruguay, la 19 iunie, la Bucu
rești, al cincilea cu Portugalia la 
Lisabona, la 3 iulie. Pentru echipa 
națională se preconizează, în toam
nă, un meci cu Polonia și altul 
cu R.D.G. Avînd în vedere pro-

(SPORT)
gramul anului 1967 care se anun- , 
ță pentru echipa națională. încăr- I 
cat, ne gîndim ca meciurile cu I 
Cipru din cadrul „Cupei Europei" 
să se joace la sfîrșitul anului 
1966. In cursul lunii decembrie e- 
chipa națională este invitată în 
America Latină. Cam acestea sînt 
perspectivele pentru echipa noas
tră națională. în ce privește echi
pa de tineret ea își continuă pre
gătirile în cursul anului 1966 cu 
cîteva întîlniri care vor coincide, 
pînă la sfîrșitul sezonului, cu pre
gătirile echipei naționale. Primul 
joc va fi în orice caz, la 23 apri
lie la Viena, cu selecționata de 
tineret a Austriei. în toamnă va 
mai juca cu Polonia și R.D.G.

Pregătirea jucătorilor pentru în- 
tîlnirile echipei noastre reprezenta
tive se desăvîrșește după cum se 
știe la echipe. în acest fel, an
trenorii respectivi precum și cei
lalți tehnicieni, acordă ei înșiși un 
ajutor prețios antrenorilor de lo
turi. Attest sprijin reciproc este 
foarte important, pentru că în 
acest an — poate cel mai bogat 
din istoria reprezentativei naționa
le — numărul mare de meciuri, 
impun o pregătire temeinică la 
colective, orice fisuri fiind greu 
de reparat, pe parcursul scurtelor 
perioade de pregătire în comun. 
Totodată, Federația de fotbal se 
străduiește să rezolve o serie de 
probleme cum sînt cele privind 
fondul de jucători republicani, 
corpul de antrenori, corpul de ar
bitri, formele competiționale, ba
zele materiale, regimul de trans
ferări. Am ținut să fac această pre
cizare, deoarece Federația de fot
bal. indică linia orientativă în pro
cesul de instruire și joc, iar teh
nicienii săi de la colective, o rea
lizează prin munca și priceperea 
lor.

VASILE CABL’LEA ‘

• Runda a 7-a 
a turneului inter
national feminin 
de șah de la Bel
grad a tost mar
cată de noi sur
prize. Campioana 
Iugoslaviei, Vera 
Nedelkovici, a 

pierdut cu albele la șaliista maghia
ră Edith Bilek, olandeza Vreken a 
cîștigat în numai 18 mutări la 
Kalia Jovanovici, iar Stadler a Jn- 
vins-o cu negrele pe Liliak. Cam
pioana mondială Nona Gaprindaș- 
vili a obținut victoria, la mutarea 
38, în partida cu Jocici. Alexandra 
Nicolau a amînat partida cu Milun- 
ka Lazarevici. In clasament con
duce maestra iugoslavă Stadler cu 
5 puncte, urmată de Alexandra 
Nicolau 4,5 puncte și o partidă a- 
mînată, Gaprindașvili — 4,5 punc
te, Jocici și K. Jovanovici — 4 
puncte, Eretova și Nedelkovici — 
3,5 puncte.

• După cum transmite cores
pondentul sportiv al agenției TASS, 
fotbalistului român Petre Dragomir 
— Petrolul Ploiești, i s-a acordat 
premiul pentru cel mai bun mijlo
caș la recentul turneu internațio
nal de fotbal de la Tașkent. Au mai 
primit premii portarul lurl Pseni- 
cinkov — Pahtakor Tașkent. fun
dașul Anatoli Krutikov — Spartak 
Moscova, și înaintașul Anatoli Ju- 
kov — „Aripile Sovietelor" Kuibî- 
șev. Premiile au fost oferite de re
vista „Fizkulturnik" din Tașkent.

• Amatorii de patinaj artistic 
din Capitală vor avea prilejul, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, să ur
mărească un atractiv concurs de
monstrativ cu participarea unor 
patinatori fruntași din Cehoslova
cia, R. D. Germană, U.R.S.S., Ro
mânia și probabil Ungaria. Pro
gramul, care cuprinde exerciții li
bere și numere comice, se va des
fășura sîmbătă și duminică pe pa
tinoarul artificial „23 August".

(Agerpres)
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| Cu prilejul comemorării 

I lui Nicolae Titulescu
Cu prilejul comemorării a 

25 de ani de la moartea lui 
Nicolae Titulescu, miercuri la 
amiază au fost dezvelite o 
placă comemorativă pe clădi
rea din Șoseaua Kisselef nr. 
47, fostă locuință a eminen
tului diplomat, și un bust la 
Facultatea de drept din Bucu
rești, unde Nicolae Titulescu 
a activat ca profesor de drept 
civil între anii 1909—1919.

La solemnități au asistat 
George Macovescu și Vasile 
Gliga, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei, 
Traian Ionașcu, președintele 
Asociației de drept interna
țional și relații internaționale 
din Republica Socialistă Ro
mânia, Ion Moraru, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Gh. 
Mihoc rectorul Universității 
din București, reprezentanți 
ai corpului profesoral al Fa
cultății de drept din Capitală, 
membri ai Asociației juriști

Pe șantierul mozaicului din Constanța
Lucrările de consolidare, restau

rare și protejare a edificiului ro
man cu mozaic din Constanța sînt 
în plină desfășurare.

Sub îndrumarea specialiștilor de 
la Direcția monumentelor istorice 
din cadrul Comitetului de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și Siste
matizare, constructorii și restaura
torii au terminat lucrările de re
dresare și consolidare a unuia din 
arcurile de sub mozaic, a bolților 
din terasa a ITI-a și a brîului colo

lor și ai Comisiei naționale a 
Republicii Socialiste România 
pentru U.N.E.S.C.O., oameni 
de știință și cultură, reprezen
tanți ai presei române și stră
ine, studenți.

Au fost de față atașați cul
turali ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Cu acest prilej, Ion Cosma, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
orașului București, și prof, 
univ. Gr. Rîpeanu, decanul 
Facultății de drept din Bucu
rești, au evocat figura eminen
tului diplomat, om de stat și 
jurist.

Pe fundalul negru al pietrei 
de granit din care este con
fecționată placa, sub efigia în 
bronz a celui comemorat au 
fost înscrise cuvintele : „în 
această casă a locuit între anii 
1912—1937 Nicolae Titulescu 
(1882—1941), eminent om poli
tic, diplomat și jurist, mili
tant pentru apărarea inde
pendenței naționale, pentru 
pace și colaborare între po
poare". (Agerpres)

rat care va demarca partea origi’ 
nală a vechilor construcții, de cele 
care urmează a fi reconstituite. De 
asemenea, în partea de vest a mo
zaicului s-a construit o cameră în 
care vor fi expuse obiecte și frag
mente din mozaicul descoperit. îl 
piezent se lucrează la turnarea be- 
toanelor pentru pasarelele de circu
lație a vizitatorilor, precum și a 
pilonilor de susținere a planșeuliĂ 
care va proteja terasa cu mozaic.

(Agerpres)



Greva studenților

mexicani

Studenții iacultăfii de drept a 
Universității din Ciudad de Mexi
co au ocupat sălile de cursuri și 
au declarat grevă pe termen nede
finit în semn de protest împotriva 
proastei administrații și în sprijinul 
cererilor de demitere a decanului 
iacultătii, Cesar Sepuleda. Ei s-au 
baricadat în clădire în fata căreia 
au ridicat bariere din sîrmă ghim
pată.

și-a prezentat scrisorile de acreditare
Tensiune în Watts

„Doar un colegiu mic,

In Spania continuă 
trunirile studenților 
vederea creării unui sin
dicat studențesc, liber și 
democratic, în opoziție 
cu asociațiile studențești 
universitare oficiale.

în- 
în

învechit... 66
u

Situația învăță
mântului superior 
în capitala Statelor 
Unite este o „rușine 
pentru națiune", a 
declarat senatorul 
Robert Kennedy în
tr-o ședință a Co
misiei senatoriale 
pentru districtul 
Columbia. El a pre-

cizat că în Capitala 
Statelor Unite, Wa
shington, există 
„numai un singur 
colegiu mic, înve
chit și în continuă 
degradare pentru 
pregătirea învățăto
rilor". Sute de ab
solvenți ai școlilor 
medii, a spus Ken
nedy, nu găsesc in-

stituții de învăță
mânt superior pen
tru a-și continua 
pregătirea. Posibili
tatea ca tinerii care 
nu au mijloace să 
beneficieze de învă
țământul superior la 
Washington este o 
,,totală 
a spus

mistificare", 
el.

Demonstrații studențești la Tokio

rmînd exemplul colegi
lor lor din Barcelona, 
studenții Universității 

din Madrid s-au întrunit marți 
după-amiază în cadrul unei 
„adunări libere" la Facultatea 
de științe economice și politi
ce. Participanții, în număr de 
2 000, și-au reafirmat opoziția 
lor față de asociațiile studen
țești oficiale, hotărînd în una
nimitate să se întrunească din 
nou miercuri după-amiază 
pentru a forma noul sindicat 
democratic, 
semnalează 
prezența în 
din Madrid 
intelectuali 
care poetul
dramaturgul Alfons Sastre, ro
mancierul Armando Lopez Sa
linas, intelectuali care se de
clară solidari cu lupta studen
ților pentru libertate și demo
crație.

Agențiile de presă 
și de data aceasta 
rîndul studenților 
a unor cunoscuți 
spanioli, printre 
Gabriel Celaya,

Sub auspiciile organizațiilor de 
tineret și studențești, la To
kio a avut loc un miting de 

protest împotriva acțiunilor agre
sive ale S.U.A. în Vietnam și a 
proiectatei vizite în Japonia a pre
mierului sud-vietnamez, Nguyen

Cao Ky. Participanții la demonstra
ție au adoptat o declarație în care 
cheamă pe toți tinerii din Japonia 
să participe la acțiunile de protest 
împotriva agresiunii americane din 
Vietnam și a vizitei șefului juntei 
militare sud-vietnameze la Tokio.

în Vietnamul de sud

Un batalion de parașutiști 
americani încercuit

,,Cosmos-110“
a aterizat

Un batalion de parașutiști americani 
a fost încercuit Ia 65 km nord de Sai
gon de unități patriotice și supus la o 
puternică presiune, relata agenția 
FRANCE PRESSE. Un al doilea batalion, 
care a intrat în acțiune pentru a veni în 
sprijinul unității atacate a angajat una 
din cele mai violente lupte desiășurate 
în Vietnamul de sud.

Angajamentul 
două părți a 
miercuri la prînz. In sprijinul 
forțelor americane a interve
nit și aviația care a efectuat 
56 de raiduri în timpul celor 
cinci ore cit s-a desfășurat 
lupta într-o zonă accidentată 
și păduroasă din așa-numita 
zonă „D“.

Frontul Național de Elibe
rare a acționat cu succes în 
țțltimele zile în regiunea 
Quang Nam unde potrivit ă- 
gențței de presă Eliberarea 
peste 210 militari inamici din-

dintre cele 
durat pînă

tre care 145 americani, au fost 
scoși din luptă.

Dezvăluind practicile ame
ricane în războiul din Viet
nam, Comitetul Central al 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, a 
dat recent publicității o decla
rație în care condamnă folosi
rea pe scară largă de către 
S.U.A. a gazelor toxice în 
Vietnamul de sud. In declara
ție se menționează că trupele 
americane utilizează „tactica 
introducerii gazelor toxice îm
potriva populației pașnice*'.

Agenția TASS trans
mite că satelitul sovietic 
„Cosmos-110“, și-a în
cheiat zborul cosmic și 
a aterizat cu succes în 
regiunea prevăzută. Sa
telitul avind Ia bord doi 
cîini, a fost lansat la 22 
februarie și a efectuat 
330 de revoluții în ju
rul Pămintului. După a- 
terizare starea sănătății 
animalelor este bună. 
Ele vor fi supuse unei 
supravegheri stricte.

In timpul zborului, cu ajuto
rul aparatelor științifice instala
te la bordul satelitului, a fost 
efectuat un amplu complex de 
cercetări medico-biologice, au 
fost obținute date preliminare 
despre infiuența asupra organis
mului viu a șederii îndelungate 
în spațiul cosmic la o distantă 
considerabilă de suprafața Pă- 
mintului.

britanic Bahrein, si- 
Persic, are ceea ce

Lansarea navei

cosmice „Gemini-8"

MOSCOVA 15 (Agerpres).— 
La 16 martie, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., N. V. Podgornîi, a 
primit pe ambasadorul ex
traordinar și trimisul plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România la Moscova, Teodor 
Marinescu, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej Teodor Mari
nescu a transmis din par
tea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
a poporului român, cele mai 
călduroase salutări și urări de 
noi și mari succese Comitetu
lui Central al P.CJJ.S., Pre
zidiului Sovietului Suprem și 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., poporului frate so
vietic, in activitatea pe care o 
desfășoară pentru dezvoltarea 
și înflorirea continuă a Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste.

Poporul român — a subli
niat ambasadorul Republicii 
Socialiste România — nutreș
te sentimente de profundă 
stimă și dragoste frățească 
față de poporul sovietic care 
întîmpină cu noi și mari suc
cese cel de-al 23-lea Congres 
al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice. „Ne bucurăm 
din toată inima — a spus am
basadorul — de realizările re
marcabile pe care oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică 
le-au obținut sub conducerea 
partidului lor comunist, în 
dezvoltarea multilaterală a 
patriei lor pe drumul comu
nismului".

în contiunare, Teodor Ma
rinescu a arătat că prie
tenia și colaborarea fră
țească dintre popoarele ro
mân și sovietic, cimentate în 
lupta comună pentru zdrobi
rea fascismului, se dezvoltă 
neîntrerupt pe baza principii
lor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist. 
Acordînd o înaltă prețuire re
lațiilor de prietenie și colabo
rare cu Uniunea Sovietică, 
Republica Socialistă România 
va dezvolta continuu aceste 
relații în interesul ambelor 
popoare, al întăririi unității 
și coeziunii țărilor socialiste, 
al socialismului și progresului 
omenirii.

Politica externă a României 
socialiste — a subliniat am
basadorul — are la bază alian
ța și prietenia frățească cu 
toate țările sistemului socia
list mondial. Ea exprimă tot
odată aspirațiile profunde ale 
poporului român spre pace, 
cooperare și prietenie cu toa
te popoarele lumii.

în răspunsul său, președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., N. V. 
Podgornîi, a mulțumit căldu
ros pentru cuvintele calde și 
bunele urări exprimate la a-

Protectoratul 
tuat în Goiful 
se numește în mod obișnuit „o po
ziție strategică". Această caracte

ristică a determinat autoritățile bri
tanice să-și construiască aici baze 
militare. Așa au apărut baza militară 
aeriană de Ia Muharrak și baza mi
litară maritimă de la Jafir. In pre
zent, în această regiune se află cir
ca 30 000 de militari englezi.s ituația creată în urma instalării ba

zelor militare, a nemulțumit profund 
poporul din Bahrein, care, aflat încă 
din 1867 sub stăpînirea britanică, 
revendică de ani de zile indepen
dența. De aceea, mișcarea de elibe
rare națională condusă de Frontul 
de eliberare națională din Bahrein, 
și-a adăugat printre obiectivele sale

și lupta pentru lichidarea bazelor militare străine.
Au fost. în acest scop, organizate numeroase 

acțiuni, printre care puternicile demonstrații stu
dențești din cursul anului 1965. Ca de obicei, au
toritățile coloniale au reprimat aceste manifestări, 
mulți dintre participanți fiind aruncați în închi
sori.

Și iată că, tocmai cînd din partea Londrei se 
așteptau măsuri menite să vină în întâmpinarea 
aspirațiilor populare, tocmai cînd retragerea ba
zelor din Bahrein era cerută cu insistență, Marea 
Britanie a anunțat că baza militară din Aden va 
fi transferată în Bahrein. Vestea a produs, desi
gur, emoție în rîndurile populației. Ce semnifica
ție are acest transfer ? Ce influență va avea el 
asupra viitorului Bafareinului ? Căutând, să, răs
pundă acestor întrebări, săptămînalul britanic 
„ECONOMIST" scrie: „Doar marii proprietari și 
marii negustori își freacă mîinile de bucurie la 
perspectiva creditelor și încasărilor pe care le-ar 
putea determina transferarea bazei militare brita
nice din Aden în Bahrein". Restul populației, scrie 
revista, și mai ales tînăra generație, are o atitudine 
fundamental ostilă intenției britanice, cu atit mai 
mult cu cit desființarea bazelor existente este un 
deziderat cu vechime în programul Frontului de 
eliberare națională. Această generație se simte — 
în condițiile stăpînirii britanice — „împiedicată 
în dezvoltarea ei prin lipsa totală de perspective", 
la care se adaugă o situație precară a economiei 
„ineficiența și venalitatea metodelor administra
tive" și lipsa de libertăți democratice.

Cum va reacționa practic, populația din Bah
rein la instalarea bazei adenite pe teritoriul său ? 
Majoritatea observatorilor sînt de părere că, odată 
cu baza militară, se va muta în Bahrein întreaga 
problematică aclenită, iar situația va deveni la fel 
de explozivă. „Dacă ar fi să judecăm după ceea 
ce ne învață istoria — observă revista amintită 
— se anunță neplăceri șl tulburări în acest te
ritoriu". Așa dar, există toate șansele ca Bahrei- 
nul să devină un nou Aden. Pentru a evita aceas
ta — se afirmă în coloanele unor ziare — Marea 
Britanie trebuie să ia în considerare acordarea 
independenței Bahreinului, și, implicit, renunța
rea la bazele militare instalate aici.

ION D. GOIA
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Pe poligonul de la 
Cape Kennedy a fost 
lansată miercuri Ia ora 
11,41 (ora locală) nava 
cosmică „Gemini-8‘
vînd la bord pe cosmo- 
naujii americani Neil 
Armstrong și David 
Scott. Cu o oră și 41 de 
minute mai înainte, de 
pe același poligon fu
sese lansată o rachetă 
de tip „Atlas-Agena". 
Lansarea navei cosmice 
„Gemini-8", urma să aibă 
loc marii, însă ea a lost 
amînată cu 24 de ore 
din cauza unor defecți
uni tehnice care s-au în
registrat atit la cabina 
spafială cit și la racheta 
purtătoare.

La patru minute după 
lansare, Administrația 
națională pentru proble
mele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că 
„Gemini-8‘. lansată cu

ajutorul unei rachete de 
tip ,,Titan-2‘, s-a plasat 
pe o orbită avînd peri- 
geul de 161 km, așa cum 
a fost prevăzut, iar a- 
pogeul de 271,5 km, cu 
aproximativ un kilome
tru și jumătate mai ridi
cat decît cel stabilit ini
tial. —

Timp de trei zile, cit 
va dura zborul navei 
cosmice „Gemini-8", cei 
doi cosmonauji ameri
cani vor încerca să rea
lizeze potrivit planului 
de zbor, o întîlnire spa
țială cu racheta „Atlas- 
Agena", prevăzută chiar 
în prima zi de zbor, o 
ieșire a cosmonautului 
David Scott din cabina 
„Gemini-8" timp de a- 
proximativ două ore și 
jumătate, care este sta
bilita pentru joi precum 
și numeroase alte expe
riențe științifice, tehni
ce și medicale.

dresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice și poporului so
vietic și a rugat pe ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia să transmită Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, întregului popor ro
mân, un fierbinte salut și 
urări de noi și mari succe
se în înfăptuirea programului 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste, elaborat de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

In continuare, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
N. V. Podgornîi 
poporul sovietic se bucură 
sincer de marile succese ob
ținute de poporul român sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român în crearea bazei 
tehnico-materiale a comunis
mului, în dezvoltarea științei 
și culturii, în ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce mun
cesc.

Președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
subliniat că între Uniunea 
Sovietică și Republica Socia
listă România s-au statornicit 
și se dezvoltă relații de prie
tenie și colaborare multilate
rală, bazate pe mărețele prin
cipii ale marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului so
cialist, care servesc interese
lor popoarelor sovietice și ro
mân și mărețului scop al în
tăririi continue a unității și 
coeziunii tuturor țărilor socia
liste.

Uniunea Sovietică, Republi
ca Socialistă România și cele
lalte țări ale comunității so
cialiste luptă pentru asigura
rea unor condiții pașnice de 
construcție a socialismului și 
comunismului, pentru preîn- 
tîmpinarea unui nou război 
mondial.

în încheiere președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
a urat ambasadorului Repu
blicii Socialiste România, 
mari succese în activitatea 
lui și l-a încredințat că din 
partea Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și a gu
vernului sovietic el va avea 
tot sprijinul pentru îndeplini
rea înaltei sale misiuni.

După prezentarea scrisori
lor de acreditare, pre
ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., N. 
V. Podgornîi a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul 
Republicii Socialiste România, 
Teodor Marinescu.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat M. P. 
Gheorgadze, secretar al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și A. L. Orlov, locții
tor al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România a fost înso
țit de membrii ambasadei.

începând de marți după amiază, me
tropola Caliiorniei — los Angeles — se 
află din nou în stare de alarmă. Sute de 
negri, în majoritate tineri, au ieșit pe 
străzi într-o nouă răbuinire a revoltei 
față de condițiile inumane de trai ale 
populației de culoare, grupată în car
tierul Watts, un adevărat ghetto al ne
grilor. Flacăra a fost aprinsă de o seîn- 
teie: arestarea unui tînăr negru *■ 
ncuzația că ar fi aruncat cu pietre 
direcția unor automobile

sub 
în

a arătat că

L

ma-
în-

a numai o jumăta
te de oră după a- 
ceea, mulțimea ne
grilor a început să 
incendieze automo
bilele de pe străzi, 
să devasteze 
gazinele, să
frunte gazele lacri

mogene și bastoanele de cau
ciuc ale polițiștilor. S-au repe
tat astfel, pe o scară mai re
dusă, tulburările care, între 11 
și 16 august, anul trecut, au a- 
dus orașul Los Angeles pe pri
mele pagini ale presei din lu
mea întreagă.

Printr-o coincidentă, noile 
tulburări au izbucnit la întretă
ierea străzii 103 cu strada An- 
zac, exact în același loc unde a 
fost aprinsă flacăra incidentelor 
din august. Și tot, printr-o coin
cidență, guvernatorul statului 
California, Edmund Brown, la 
fel ca și anul trecut, nu se afla 
în localitate. Aflînd știrea des
pre izbucnirea incidentelor pe 
bordul avionului care îl ducea 
spre Sacramento, el a ordonat 
pilotului să se înapoieze imediat 
la Los Angeles. între timp, po
liția luase de acum primele „mă
suri preventive”. Manifestanții 
negri au fost atacați cu bruta
litate, împotriva lor au fost a- 
runcate grenade cu gaze lacri
mogene și s-a deschis chiar fo
cul. Miercuri dimineața, un pur
tător de cuvînt al poliției a a- 
nunțat că „bilanțul" incidente
lor indică doi morți și 29 de ră
niți. Autoritățile pretind că „si
tuația se află sub control". In
tr-adevăr, întregul cartier a fost 
înconjurat și izolat de restul o- 
rașului de importante contin-

fostgente polițienești care au 
puse în stare de alarmă. Un or
din asemănător au primit 1 000 
de membri ai gărzii naționale 
aflați în cazărmile Fullerton, de 
Glendale și Long Beach. Dar nu 
sînt excluse noi incidente.

în cercurile observatorilor 
din Los Angeles se subliniază

• Din nou tulbu
rări în cartierul 
populației de cu
loare din Los 

Angeles
că poliția a acționat cu atîta ra
piditate incit „a ținut seama de 
experiența din august". (FRAN
CE PRESSE). S-a dezvăluit e- 
xistența unui „plan de inter
venție rapidă" a poliției în ca
zul unei reizbucniri a tulbură
rilor în cartierele locuite de 
populația de culoare, plan care 
a și fost pus în aplicare. Dar în 
ce a constat „experiența" de 
anul trecut ? Rezultatele aces
teia sînt demonstrate de cei 34 
de morți șl peste 1 000 de ră
niți, aproape toți negri, cu care 
s-a soldat „revolta" din ghettoul 
Watts.

Răbufnirea disperării negrilor 
din Los Angeles a permis co
mentatorilor americani de presă 
să reamintească existența unui 
raport întocmit, după o anchetă 
care a durat 100 de zile, de o 
comisie specială condusă de 
fostul președinte al Comisiei 
pentru energia atomică a S.U.A., 
John McCone, în colaborare cu

Agenția centrală de investigații 
(C.I.A.) asupra tulburărilor din 
luna august. Raportul a subli
niat că la baza incidentelor au 
stat șomajul, lipsa școlilor și 
comportarea brutală a poliției 
față de populația de culoare. 
Autorii lui au avertizat că dacă 
nu vor fi luate măsuri urgente 
pentru îndreptarea situației în 
acest domeniu, „există perspec
tiva ca tulburări asemănătoare, 
poate chiar mai grave, să izbuc
nească oricînd în acest oraș". 
„Răscoala din Los Angeles — 
scria pe atunci ziarul „CHRIS
TIAN SCIENCE MONITOR" — 
este o revoltă a celor oprimați, 
a celor căleați în picioare, a ce
lor lipsiți de drepturi, a celor 
care trăiesc în mizerie, care sînt 
sătui de frumoasele promisiuni 
ale politicienilor și nu mai pot 
aștepta".

Care au fost măsurile luate 
ca urmare a publicării acestui 
raport ? Numeroase ziare ame
ricane au subliniat în ultima 
vreme că situația populației de 
culoare din cartierul Watts nu 
s-a schimbat practic cu nimic 
față de aceea existentă în luna 
august, anul trecut, și chiar s-a 
înrăutățit. într-un reportaj din 
cartierul Watts publicat de zia
rul „NEW YORK TIMES" se 
subliniază astfel că în lunile 
care au trecut de la tulburările 
de anul trecut „problemele nu 
s-au soluționat și negrii sînt tot 
atit de nemulțumiți ca și Îna
inte". „Nu se întrevede nici o 
rezolvare a problemei șomaju
lui existent aici pe scară largă" 
— scrie ziarul. „La șase zile 
după tulburările din vara tre
cută autoritățile au deschis, în 
apropiere de Watts, o agenție 
pentru plasarea brațelor de 
muncă. 4 000 de negri s-au pre
zentat la această agenție dar 
numai 400 au fost angajați în 
posturi minore și prost plătite", 
în această lumină, noile tulbu
rări din „ghettoul negrilor". 
Watts, pot fi considerate ca o 
continuare logică a evenimen
telor de anul trecut.

I. RETEGAN

FRANȚA. — Noul turn de control de la Orly, 
înalt de 52 m, care va permite decolarea a 

peste 50 de avioane pe oră

• DUMITRU GHEORGHIU, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin, a oferit un coc
teil în legătură cu plecarea sa de
finitivă din Republica Populară 
Chineză. Au participat Liu Siao, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, prim- 
adjunct al ministrului aiacerilor 
externe, Giao I-min, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, șef- 
adjunct al Secjiel Relațiilor Exter
ne a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, Wang Pin- 
nan, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, miniștri adjuncți, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Co
merțului Exterior, Ministerul Apă
rării Naționale, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, oameni de 
știință, și cultură precum și alte 
persoane oficiale. Au fost prezenți, 
de asemenea, membri ai corpului 
diplomatic. Cocteilul s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

• MARȚI SEARA în palatul ex
pozițiilor din Geneva, directorul 
standului românesc al salonului in
ternațional auto, Claudiu Popeștea- 
nu, a oferit o gală de filme ur
mată de un cocteil. Au participat 
reprezentanți ai industriei elveție
ne și ai firmelor participante Ia 
salonul internațional auto, precum 
ți ziariști elvețieni și străini, mem
bri al ambasadei române din Berna 
ți ai misiunii permanente a Repu
blicii Socialiste România la Geneva,

• ZĂPADA, un toarte rar vizita
tor al Tunisiei, s-a abătut marți și 
asupra regiunilor de nord și de 
vest ale acestei fări. Barometrul a 
coborî t sub 0 grade, locuitorii ca
pitalei tunisiene cunoscînd cea mai 
scăzută temperatură din această 
iarnă — minus 4 grade.

o LA 15 MARTIE, recordmanul 
mondial la săritură în înălțime, 
Valeri Brumei, a suferit un nou 
accident. In timp ce se ridica pe 
scară fără să se sprijine în cîrje 
el s-a împiedicat, și osul piciorului 
drept, abia vindecat după acciden
tul grav cu motocicleta, s-a desfă
cut din nou la locul rupturii vechi. 
Internat imediat la Institutul cen
tral de traumatologie și ortopedie 
din Moscova, Valeri Brumei a 
suferit o intervenție chirurgicală, 
în urma căreia osul a fost pus Ia 
loc.

Poți folosi drept argu
ment... o fantomă ? În
trebarea și-o pun ziarele 
americane iăcîndu-sa e- 
cou! unor dezbateri de 
la Washington. Contro
versa nu are un caracter 
juridic abstract; ea por
nește de la o problemă 
acută In care este vor
ba de vieți 
războiul din

Agresiunea 
nu poate fi 
Dreptul internațional și 
conștiința popoarelor o 
condamnă. Avocațli „es
caladării' Încearcă însă 
să ofere drept „explica
ție' pentru intervenția 
S.U.A. în Vietnam... 
pactul S.E.A.T.O. sau — 
cum îl denumea „NEW 
YORK HERALD TRI
BUNE' — „fantoma 
S.E.A.T.O.”. Alianța a- 
ceasta s-a născut moartă. 
Doar amenințările lui 
Foster Dulles au silit 
un număr de guverne să

Vedere din Ulan Bator
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BERLIN 16. — — Corespon
dentul Agerpres, St. Deju, trans
mite : La 16 martie a avut loc 
la Berlin cea de-a 20-a ședință 
a Camerei Populare a R. D. Ger
mane. Pe ordinea de zi a ședin
ței au figurat declarația preșe
dintelui Consiliului de Stat cu 
privire la cererea R. D. Germane 
pentru primirea în O.N.U., pre
cum și aprobarea unor numiri și 
decrete. Luînd cuvîntul Walter 
Ulbrichț a subliniat kă R.D.G. 
este un stat dezvoltat, care există 
de 17 ani și care, conform drep
tului internațional în vigoare, are 
toate atributele unui stat suve
ran. R.D.G., a arătat el, întreține 
legături diplomatice, consulare și 
alte relații oficiale cu numeroase 
state. Faptul că R.D.G. nu este 
membră a O.N.U., a spus vorbito
rul, este anormal. Ordinea internă 
a unui stat, a continuat Walter 
Ulbrichț, nu poate fi criteriu de 
recunoaștere a existenței sale sta
tale și juridice și fiecare stat, care 
se obligă să respecte Carta 
O.N.U., are dreptul să devină 
membră O.N.U.

„Fantoma S.E.A.T.O." Praga:
omenești: 

Vietnam, 
americană 
justificată.

subscrie Ia un tratat de 
inspirație americană. 
Șubrezenia S.E.A.T.O. a 
ieșit la iveală de-a lun
gul anilor cînd unii din 
partenerii socotfii mi
nori nu s-au mai arătat 
dispuși să urmeze orbeș
te Washingtonul. Celor 
care încearcă să reînvie 
cadavrul acestui pact 
„NEW YORK HERALD 
TRIBUNE' le reaminteș
te zădărnicia eforturilor 
lor : „Predicile în legă
tură cu un tratat dat de 
mult uitării sînt de la 
început sortite eșecului”. 
Sfatul n-a găsit asculta
rea unor personalități

care se 
reanime

strădu- 
tratatul 

Ziarul 
acesto-

oficiale 
iese să 
lipsit de viață, 
comenta poziția 
ra : „S-ar încerca să se
spună că sîntem în Viet
nam în virtutea unui 
petec de hîrtie".

Mai mulți senatori au 
criticat tentativa de a 
justifica războiul din 
Vietnam prin referiri la 
un pact fantomatic. Con
cluzia Iui „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE' ni 
se pare demnă de a fi 
transcrisă : „Opinia pu
blică așteaptă din partea 
reprezentanților admi
nistrației declarații mai

concrete care să speci
fice că americanii se află 
în Vietnam pentru mo
tive mai îndreptățite de
cît cele pe care le-ar 
putea aduce la lumină 
un tratat învechit din 
vremurile depășite ale 
lui John Foster Dulles”.

Fantomă sau petec de 
hîrtie (ziarul american 
pendulează între cele 
două caracterizări), 
S.E.A.T.O. nu poate oferi 
Washingtonului „acope
rirea legală’ de care, 
in mod vădit, duce lipsă.

M. RAMURĂ

/

Lucrările
Adunării Naționale

.16 — Corespondentul
Al. Liță, transmite : 

continuat lucrările celei 
i sesiuni a Adunării Na- 
a R. S. Cehoslovace. Pe 

raportului referitor Ia 
externă a Cehoslovaciei,

PRAGA 
Agerpres, 
Marți au 
de-a 10-a 
ționale i 
marginea 
politica 
prezentat de Vaclav David, minis
trul afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, au luat cuvîntul o serie 
de deputați. Adunarea Națională 
a R.S.C. a adoptat apoi o rezolu
ție în problemele de politică ex
ternă.

Prima repriză din me
ciul Ford-Ferrari a fost 
clștigată anul acesta de 
„regele automobilelor" 
din Detroit. Ringul a 
fost ...rapida pistă auto
mobilistică de la Day- 
tona-Beach, în Florida.

Cu o medie orară de 
173,9 kilometri pe oră, a 
parcurs distanta de 4.173,6 
kilometri automobilul 
Ford MK-11 pilotat de 
Milles și Ruby. Pe ur
mătoarele două locuri 
s-au clasat tot două ma
șini de același tip. Cu 14 
ture întîrziere a sosit pri
mul Ferrari. Satisfacție 
deplină în rîndul echipei 
Ford care pentru prima 
oară, după doi ani de 
răsunătoare înfrîngeri, 
reușea să-și claseze mași
nile pe primul loc.

Se spune însă că Enzo 
Ferrari a primit în Italia 
fără îngrijorare știrile 
despre rezultatele de Ia 
Daytona. S-a reamintit 
presei că mașinile Ferrari 
din concurs, nu au fost 
prezentate de fabrica 
constructoare, ci de clu
buri particulare. Aceasta 
în primul rînd. Iar apoi 
noile modele Ferrari 1966

nu au tost Încă lansate 
în competițiile interna
ționale automobilistice. 
Așa că meciul rămîne 
deschis între marea uzi
nă din Detroit și Ferrari, 
una din puținele firme 
constructoare de automo
bile din Europa, care 
deși nu produce decit 600 
de mașini pe an rezistă 
cel puțin pînă acum, pu-

dentală și apoi în Anglia, 
producîrtd mașinile „Tau- 
nus" și „Ford Lotus".

După pregătiri minuți
oase, Ford și-a lansat ma
șinile anul trecut în 
prestigioasa competiție 
de pe circuitul de la 
Mans (Franța). Această 
cursă a fost televizată 
prin intermediul satelitu
lui Telstar în Statele U-

uzinele din Statele Unite, 
Anglia și Germania occi
dentală au ieșit din cursă. 
Nici o mașină Ford nu a 
reușit să termine atunci 
circuitul de 24 de ore de 
la Mans, ci șt ig at în mod 
strălucit de Ferrari. „Gi
gantul din Detroit’ a tre
buit să încline steagul in 
ta(a micii uzine italiene.

Acum se așteaptă re-

Meciul
Ford-Ferrari

ternicilor concurenți de 
peste ocean.

Ford a propus în cite- 
va rînduri lui Ferrari 
cumpărarea sau cel puțin 
asocierea la întreprinde
rea sa. După un acord de 
principiu, firma italiană 
a rupt tratativele hotă- 
rînd

In 
Ford 
ataa

să continue bătălia, 
iața acestei situații, 
și-a stabilit baze de 
in Germania Occi-

nite. Așa că se asigura o 
reclamă la nivelul a două 
continente, în cazul unei 
victorii a automobilelor 
Ford. Primele ture păreau 
să dea ciștig de cauză a- 
cestor automobile. Dar 
cei ce urmăreau cursa 
din Detroit și-au sărbă
torit prea devreme victo
ria. Rînd pe rînd, Fordu- 
rile echipate cu cele mai 
bune piese fabricate la

vanșa, la 18 iunie, din 
nou la Mans. Pină atunci 
un nou prilej de confrun
tare va ii Ia 26 martie Ia 
Sebring, in Florida, în- 
tr-un circuit de 12 ore.

Desigur că toate aceste 
puncte pe care le mar
chează unul sau altul din
tre constructorii de auto
mobile au un rol deose
bit în apriga luptă de 
concurentă de pe pia[a

occidentală a automobi
lelor, unde are loc o pu
ternică concentrare mo
nopolistă. In legătură cu 
aceasta, revista pariziană 
,,L'EXPRESS" remarca că 
ministrul francez al agri
culturii. Edgard Faure, 
circulă cu o mașină engle
zească „Rambler", asam
blată în Belgia la o uzi
nă a firmei franceze „Re
nault" în contul între
prinderii „American Mo
tors". Desigur nu toate 
mașinile sînt atit de... in
ternaționale ca cea de la 
„Rambler". Dar marile 
firme constructoare de 
automobile din Europa 
occidentală, de multe ori 
coalizate domină piețele.

Cursele sînt un mijloc 
important de a impune o 
marcă publicului. Iată ex
plicația bătăliei aprige pe 
care o duce Ford, cău- 
tînd să elimine firma Fer
rari, al cărei principal 
mijloc de existență îl re
prezintă competițiile au
tomobilistice în care, de 
regulă s-a plasat, în ul
timii ani. pe primele 
locuri.

ANDREI MINCU
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