
In pas cu 
agriculturii

tehnica 
moderne

Inițiatori — 
cursanții

Răspunsuri pentru 
fiecare meserie

Rupea. organizația

Calificarea, continua îmbo
gățire a cunoștințelor profe
sionale este la noi problema 
numărul unu. în ultimii doi 
ani în stațiunea noastră s-a 
triplat numărul mașinilor. Am 
primit tractoare din cele mai 
moderne, combine, mașini de 
semănat porumb etc. Conco
mitent, au fost depuse e- 
forturi pentru pregătirea unui 
număr corespunzător de cadre. 
Numai în ultimul an rîndurile 
mecanizatorilor au sporit cu 
90 de absolvenți ai școlii pro
fesionale de pe lîngă S.M.T. în 
acest context problema care 
se pune în fața organizației 
U.T.C. are două aspecte : ti
nerii absolvenți trebuie ajutați 
să-și însușească Ia perfecție 
meseria ; continua înzestrare a 
S.M.T. cu mașini noi impune 
desfășurarea unei activități 
organizate de cunoaștere și 
stăpînire a lor de către fiecare 
tînăr mecanizator. Revăzînd, 
în spiritul documentelor Con
gresului U.T.C., activitatea 
desfășurată în acest sens de 
organizația noastră, am ajuns 
la concluzia că am întreprins 
cîteva acțiuni bune. Pentru 
contribuția adusă la ridicarea 
gradului de pregătire a me
canizatorilor, la toate rezulta
tele obținute în anul trecut de 
S.M.T. “ 
noastră a fost distinsă cu „Di
ploma de onoare a C.C. al 
U.T.C.“. r'

Ceea ce am făcut e bun, dar 
în fața noastră stau acum sar
cini cu mult mai importante. 
Planurile noastre ele viitor nu 
sînt încă definitivate, acum nu 
putem răspunde exact cum 
vom soluționa urla sau alta 
din multiplele probleme pri
vind continua pregătire pro
fesională a tinerilor mecani
zatori. Un lucru rje este însă 
clar, verificat în propria noas
tră activitate — larga consul
tare a tinerilor, a 1 specialiști
lor, a tuturor celor care ne pot 
ajuta cu un sfat, > propunere, 
o părere, ne va < a posibilita
tea să luăm măs 
zătoare, să înti 
țiuni caTC vor c

exemplu recent, 
nuînd o bună experiență din 
anul trecut, în această iarnă 
conducerea S.M.T. a organizat 
pentru tinerii absolvenți un 
curs de specializare de 10 zile, 
în afara cercurilor agrozooteh
nice, la care a luat parte întreg 
personalul. Sprijinind colecti
vul însărcinat să organizeze 
cursul de 10 zile, comitetul 
U.T.C. a întreprins o largă an
chetă în rîndul mecanizatori
lor. Tema anchetei: Ce ajutor 
trebuie să primească tinerii 
mecanizatori pentru a stăpîni 
la perfecție exploatarea mași- 
Îîilor și tractoarelor cu care 
lucrăm ? în discuțiile purtate 
s-a. stabilit exact cine nu știe 
să regleze semănătoarea, cîți 
știu să folosească rațional 
timpul de lucru, cine face ri
sipă de carburanți și de ce 
etc. Concluziile anchetei au 
servit la întocmirea programei 
analitice a cursului 
Dar nu putem 
măm doar la atît 
organizației U.T.C.
nire a tinerilor pentru perfec
ționarea calificării, pentru cu
noașterea noilor mașini.

„Organizația U.T.C. — pre

•i corespun- 
rindem ac- 
oune roade.

Confi

de 10 zile, 
să rezu- 
activitiatea 
de spriji-

cizează Rezoluția celui de-al 
VIII-lea Congres al U.T.C. — 
trebuie să dezvolte o largă va
rietate de forme de activitate 
pentru răspîndirea în rîndul 
tinerilor a cărților și publica
țiilor tehnico-științifice, pentru 
popularizarea cuceririlor știin
țifice, a noutăților tehnice“, 
în momentul de față comite
tul U.T.C. întreprinde o largă 
consultare a tinerilor pentru a 
vedea cum poate fi organizată 
mai bine, mai interesant ac
țiunea de citire a literaturii 
tehnice de specialitate. Cîteva 
idei s-au și conturat. în fie-

O îndatorire permanentă a iganizațiilor U.T.C. de la sate 
este antrenarea și sprijinirea tinerilor în procesul de ridi
care a nivelului de cunoștințe generale și a calificării profe
sionale. Sarcinile orgr mzațiilor U.T.C. în această privință 
sînt subliniate cu deosebită claritate în documentele celui 
de al VIII-lea Congres al U.T.C. în cuvîntarea rostită la 
Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al partidului, spunea :

„Aplicarea măsurilor stabilite de partid pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a agriculturii și creșterea producției 
agricole cere tinerilor de la sate să-și ridice necontenit ni
velul de cultură generală, să-și însușească metodele agro
tehnice avansate, cunoștințele legate de mecanizarea și chi
mizarea procesului de producție, de modernizarea continuă a 
agriculturii“.

Pentru a vedea modul în care organizațiile U.T.C. de la 
sate au trecut Ia traducerea în viață a acestor sarcini, am 
solicitat, pentru început, părerea tovarășului Andrei Mol- 
nar, secretar al comitetului U.T.C. de la S.M.T. Rupea, regi
unea Brașov, organizație cu o valoroasă experiență în acea
stă privință, iar la G.A.S. Fetești, o unitate complexă, mo
dernă, am avut discuții cu membri ai comitetului U.T.C. și 
ai conducerii unității.

care brigadă există o biblio
tecă volantă. E drept că în
zestrarea lor cu cărți tehnice 
de specialitate, care să pre
zinte mașinile și utilajele noi 
din agricultura noastră, meto
dele cele mai moderne de lu
cru, sînt puține. împreună cu 
comitetul sindical vom face o 
revizuire a fondului de cărți al 
bibliotecii, iar cu sprijinul 
conducerii stațiunii, care se va 
informa la edituri, la cartea 
prin poștă vom lua măsurile 
ce se impun.

Intenționăm ca citirea lite
raturii de specialitate — apre
ciată de noi ca una din cele 
mai eficiente căi de continuă 
îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale ale mecanizatori
lor pe timpul campaniilor — 
să fie organizată sub formă de 
concurs, de întrecere. Cum 
vom proceda exact, nu știm 
încă. Pentru sfîrșitul acestei 
săptămîni sînt convocate adu
nările generale ale celor două 
organizații de bază U.T.C. care 
vor lua în discuție sarcinile ce 
ne revin în lumina documen
telor celui de-al VIII-lea Con
gres al U.T.C. Ele vor da un 
răspuns și acestei probleme. 
Vom discuta și despre mai 
buna organizare a concursuri
lor „Cine știe, cîștigă“ pe 
teme profesionale, devenite 
tradiționale, despre alte forme 
de ridicare a calificării, pro
prii activității noastre U.T.C.

ANDREI MOLNAR 
secretar al comitetului U.T.C. 

de la S.M.T.
Rupea, regiunea Brașov

O unitate agricolă complexă, 
de proporțiile gospodăriei de 
stat Fetești, reclamă din partea 
organizației U.T.C. o judicioa
să orientare in legătură cu ca
lificarea tinerilor, fie ei meca
nizatori, motopompiști, sau 
zootehniști. întărirea econo
mică și organizatorică depinde 
în mare măsură de aportul 
unor oameni bine pregătiți 
profesional. Cursurile agro
zootehnice organizate de con
ducerea gospodăriei și-au do
vedit utilitatea prin varietatea 
de teme prezentate de specia
liști în fața cursanților. Inda- 

torirea organizației U.T.C. a 
fost de a asigura participarea 
tuturor tinerilor la aceste 
cursuri, de a urmări modul 
cum s-au însușit noțiunile pre
date și cum sînt aplicate ele 
în practică. Rezultatele bune 
obținute la încheierea cursu
rilor se cer perpetuate în toată 
perioada muncilor agricole. 
Pentru aceasta, organizația 
U.T.C. a considerat necesar să 
găsească noi forme de ridica
re a calificării, în funcție de 
condițiile existente și situațiile 
ivite,

Unitate agricolă modernă, 
G.A.S. Fetești a fost dotată cu 
mașini și utilaje noi. în sco
pul folosirii raționale și al ex
ploatării maxime a acestora 
de către tinerii tractoriști 
și motopompiști, organizația 
U.T.C. a solicitat sprijinul me
canicilor șefi și al șefilor de 
secții. La prima vedere acțiu
nea se pare a fi minoră. Dar 
mașini de tipuri CT 2 R, MIC 1, 
SPC 6, implică nu numai cu
noașterea mînuirii și funcțio
nării, ci și înlăturarea even
tualelor defecțiuni ivite în 
brazdă. La propunerea comite
tului U.T.C., propunere însuși
tă de conducerea unității, în 
fiecare dimineață mecanicul 
șef Costică Petre ține un in
structaj cu tinerii tractoriști în 
legătură cu înlăturarea timpi
lor morți în lucru, a deplasă
rilor în gol, în legătură cu 
noile metode de întoarcere ra
pidă a agregatelor. In plus, 
mecanicul Ion Tastaman îi ini
țiază periodic pe tinerii meca

nizatori în scopul cunoașterii 
temeinice a sistemului electric 
al noilor tractoare, lucru de 
mare importanță în folosirea 
rațională a acestora.

Un sector care necesită o 
pregătire complexă este cel 
zootehnic. In afara cursurilor 
agrozootehnice, organizația 
U.T.C. a considerat ca necesa
ră pentru trecerea animalelor 
de la perioada de stabulație 
la cea de pășunat, o pregătire 
suplimentară a tinerilor îngri
jitori prin studiul cărții teh
nice de specialitate. Varietatea 
de materiale din broșuri oferă 
o documentație bogată pentru 
fiecare fermă în parte. G.A.S. 
Fetești are în dotare utilaje 
moderne (instalații pentru 
mulsul mecanic, monorail pen
tru alimentarea cu furaje, 
transportoare cu racleți etc). 
Acestea se cer cunoscute nu 
numai din punctul de vedere 
al funcționării, fiecare tînăr 
care lucrează cu ele trebuind 
să suplinească în anumite si
tuații pe lăcătușii mecanici la 
înlăturarea defecțiunilor ivite. 
De la chestiunile simple, re
zolvate cu sprijinul ingineri
lor și tehnicienilor, pînă la 
probleme complexe cum ar fi 
respectarea programului de 
grajd, furajarea rațională și 
condiția sanitară a animalelor, 
sau necesitatea separării pe 
vîrste a vițeilor, tinerii tre
buie să apeleze la cărțile de 
specialitate. In acest scop 
zootehnistul Stere Goșu reco
mandă zilnic cărțile necesare, 
aducîndu-le chiar la locul de 
muncă al fiecăruia. Această 
activitate nu se reduce la o 
simplă informare; ea este am
plificată de sondajele făcute pe 
marginea celor citite, asupra 
modului cum sînt înțelese pro
blemele etc. Nu toți au reușit 
să înțeleagă scopul acestor 
acțiuni, însă tot din inițiativa 
organizației U.T.C. sînt popu
larizate rezultatele obținute de 
zootehniștii Ivanciu Dogaru și 
Constantin Pană ca urmare a 
celor învățate din studierea li
teraturii de specialitate. Este, 
pe de o parte, un stimulent 
pentru cei evidențiați, pe de 
altă parte un impuls, un în
demn la studiu pentru ceilalți.

Printre sarcinile de viitor 
organizația U.T.C. de la G.A.S. 
Fetești și-a înscris și perma
nentizarea concursurilor gen 
„Cine știe meserie, cîștigă" eli- 
minînd însă formele primare 
cu tematică generală. Cu spri
jinul inginerilor și tehnicieni
lor se vor organiza concursuri 
pe meserii și pe sectoare (în 
special la zootehnie) pe baza 
unei largi bibliografii obliga
torii. Se va stimula astfel gus
tul tinerilor pentru citit, ceea 
ce va influența direct ridica
rea calificării lor.

Prin găsirea celor mai adec
vate forme de ridicare a ca
lificării, prin urmărirea apli
cării și a eficienței lor practi
ce, organizația U.T.C. își va 
aduce o importantă contribu
ție la îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, a pro
priilor angajamente.

ION BISTREANU

Vizita 
delegației 

P* G din Spania
Membrii delegației Parti

dului Comunist din Spania, 
în frunte cu tovarășul San
tiago Carrillo, împreună cu 
tovarășii Mihai Dalea și Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., au făcut în cursul 
zilei de luni o vizită la Uniu
nea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășii Vasile Vîlcu, pre
ședintele Uniunii, Eugen Ale- 
xe, Vasile Vaida, Nicolae Ște
fan, prim-vicepreședinți ai 
Comitetul Executiv, și alți 
membri ai conducerii Uniunii.

Tovarășul Vasile Vîlcu a 
vorbit oaspeților despre pro
cesul de transformare socia
listă a agriculturii în țara 
noastră, despre rolul, modul 
de organizare și funcționare a 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
și a organelor sale regionale 
și raionale, despre sarcinile 
actuale ce stau în fața agri
culturii noastre cooperatiste. 
El a răspuns apoi la întrebă
rile oaspeților.

în cursul după-amiezii, oas
peții spanioli, împreună cu 
tovarășii Mihai Dalea. și Ion 
Stoian, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., au făcut o vizită la 
Casa Scriitorilor, unde s-au 
întîlnit cu scriitori din Capi
tală.

Scriitorii Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriito
rilor, Ion Lăncrănjan și Al. 
Bălăci, au vorbit oaspeților 
despre munca de creație a 
scriitorilor noștri și despre 
activitatea editorială.

Tovarășul Santiago Carrillo 
și alți membri ai delegației 
s-au interesat de unele as
pecte ale activității oamenilor 
de litere din țara noastră.

Seara, delegația Partidului 
Comunist din Spania, împreu
nă cu tovarășii Mihai Dalea 
și Ghizela Vass, a plecat spre 
Cluj unde va face o vizită.

Sosirea ministrului 
afacerilor externe 

a* Danemarcei
La invitația guvernului Re

publicii Socialiste România, 
luni seara a sosit în Capitală 
ministrul afacerilor externe 
al Danemarcei, Per Haekke- 
rup, împreună cu soția, care 
va face o vizită în țara noas
tră. Ministrul danez este în
soțit de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Danemarcei.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat 
de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Gheor
ghe Cioară, ministrul comer
țului exterior și de alte per
soane oficiale.

Elevii din clasa a X-a a Liceului nr. 2 din Hunedoara în laboratorul de fizică
Foto : N. STELORIAN

Cea mai importantă lucrare de sezon — însămințarea porum

bului — se desfășoară cu intensitate la cooperativa agricolă 

din comuna Greceanca, regiunea Ploiești. Semnatarii principali 

pe certificatul viitoarei recolte sînt mecanizatorii din brigada 

lui Stoica Pompiliu, de la S.M.T. Stîlpu

Foto : AGERPRES

Strănepoții
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elevilor spre profesia lor vii
toare, in mod special spre in
stitutele de invățămint superi
or. Pentru mii de absolvenți ai 
liceelor, premiați la trecutele 
ediții ale Olimpiadelor, acest 
stimulent, conjugat cu o aten
tă îndrumare primită din par
tea cadrelor didactice, a însem
nat alegerea unei profesii ca 
rod al unei deliberări precise, 
directe, străină de frămintări, 
de îndoieli, de nesiguranță. 
Dacă am admite că numai la 
atît s-ar rezuma importanța 
unor asemenea concursuri, a- 
precierea lor ca deosebit de u- 
tile ar fi și așa cu prisosință 
meritată. Incontestabil însă că 
aceste întreceri au funcții și 
semnificații mai largi, mai cu
prinzătoare. Ele deprind încă 
de la vîrsta de 11—14 ani pe e- 
levi cu examenele anilor vii
tori, le solicită un studiu mai

lui Pitagora
complex, îi obișnuiesc cu am
bianța muncii științifice.

Duminică, zeci de mii de elevi 
și-au măsurat cunoștințele în 
prima fază a ' concursului de 
matematică din 1966. Celor mai 
mulți dintre ei le putem spune 
de pe acum succes pe duminica 
viitoare, cind are loc întrece
rea pe raioane. I-am intilnit în 
săli, ginditori, preocupați, con
centrati. I-am întîlnit apoi, 
după două ore, veseli, confrun- 
tind rezultatele și, siguri că au 
învins, dindu-și întîlnire peste 
o săptămină.

... Vă mai amintiți din anii de 
școală „împărțirea polinoame- 
lor“, mai puteți rezolva ecuația 
(xs — 1) = 2, mai țineți minte 
„descompunerea în factori de 
gradul II cu coeficienți reali“ ?

Toți cei care și-au dat întîl
nire pe duminica viitoare își a- 
mintesc, rezolvă, țin minte toa
te acestea — toate acestea și 
nenumărate altele...

Bravo, copii I

mim
CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop

rulează la Patria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45;
21.15) ; București (orele 9,30;
12,15; 15,30; 18,15; 20,45) ; 
Melodia (orele 8,30; 111
13,30; 16; 18,45; 21,15) ;
Aurora (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30).

HAI, FRANȚA
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21.15) ; Grivița (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA. CU ACUL ȘI AȚA 

rulează la Luceafărul (orele 
10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,45); 
Flamura (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30).

FINALA BUCLUCAȘĂ
rulează la Capitol (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21); Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21).

DESENE SECRETE. ȘTIINȚA 
ȘI TEHNICĂ nr. 7/1965

rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30); 
Dacia (orele 9—14,30 in con
tinuare 16,30; 18,45; 21).

RĂSCOALA — cinemascop — 
rulează Ia Central (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45); 
Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,30; 20,30).

CHEILE CERULUI — SECRE
TUL TRECUTULUI

rulează Ia Lumina (orele 
9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANE ?

rulează la Union (orele 15; 
17,45; 20,30).

PROGRAM PENTRU COPII
dimineața ora 10.
WINNETOU — seria I

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

TRANZIT —• cinemascop
rulează la Giulești (orele
16; 18,15; 20,30).

DUPĂ MINE, CANALII! 
cinemascop

rulează la Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21); Volga (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21); Fes
tival (orele 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21) 

| CEA MAI FRUMOASĂ
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 15,30;
20,30).

A FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop

rulează la Buzești (orele 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30); Dru
mul Sării (orele 11; 15;
17,30; 20).

ARȘIȚA — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele 
15,45; 18; 20,15).

GUSTUL MIERII
rulează la Cosmos (orele 
15,45; 18; 20,15)

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
rulează Ia Excelsior (orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Miorița (orele 9,45; 
12; 14: 16,15; 18,30; 20,45).

I
 BARCAGIUL — cinemascop 

rulează Ia Gloria (orele 10;

12,30; 15,30; 18; 20,30), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PROCESUL ALB — cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Moșilor (orele 15,15; 18;
20,45).

LUMINA VERDE — cinema
scop

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

DIVORȚ ITALIAN
rulează la Flacăra (orele 
16; 18,15; 20,30).

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

I
 PINGUINUL

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

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

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Arta (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

ANI CLOCOTITORI
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

OLD SHATERHAND — cine
mascop

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

ÎN PUSTIUL PATAGONIEI 
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15; 20,30).

VIZITA — cinemascop
rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19; 21).

FATA DIN JUNGLA
rulează la Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30).

VANINA VANINI
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

„Antidot“ 
pentru șabloane

(Urmare din pag. I) 

nele globului“ și „Situația din 
Vietnam și poziția Republicii 
Socialiste România“. Un cri
teriu a cărui aplicare consec
ventă asigură o muncă dife
rențiată, în orice acțiune de 
organizație este tocmai aceas
tă consultare a părerii colecti
vului, acest sfat colegial. Dar, 
dacă în ce privește conținutul 
activităților, această consulta
re permanentă cu studenții 
din an se face, am observat că 
ei sînt rareori întrebați și 
cum ar putea fi organizate 
mai interesant diferitele ac
țiuni. Prin consultarea unei 
mase largi de studenți, se gă
sesc și cele mai bune soluții 
organizatorice. Și de așa ceva 
avem întotdeauna nevoie. în 
ce ne privește, avem experi
ența cîtorva acțiuni culturale 
— între care o seară de poezie 
care n-au ieșit atît de intere
sante tocmai pentru că la pre
gătirea lor n-am antrenat un 
număr mare de studenți, nu 
le-am cerut părerea asupra 
feldlui în care ar putea fi or- 
€■■ -5>fă — ce material ilus-

folosim, pe cine să 
‘’•u a ne vorbi 

ația poetului.
o^cS^e.'. munca di- 

h după pă- 
. \4p\dni educative 

efectivele stu- 
ectiv grupele 

uncție de pro
de acestea, 

e personalita- 
lectiv. Normal, 
nțiate, proprii 
oblemelor din 

acel colectiv la un moment 
dat, presupun cunoașterea oa
menilor cu care trebuie dusă 
munca de educație, a celor pe 
care te poți bizui pentru ca a- 
ceasta să aibă eficacitate. 
(ION POPESCU).

— Sînt de părere că munca 
diferențiată presupune cunoaș
terea în permanență a „pulsu
lui“ unei organizații și inter
venția educativă promptă, în- 
trucît problemele pe care le 
pune un colectiv de la o peri
oadă la alta diferă, iar neope- 
rativitatea face intervenția 
ineficace. în organizația anu
lui II B, s-a făcut la un mo
ment dat o problemă din ati
tudinea studenților grupelor 
115 și 117 față de învățătură. 
Foarte mulți veneau nepregă
tiți la seminarii, lipseau de la 
cursuri. Comitetele U.T.C. de 
an și de facultate au convocat 
atunci o ședință de analiză, 
cu participarea organizatorilor 
de grupă. S-a ajuns între al
tele la concluzia că la această 
situație se ajunsese și datorită 
lipsei de exigență, dar mai a- 
les nepriceperii organizatori
lor. Aceștia au fost îndrumați 
concret asupra felului în care 
trebuie să rezolve diferitele 
cazuri din grupe. în adunarea 
generală de an din luna de
cembrie, referirile au fost fă
cute în special la situația din 
aceste grupe. Discuțiile au avut 
ulterior ecou, întrucît cele două 
grupe n-au mai constituit o 
„problemă“. (ION MIIIĂI- 
LESCU).

— însăși structura organi
zatorică a organizației noastre 
presupune și permite o mun

că diferențiată. Fiecare orga
nizație are probleme specifice 
a căror rezolvare diferă de la 
un an de studiu la altul, de la 
o facultate la alta. Pe de altă 
parte, fiecare membru al 
unui birou sau comitet U.T.C., 
organizatori de grupă, mem
brii comisiilor din consiliile 
A. S. au sarcini precise, bine 
delimitate. în măsura în care 
fiecare din cei care, ca 
membri ai unui organ de con
ducere, rezolvă competent 
sarcinile de care răspund, pu
tem vorbi de o muncă dife
rențiată.

Principiile generale ale 
muncii diferențiate pot fi 
transmise destul de ușor. Di
ficil este însă să instruiești 
fiecare birou de an, organiza
tor de grupă etc. asupra mo
dului concret de a munci di

Impulsuri continue 
pe graficul întrecerii
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de motoarele produse aici. Dar 
nu numai aceste vorbe, ci fap
tele îndeosebi, rezultatele mun
cii oamenilor, ilustrează mai 
convingător dragostea și . res
pectul lor pentru uzina și pro
dusul la care lucrează.

„Am făcut din educarea tine
retului în acest spirit — prima 
preocupare a organizației noas- 
ttre — spunea tovarășul An
drei Bordei, secretarul comite
tului U.T.G. pe uzină. Avem 
800 de tineri, ei reprezentînd o 
forță importantă în realizarea 
sarcinilor economice. încă de 
la intrarea lor pe poarta între
prinderii, apoi de nenumărate 
ori pe parcurs, tinerii i-au as

ferențiat. „Rețetele“ sînt con
traindicate. Noi am folosit 
ședințele birourilor de an și 
ale comitetelor pe facultate 
atît pentru analiză cît și pen
tru instructaj. Asemenea șe
dințe sînt de obicei deschise. 
(RADU CIPĂU).

Considerăm discuția cu a- 
cești tovarăși începutul unui 
schimb de opinii. Invităm ca
drele organizațiilor U.T.C. și 
asociațiilor studențești, stu
denții să comunice, prin inter
mediul ziarului, experiența 
organizațiilor U.T.C. și asocia
țiilor din care fac parte cît și 
propriile păreri și concluzii în 
legătură cu munca diferenția
tă, relevînd cum se concreti
zează acest principiu în viața 
grupei, anului de studiu, facul
tății, cît și acele aspecte care 
împiedică aplicarea sa optimă.

cultat pe inginerii sau maiștrii 
lor vorbindu-le în cadrul adu
nărilor generale sau cu alte 
prilejuri despre importanța 
produsului nostru în economia 
națională, despre necesitatea 
realizării motoarelor la cel mai 
înalt nivel calitativ. Nu există 
măcar un singur tînăr care să 
nu știe că participă la realiza
rea unui produs care ne repre
zintă industria socialistă în 23 
de țări ale lumii, din Europa, 
Asia, America. Ei știu, de ase
menea, că motoarele noastre 
pentru curent continuu și cu
rent alternativ sînt echipe ° cu 
instalații și mecanisme d.n in
dustria minieră și petrolieră, 
sînt destinate marelui Combinat 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
de la Galați, Uzinelor construc

toare de mașini din Brașov, că 
de calitatea lor depinde buna 
funcționare a utilajelor și agre
gatelor respective. Am căutat 
să sădim la tineri acest senti
ment de mîndrie, de înaltă res
ponsabilitate față de propria 
lor muncă, prin cele mai diver
se forme ale activității noastre 
politice: adunări generale, în- 
tîlniri cu activiști de partid și 
de stat, cu inginerii și econo- 
mștii uzinei, prin vizite la u- 
nele întreprinderi unde se li
vrează motoarele noastre etc. 
în această privință tinerii din 
secțiile strungărie, montaj, bo- 
binaj, au reținut întîlnirile re
cente și discuțiile cu tovarășul 
secretar al comitetului de 
partid și cu direclorul uzinei, 
care, le-au vorbit despre apre
cierile de care se bucură pro
dusele noastre în țară și peste 
hotare și despre problemele 
tehnice care mai trebuie puse 
la punct. Și acum iată și rezul
tatele : avem din rîndul tineri
lor peste 200 de purtători ai 
insignei de „Fruntaș în întrece
rea socialistă“ pe 1965. Amin
tim doar pe strungarul Matei 
Cristea, pe modelierul Vasile 
Anghel, pe montorul Viorel 
Dumitrescu, deținători a trei 
insigne de fruntaș. Avem două 
zeci și șase de inovatori, nu
meroși raționalizatori, 250 de 
cititori permanenți ai bibliote
cii tehnice. Numărul absențelor 
nemotivate s-a redus mult, iar 
numărul celor care nu-și reali
zează norma, de asemenea. Re
cent, organizației U.T.C. ain 
uzina noastră i-a fost acordată 
Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C., care constituie un în
demn spre o și mai intensă 
activitate educativă în rîndul 
tinerilor.

în eforturile colectivului 
pentru realizarea angajamente
lor în întrecerea socialistă se 
înscrie, totodată, îmbunătățirea 

continuă a pregătirii profesio
nale a tuturor categoriilor de 
angajați. La cursurile de ridi
care a calificării participă 400 
de tineri. Din inițiativa orga
nizației U.T.C., la cererea tine
rilor au fost inițiate în acest an 
cursuri pentru învățarea lim
bilor engleză și franceză. Ele 
au loc de două ori pe săptă- 
mînă cu 36 și respectiv 24 de 
tineri.

Pe frontul luptei pentru cali
tate au mai apărut și alte ini
țiative. La începutul acestui an, 
sindicatul a invitat pe cei 115 
lucrători ai secției demarori să 
se gîndească la propuneri con
crete privind îmbunătățirea ca
lității produsului din această 
secție. A avut loc o consfătuire 
de producție în care s-au for
mulat 78 de propuneri, unele 
aparținînd tinerilor. Pe baza 
lor a fost întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice 
din care mare parte sînt deja 
aplicate. Este vorba despre 
controlul înainte de montaj și 
remedierea defecțiunilor apăru
te eventual în timpul transpor
tului, a bendixurilor sosite de 
la uzina mecanică din Cugir, 
punerea la punct a dispozitivu
lui pentru prelucrarea capacu
lui palier D 2 și ridicarea pe 
această cale a preciziei și pro
ductivității lui cu 10 la sută, 
amenajarea în secție a unui 
mic atelier pentru ascuțirea cu
țitelor vidia etc.

Am evidențiat doar cîteva as
pecte din marea întrecere pe 
care colectivul Uzinei de ma
șini electrice din București o 
desfășoară în cinstea aniversă
rii a 45 de ani de la crearea 
P.C.R. Succesele înregistrate 
pînă acum sînt o garanție certă 
a celor viitoare.

Reportaj pe șantierele primăverii
(Urmare din pag. I) 

aniversări a creării Partidului 
Comunist Român.

Și în raionul N. Bălcescu 
ne-a întimpinat zvon tineresc 
de muncă. Intr-un sector în
suflețirea este stimulată și de 
prezența unui acordeon, minuit 
în clipele de repaus cu multă 
dibăcie de electricianul Ion 
Niculae, de la I.T.B.

In sectorul Toporaș au lu
crat tinerii din 10 întreprinderi 
și instituții. Totuși, aici, față 
de numărul participanților, 
realizările de la sfîrșitul celor 
aproape 3 ore de muncă ni 
s-au părut destul de reduse.

Constatarea aceasta ne-a con
dus spre o concluzie : tinerii 
care aveau în mijlocul lor 
membri ai comitetelor U.T.C., 
secretari și activiști U.T.C., au 
muncit cu mult entuziasm. Gru
purile de tineri care au făcut 
mai mult un act de prezență 
formal au fost tocmai acelea din 
care au lipsit cadrele U.T.C.

★
Și Timișoara a cunoscut, du

minică, 10 aprilie, o animație 
deosebită. Printre numeroasele 
acțiuni de muncă patriotică 
desfășurate în oraș, tinerii au 
nivelat împrejurimile stadionu
lui 1 Mai pentru a se putea 
amenaja aici un teren sportiv 
nou. Ștrandului tineretului, 
(realizat prin muncă patriotică) 
tinerii îi tac în fiecare primă
vară din nou toaleta. In ade
vărate șantiere ale frumu
seții urbane s-au transformat 
și parcurile Central, Trandafi
rilor, Poporului și al Pionieri
lor unde au fost săpate întinse 
suprafețe de teren pentru a- 
menajarea rondurilor cu flori 
și plantarea pomilor.

Severinul, orașul cu 30 de 
parcuri, a sărbătorit recent ob
ținerea titlului de fruntaș pe 
țară In întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețarea localită
ților. Titlul a constituit o răs
plată meritată dar și un sti
mulent. Confirmarea: in ulti
mele zile în aproape toate 
parcurile orașului precum și în 
alte locuri, zeci de tineri au 
plantat mii de flori și pomi or
namentali. La amenajarea 
ștrandului de pe insula Șimian, 
situată în mijlocul Dunării, 
participă zilnic 200 de tineri, 
pregătind acest minunat loc cu 
soare și apă pentru odihna și 
recrearea din lunile de vară.

La Craiova, comitetul orășe
nesc U.T.C. a întocmit un plan 
comun de acțiuni cu celelalte 
organizații de masă și sfatul 
popular orășenesc. Conform 
acestui plan, 400 de tineri par
ticipă în fiecare zi ia activita
tea constructorilor din noul 
cartier ce se ridică la margi
nea Craiovei (Brazda lui No
vac) înconjurindu-i blocurile 
pastelate cu covoare de flori.

★

lată-ne și în alt colț al țării, 
vestit prin peisajul său cu 
totul nou — orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Soarele de a- 
prilie l-a învestmîntat în cu
lorile pastel care i se potrivesc 
atît de bine. Această frumusețe 
nu este însă numai opera pri
măverii ci și a locuitorilor săi. 
în cursul săptăminii trecute, 
spațiile verzi dintre blocuri 
(care, adunate, însumează sute 
de hectare) s-au transformat 
în adevărate șantiere.

Aceeași activitate se desfă
șoară și în incinta întreprin
derilor.



nul dintre prietenii mei spunea eă lucrul cel mai bun atunci 
cînd vrei să judeci lumea, este să pui marile întrebări unor 
oameni obișnuiți... Tot același, căutînd cheia psihologică a 
unei epoci, spunea că o găsește adesea în relațiile dintre pă
rinți și copii...

Mă gîndeam la toate acestea ascultînd glăsuirile voastre. 
Era limpede că, deși cu cîteva clipe înainte nici nu vă cu- 
noșteați, nu vă venea greu să vă înțelegeți, erați prieteni...

Prin urmare am deschis ușa... In biroul redacției, mă aș
tepta un grup de elevi din clasa a Xl-a... Tineri asemănători, cum s-ar 
zice — „tineri obișnuiți"... Veseli, arătînd bine, aparent fără prea mari 
griji, în afara examenului de maturitate privit deocamdată de la oare
care distanță...

V-am spus: — Știu despre voi că sînteți oameni cumsecade. Pe scurt: 
buni elevi, uteciști activi... Notele, fără să fie unice în caracterizarea 
voastră favorabilă, sînt și ele un test... Bineînțeles fiecare dintre voi își 
are gîndurile și preocupările sale, uneori asemănătoare cu ale altora — 
adesea diferite. Dar fiindcă vă consider niște tineri așa cum sînt mulți, 
vă rog să discutăm o problemă de mare importanță. Iată, deci, tema 
discuției:

Am căzut de acord și ne-am camandat pe Ioc niște cafele (Ca să fim 
serioși și lucizi!)

Pină Ia sosirea ceștilor am discutat cîteva clipe despre sinceritate : nu 
cea a primului cuvînt care îți vine pe buze, ci a celui următor — mai 
adevărat... Și pentru ca răspunsurile să fie într-adevăr în limitele since
rității, unul dintre băieți — din motive întemeiate, cum veți vedea —■ 
ne-a cerut îngăduința să-și ia un nume de împrumut. Pe masă — un ziar 
cu pagina externă întoarsă spre noi consemna ceva despre Addis- 
Abeba. El și-a zis „Addis“...

I
I
i
I
I
I

PA VEL: — Răspunsul — îmi dau 
seama — e diferit, de la familie la fa
milie... De multe ori, noi considerăm 
că ne mulțumim părinții dacă nu le 
dăm bătăi de cap, nu ne interesăm de 
ce nu ne privește și sînt de asemenea 
părinți care nu spun greutățile lor 
copiilor. Concepții după părerea mea, 
greșite. De multe ori noi ne exprimăm 
o dorință, iar părinții fac sacrificii 
fără să ne informeze exact la ce re
nunță. Fără să vrem, devenim egoiști...

ADDIS: — Nu problemele financia
re sînt cele mai importante. Există, 
dacă stai să te gîndești — chiar secre
te de familie. Pînă la ce vîrstă îți pot 
fi ele ascunse ? De pildă, eu am o soră 
care s-a căsătorit mai de mult și se 
pare că nu a făcut cea mai bună ale
gere. Cînd vine la noi discută foarte 
mult cu mama și parcă anume fără 
mine... Sînt foarte preocupat și am 
încercat să-mi fac singur o părere 
despre soțul ei, care se poartă cu mine 
prietenos. Dar îl cunosc puțin. Cînd 
am întrebat-o pe Lia ce se petrece,

mi-a răspuns : — O să-ți spun altă
dată...

— Nu crezi Addis că aici confunzi 
problemele de familie, cu unele ches
tiuni delicate, personale 7 Fără îndo
ială, există un spirit de familie, dar în 
afara lui fiecare îți poate avea secre
tele sale intime și el hotărește cu cine 
trebuie să le discute.

ADDIS : — Se poate. Dar atunci 
cînd discuțiile devin mai generale și 
cei ai casei se feresc de tine, înseam
nă că o fac fiindcă te mai consideră 
copil. Vine o vîrstă cînd e necesar să 
cunoști și unele lucruri intime...

DOINA : — în schimb în casă la 
noi se pun de multe ori deschis pro
bleme importante. De fapt sîntem 
foarte legați, părinții, sora mea și cu 
mine. Mama și tata ne consultă și se 
întîmplă să am cuvîntul hotărîtor. 
Iată, de pildă, o situație. Locuința în 
care am stat pînă de curînd era ne
încăpătoare, dar centrală. Cele mai 
multe greutăți le avem eu, pentru că 
nu exista pentru mine un spațiu anu
me în care să pot învăța liniștită. Și

examenul de maturitate bate la ușă. 
Acum cîteva luni, tata a obținut un 
apartament spațios, dar departe, în- 
tr-un cartier care de abia este în con
strucție așa îneît condițiile de trans
port sînt încă grele -- mai ales pentru 
el care trebuie să fie dis-de-dimineață 
la uzină. Fiindcă eram direct intere
sată, părinții mi-au cerut părerea des
chis, m-au dus la noua locuință...

— Și ,ce-ai hotărît ?
DOINA : — Să ne mutăm, pentru că 

problema depărtării este de foarte 
scurtă durată, în 2-3 luni vor circula 
troleibuze, iar cu învățătura, în spa
țiul strimt în care am locuit, ar fi fost 
din ce în ce mai greu... Totuși nu pot 
spune că am hotărît numai eu acest 
lucru, ci toți împreună...

PAULA: — Nu am tată, iar cu 
mama sînt foarte bună prietenă. Știu 
tot ce se petrece în familie, dar mi se 
pare că la noi nu sînt probleme.

— Ciți ani are mama ta 7
PAULA : — Nu știu prea bine. Pare 

foarte tînără. Desigur, mai mult de 
30... Poate 40...

— Este de mult singură ?
PAULA : — De aproape opt ani...
— Și e hotărîtă să trăiască numai 

pentru tine 7
PAULA : — Da.
— Chestiunea asta nu te preocupă, 

de vreme ce sînteți prietene ? Nu ți se 
pare un sacrificiu ?...

PAULA : — Nu știu, nu m-am gîn- 
dit... De fapt, avem extrem de multe 
rude și nu mi se pare că mama ar fi 
nefericită.

RODICA : — Mi se pare că într-o 
familie modernă copiii în mod obliga
toriu iau parte la preocupările părin
ților.

— Ce înțelegi printr-o familie mo
dernă 7

RODICA: — în zilele noastre nu 
pot exista vechile granițe dintre gene
rații. Intervin interese, preocupări co
mune. De pildă, nu numai copiii, ci și 
tata sau mama învață. Acum cîteva 
luni, mama a dat un examen și era 
foarte ocupată. Atunci tata și cu mine 
am preluat cu totul grijile gospo
dăriei...

Reportaj-anchetâ 
de MIOARA 

CREMENE

AM ADRESAT UNUI GRUP
DE ELEVI DIN CLASA

A XI-A URMĂTOARELE
ÎNTREBĂRI:

ANDREI: — Aș 
dori să mă căsăto
resc după termina
rea facultății. Pă
rinții mei sînt oa
meni destul de mul
tilaterali și activi, 
totuși eu cred că 
familia mea va fi 
mai evoluată. Nu 
pot spune exact 
cum, dar pornesc 
de la realitatea că 
toată țara evolu
ează.

SANDU : — Con
cluzia mea e că o 
căsătorie nu poate 
fi bună decît între 
soți care au aceeași 
pregătire. Unitatea 
trebuie să fie baza
tă pe același nivel 
de cultură.

DOINA : — Eu 
sînt convinsă că in 
viitor, nu numai 
unul dintre soți, ci 
amîndoi, vor lucra 
în producție. Oricît 
s-ar iubi, aceasta 
este foarte impor
tant pentru o ade
vărată înțelegere. 
Cînd eram mai 
mică, tata mă lua 
de multe ori cu el, 
Ia locul său de 
muncă, am mai po
vestit asta. îmi dă
deam seama, in- 
trînd în duzină, că

trec de fapt dintr-o 
lume într-alta. Lu
mea casnică este 
îngustă, limitată în
tre pereții locuinței 
și cred că mama 
mea nu își poate 
închipui, într-ade
văr, ritmul, febrili
tatea, perspectivele 
vaste în care tră
iește tatăl meu cea 
mai mare parte din 
zi. De aceea nici nu

poate înțelege e- 
xact unele relații 
de colegialitate...

SANDU: — Bi
neînțeles însă că si 
munca de gospodi
nă este foarte im
portantă...

RODICA ^-Pen
tru, ca să fie bine 
făcută, e necesară 
și aici o adevărată 
vocație...

ADDIS : — Sînt 
de părere că nu e 
un sacrificiu să 
faci munca de casă. 
Orice profesiune 
bine făcută merită 
toată stima. Pen
tru mine nu ar

conta cu ce se ocu
pă tovarășa mea de 
viață.

PAVEL: — Nu 
m-am gîndit încă 
la o problemă atît 
de serioasă. Dacă 
aș fi avut o prie
tenă, ideea m-ar fi 
preocupat poate, 
dar în cercul meu 
de băieți și' fete 
există mai mult un 
fel de camaraderie, 
indiferent dacă ne 
întîlnim la pati
noar, sau dacă 
dansăm. Cunosc în 
schimb un băiat — 
el a avut o priete
nă cu trei ani 
înainte de a ter
mina clasa a Xl-a, 
și acum s-ay „yer- 
tat. Băiatul1 acela 
s-a schimbat foarte 
mult, e închis, mo
rocănos, de altfel a 
căzut și la faculta
te. Cînd vine vorba 
despre „ea“ schim
bă discuția...

DOINA : — Eu 
una cred în dra
goste...

ANDREI : — Li
nii nu recunosc că 
există, dar în fond 
o așteaptă...

PAVEL : — Cred 
că n-aș vrea să mă 
căsătoresc prea tîr- 
ziu...
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ka comunică părinții

PAVEL — Sînt obișnuit să mă des
curc singur, abia în ultima instanță 
vorbesc cu părinții....

DOINA — Despre ce fel de proble
me importante e vorba ? Dacă despre 
dragoste, mama este prima care ghi
cește, ea știe chiar înaintea mea... 
Poate despre altceva : am avut o prie
tenă care m-a dezamăgit. Lucrul 
acesta nu l-am discutat cu nimeni... 
E mai ușor să vorbești despre dragos
te decît despre prietenie... E mai obiș
nuit...

ADDIS — Se întîmplă ca părinții să 
fie despărțiți și să trăiești de mic în
tr-o anume atmosferă. Părinții mei 
s-au despărțit de mult, pe urmă fie
care s-a recăsătorit... Nu știu dacă

din cauza asta, dar cu mama îmi vine 
greu să vorbesc, poate tocmai fiindcă 
insistă, vrea să știe totul... Cît despre 
tata, el este departe — lucrează pe un 
șantier — și prin scrisori te înțelegi 
greu.

SANDU — într-o anume ocazie am 
cerut sfatul mamei, De ce ? Fiindcă 
apropierea de părinți depinde și de- 
timpul pe care ei îl petrec împreună 
cu tine. Cu tata mă înțeleg bine, dar 
în cazuri speciale cer ajutor mamei, 
pentru că tatăl meu e foarte ocupat.

DOINA: — Așa este. Mama mea 
e gospodină. După ce îmi termin lec
țiile o ajut, facem cumpărăturile îm
preună — este normal să discut mai 
mult cu ea. Totuși, dacă analizez bine

lucrurile, mama insistă mai ales asu
pra problemelor școlare. Tata de ase
menea este foarte ferm în ceea ce pri
vește pregătirea mea, deși nu-mi face 
observații cînd iau note mici (Se în
tîmplă, nu-i așa?). Tata m-a luat cu 
el să vizitez Uzinele „Electromecani
ca“ unde lucrează. De fapt amîndoi se 
interesează mult de viitorul meu.

ANDREI: — Și discuțiile mele cu 
părinții sînt mai ales în legătură cu 
profesiunea pe care am să mi-o aleg. 
Aceasta este o problemă comună — 
ne preocupă pe toți. Tatăl meu e arhi
tect, eu înclin către matematică. Exis
tă în schimb puțin timp în discuțiile 
noastre pentru ceea ce se întîmplă în 
afara școlii.

„problemele casei"? Luați parte la rezolvarea lor?

Atunci tind trăiți un moment dificil - școlar sau sentimental

ii comunicați părinților?

Ka gindiți la anii tind veți întemeia și voi o familie ? Cum v-o

Cum v-ați ales viitoarea profesie? Ați ales singuri

sau au hotărît părinții?

Aveți preocupări extrașcolare? Se interesează părinții de ele?

&
&

închipuiți?

VÎRSTĂ ÎNTREBĂRILOR

SANDU : — Părinții mei sînt amîn
doi ingineri: tata-agronom, mama-chi- 
mist. Eu am avut un vis în copilărie : 
să devin aviator; dar mama și tata 
erau atît de convinși că o să-mi 
schimb părerea, îneît m-au convins și 
pe mine... Asta a făcut-o, mai ales, 
tata. Vă spuneam mai înainte că e 
foarte ocupat, totuși îmi place să stăm 
de vorbă împreună fiindcă în proble
mele care îl preocupă și pe el — cum 
sînt cele profesionale, — discutăm pe 
picior de egalitate. Sincer vorbind, fi
zica mă pasionează și dacă aș fi în
trebat ce doresc cel mai mult aș răs
punde că doresc să termin cu zece pe 
linie Facultatea de fizică atomică, 
îmi dau, deci, seama că părinții au 
avut o oarecare dreptate. Există o 
vîrstă cînd schimbi în minte multe 
meserii. Uneori însă mă gîndesc cu 
regret la aviație: a fost un vis fru
mos...

RODICA : — Doresc ca în viitor să 
găsesc un tovarăș de viață și în gene
ral să-mi creez o viață fericită și 
ideală...

ANDREI: — Eu mi-aș dori să reu
șesc în profesie. V-am povestit cum,

în alegerea meseriei, am cerut sfatul 
părinților. Ei mi-au răspuns că indife
rent ce voi face singura condiție pe 
care mi-o pun este să muncesc bine. 
Să fiu un constructor al socialis
mului...

DOINA : — Părinții ar dori să 
mă îndrume spre electrotehnică, cred 
că v-ați dat seama că nu întîmplător 
m-a luat tata cu el în uzină. Intr-a
devăr, totul e aici foarte frumos, con
dițiile sînt bune, mie însă îmi place 
teatrul, îmi doresc să intru la Facul
tatea de regie...

PAULA : — Și eu am ales teatrul, 
deși cei ai casei insistă să mă îndrept 
către arhitectură. Ei socotesc că e mai 
practic.

PAVEL : ■— încă din clasa a 9-a sînt 
hotărîtă : ori film, ori nimic... Părinții 
nu sînt împotrivă...

ADDIS : •— în familia mea sînt foarte 
multe discuții în contradictoriu în ceea 
ce privește viitorul meu. Eu aș dori să 
dau examen la Politehnică, dar mama 
crede că viața de șantier e prea grea 
pentru mine (Am suferit de o boală 
destul de grea cînd eram mic). Pînă la 
urmă, cred că am să urmez Facultatea 

de comerț exterior. Se studiază mate
rii care îmi plac...

— După cum constat, trei dintre cei 
șapte vorbitori de pînă acum vor să 
devină regizori de teatru...

PAVEL: — ...de film...
. — Film sau teatru, sincer vorbind 

am auzit dorința aceasta repetată ade
sea de către tineri de vîrstă voastră, 
am fost surprinsă de numărul celor 
care visează scena sau ecranul. Totuși, 
aici e vorba de meserii de care nu e 
suficientă voința de a munci, ci și ta
lentul.

SANDU: — Eu consider pofta de 
glorie o simplă vanitate...

PAVEL: — Nu este vorba de așa 
ceva... Mă interesează regia de multă 
vreme, aproape de cînd mă știu... La 
școală am montat două piese și am fă
cut și ceva film. Mi-am procurat un 
aparat de filmat cu bandă de 8 mm și 
am realizat cu el trei filmulețe documen
tare. Găsesc unele secvențe deștul de 
izbutite... Spre pildă am filmat cîteva 
peisaje ale Bucureștiului în plină lu
mină de soare și le-am prins din nou la 

începutul iernii într-6 minunată zi în
cărcată de atmosfera primei zăpezi.

PAULA : — în școală la noi, un to
varăș diriginte a organizat un club. Cu 
dînsul împreună am pregătit multe 
montaje literare și cîteva spectacole... 
îmi place să citesc studii teatrale...

RODICA : — Eu vreu să-mi aleg o 
meserie concretă. Mama m-a lăsat pe 
mine să decid și am hotărît să mă fac 
inginer. Alegerea mea are însă o legă
tură cu meseriile părinților: tata e in
giner, iar mama medic. I-am văzut pe 
amîndoi la lucru și m-am hotărît pen
tru una din meseriilor lor.

— Dragă Rodica, noi nu ne vedem 
prima oară. Ml se pare că te-arn zărit 
pe cînd erai mai mică, la un spectacol 
de balet... Consideri că au făcut bine 
părinții cînd te-au retras ?

RODICA: — Nu pot spune că ei 
m-au retras. îmi era din ce în ce mai 
greu să mă ocup de balet fără să-mi 
neglijez școala și pe de altă parte 
mi-am dat seama că nu sînt suficient 
de înzestrată. Dar fiindcă iubesc dansul 
și de vreme ce există și artiști amatori, 
voi continua această activitate cînd voi 
fi în facultate. Sau voi face gimnastică 
artistică...

ADDIS : — Aș vrea să vă pun la 
rîndul meu o întrebare. Multe familii 
sînt despărțite și băieții sau fetele lor 
își fac — cred — întotdeauna probleme 
în legătură cu motivul despărțirii și 
imposibilitatea unei adevărate prietenii, 
deși îți dai seama că oamenii au avut 
probabil motive serioase și e greu să 
insiști în asemenea lucruri. Totuși, cum 
poți ajunge să te descurci, să te lămu
rești în problemele tale familiare ? 
Ambii părinți mă iubesc foarte mult, 
fiecare caută să mă atragă la el. Se 
fac tot soiul de aluzii vagi, pe care 
uneori nu le înțeleg, alteori nu vreau să 
le cred. înainte de începutul vacanței 
tata mi-a trimis o scrisoare și m-a che
mat la el, pe șantier. Acolo îmi place 
foarte mult, iubesc priveliștea, mă odih
nesc, dar cu soția lui nu mă înțeleg 
fiindcă ea se referă mereu, cînd sînt 
de față, la divorț, iar eu nu vreau să 
aud, n-aș vrea să aflu cauzele des
părțirii de la ea...

— Ai încercat să vorbești cu părinții 
deschis ?

ADDIS : — Da. La vîrstă de 10 ani, 
tata mi-a spus că o să aflu cînd voi fi 
mare, se pare că timpul acesta n-a ve
nit încă. în general, plec din cameră 
cînd discută cu soția lui.

DOINA: — în fond, toți patru te iu
besc, și poți privi lucrurile și altfel: ai 
cîștigat două familii... Fără îndoială, e- 
xistă situații mai grele, despre care 
nu se poate să nu știi... Nu trebuie să 
te consideri un caz... Iată, la noi la 
școală este un băiat care locuiește cu ta

tăl său. Acesta nu s-a recăsătorit, e o 
fire morocănoasă. închisă. Mama băia
tului a fost mult mai tînără decît băr
batul ei și acum băiatul aude tot felul 
de lucruri neplăcute despre ea. Urma
rea e că fuge de multe ori de acasă, 
deși la școală are note bune...

SANDU : — Da, și eu cunosc un caz. 
De fapt s-a arătat ia început că notele 
nu descriu întotdeauna situația reală. 
Totuși... în clasa noastră, de pildă, am 
un coleg despre care părinții săi cred 
că este un leneș și prost. în anii tre- 
cuți a învățat mediocru, însă acum e 
de-a dreptul amenințat cu repetenția. 
Părerea mea personală este însă că pă
rinții lui nu-1 înțeleg. îi impun să-și 
aleagă o profesie pe care n-o dorește. 
N-aș putea spune de ce nu-1 înțeleg... 
Dar astea sînt excepții. După cîte cu
nosc eu, în familiile colegilor mei sînt 
relații firești, obișnuite.

PAULA : — îngăduiți-mi la rîndul 
meu o întrebare ; Cum vi se pare dis
cuția noastră ?

— Cred că peisajul pe care l-ați îm
părtășit este — așa cum îi place lui 
Pavel să spună — limpede și realist... 
Ați vorbit cu sinceritate despre relațiile 
voastre în familie... Vom mai continua 
discuția.

SANDU: — S-a făcut tîrziu... Mîine 
începe o altă zi de școală...

— Plecați împreună... Vă cunoașteți 
dinainte 7

DOINA : — Nu, dar acum cred că 
o să ne împrietenim... La revedere !

ANDREI: — Mama mea este pictor 
amator. Eu nu am talent, deci nu pot 
spune că e propriu-zis și preocuparea 
mea. Mă interesează însă expozițiile, 
pictura clasică și modernă...

PAVEL: — Am văzut la Dalles ta
blouri din care nu înțelegi nimic, unuia 
intitulat: „Răsărit de lună“, i se poate 
spune tot atît de bine „Apus de soa
re“....

ANDREI: — Nu este întotdeauna așa, 
cîteodată aceasta e numai prima im
presie, cea superficială... De altfel cred 
că atunci cînd vizitezi o expoziție, nu 
trebuie să o faci o singură dată și în
tîmplător, totul depinde foarte mult de 
dispoziția în care privești. Și de cul
tura plastică pe care o ai. La fel e doar 
și cînd asculți muzică...

ADDIS : — în general părinții supra
veghează ceea ce facem extrașcolar. A- 
nul trecut m-am înscris la înot și cînd 
ai casei au aflat, mi-au cerut să mă re

trag. Mama este foarte grijulie în pri
vința sănătății, eu însă nu cred că boala 
mea din copilărie a fost un lucru atît 
de grav.

— Totuși, aici cred că trebuie să-i 
acorzi credit mamei tale. Intr-adevăr, 
boala probabil n-a fost foarte gravă și 
tu ești acum înalt și sănătos. Dar deși 
gimnastica și sportul se recomandă în 
general, sînt unii copii și tineri scutiți 
de exerciții fizice obositoare...

ANDREI: — Adevărat și eu am vrut 
să facă scrimă, dar medicul, controlîn- 
du-mă, a constatat că ar fi bine să mai 
aștept cîțiva ani...

PAVEL : — Am făcut patinaj artistic, 
dar fiindcă antrenorul nu venea regu
lat, m-am lăsat.

SANDU : — Și eu am făcut sport de 
performanță. Hochei. Acum însă merg 
la patinoar odată pe săptămînă. Noi nu 
prea avem timp, cel puțin anul acesta. 
Mi-am alcătuit un plan de lecturi și o 

bibliotecă pentru fizică, ale cărei cărți 
pînă la examenul de maturitate, cu 
greu le voi putea epuiza. După exame
ne va fi altceva. în timpul meu liber 
dansez și mă distrez. Mama îmi cere 
mereu să-i arăt care e dansul cel mai 
actual. Părinții mei mi se par tineri.

— Din cele spuse de tine reiese că te 
înțelegi bine cu părinții. După părerea 
ta, se poate spune că ești prieten cu ei ?

SANDU : — Cred că da. Intr-o măsu
ră destul de mare...

— Cu adevărat prieten 7
SANDU : — Nu știu, trebuie să mă 

mai gîndesc...
DOINA : — De multe ori te încurcă o 

anume insitență. Ori de cîte ori sosesc 
de la școală, prima întrebare a mame’, 
este „ce s-a petrecut“... Eu iau atunci 
un aer indiferent și răspund: „nimic“, 
deși știu foarte bine că n-o să mă crea
dă și o să insiste, iar eu n-am cum s-o 

conving că există zile neutre. Pe de 
altă parte îmi dau seama că totul vine 
din sinceră bună intenție. Prin mine 
mama urmărește tot ce se petrece în 
clasă, e prietenă cu colegele mele și o- 
dată, cînd m-am întors după o teză, 
m-a întrebat „ce a făcut vecina ta de 
bancă“, fiindcă știa că e mai slabă la 
materia respectivă...

ADDIS : — Simt și eu aceeași insis
tență. Mama vrea să-mi cunoască toate 
secretele, mie însă nu îmi place să i le 
încredințez ei, ci unui prieten pe care îl 
cunosc din clasa a V-a...

— De ce nu tatălui tău vitreg 7 Ați 
încercat să fiți prieteni 7

ADDIS : — Relațiile între noi sînt 
destul de distante, am avut de la în
ceput o rezervă față de el, situația asta 
s-a creat pe cînd eram mic. Pe.de altă 
parte îmi dau seama de bunele lui in
tenții. Studiez acum engleza și prin asta 
părinții mi-au îndeplinit o veche do

rință de-a mea. Numai că ei au aflat 
— o cred — fiindcă au găsit carnetul 
meu personal în care aveam notat acest 
lucru și l-au citit...

PAVEL: — Și eu am un jurnal. îl 
țin într-un sertar, dar nu se uită nimeni 
în el...

DOINA : — Port carnetul cu însem
nări, întotdeauna la mine, dar nu fiind
că s-ar uita prin el mama sau tata, 
îl țin asupra mea pentru că de multe 
ori îmi însemn cîte o idee, sau scriu 
versuri. (Scriu de la 14 ani, sînt în ce
naclul școlii unde avem și o revistă). 
Cînd vreau, arăt ce am în carnet. Toate 
producțiile mele literare au fost supuse 
criticii de familie. Mama mea mai ales 
este un cititor foarte aspru. Ea anunță 
întotdeauna cînd am produs ceva nou 
și seara familia se adusă să mă ascul
te... Tata, criticul meu indulgent, e însă 
de părere că va trebui să mai mun
cesc mult...

in continuarea anchetei 
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ARTA
AMATORILOR

PETRU COMARNESCU
Critic de artă

La o consfătuire organizată 
recent de Casa centrală a 
creației populare din Bucu
rești, la care au participat și 
membri ai Uniunii artiștilor 
plastici, criticul de artă Petru 
Comarnescu a făcut o analiză 
atentă, profundă a lucrărilor 
expuse la cea de-a IV-a bie
nală de la Dalles, ca și a acti
vității artiștilor plastici ama
tori în genere.

„Expoziția de la Dalles — 
spunea criticul — depășește 
în amploare și în calitate mul
te manifestări de acest gen 
din ultima vreme. Ea vădește 
în mod strălucit că resursele 
talentelor noastre sînt inepui
zabile, că se înscriu tot mai 
pregnant în zonele artei au
tentice. Cu toate balasturile 
datorate unor influențe neasi
milate din arta străină sau ro
mânească, lucrările se impun• I

ION GRIGORESCU
medic Cîmpulung-Muscel

Lucrări ca: „Tocilarul", 
„Peisaj argeșean", „Flori", 
„Portretul mamei" de Ion Gri- 
gorescu, ș.a. expuse la cea 
de-a IV-a Expoziție de artă 
plastică a artiștilor amatori de 
la orașe și sate in sala Dalles 
din Capitală i-au atras apre
cierile unanime ale presei co
tidiene și de specialitate.

— Cum ați „debutat" ?
— întâmplător. Am lucrat 

cîteva desene pe care am sim
țit nevoia să le colorez. După 
ce am trecut la pinză și ule
iuri, un pictor profesionist 
m-a încurajat să continui. I 
s-au părut interesante și mai 
ales personale. Încercam cu o 
paletă foarte vie, exuberantă, 
doream să realizez niște co
respondențe superioare între 
vibrația auditivă și cea optică. 
Încercam, spun. Nu știu nici 
astăzi dacă am reușit pe de
plin. Cred că va mai trece 
timp pînă cînd. mă voi lămuri 
cu mine însumi, cu noua mea 
pasiune. „Debutul oficial“ a

FRĂSINA VLAD
muncitore textilistă — Piatra Neamț

Tînăra muncitoare Frăsina 
Vlad, pictează de 8 ani. A 
participat la numeroase expo
ziții (regionale, bienale etc or
ganizate la Piatra Neamț, Ba
cău, Iași și București). Genul 
preferat, așa cum am putut 
constata și la recenta expozi
ție a amatorilor de la Dalles, 
e pictura pe sticlă, care i-a 
adus numeroase premii. Tra
diția folclorică e valorificată 
într-un spirit modern, cu re
zultate unanim apreciate.

„Expoziția amatorilor de la 

mai mult decît oricînd prin 
originalitate, spontaneitate, 
căldură.

Sînt de fapt coordonatele 
majore care caracterizează 
arta amatorilor, opunînd-o 
practicilor rutiniere și reci. 
Dacă pictura și artele decora
tive au fost bine reprezentate, 
sculptura a fost aproape ine
xistentă. Singura lucrare dem
nă de discutat (a tov. Muciba- 
bici), are și ea o ușoară notă 
de dulcegărie, o înțelegere in
completă a posibilităților pe 
care le oferă un material sau 
altul. E drept, și aci istoria ar
telor stă chezășie că talentele 
în arta sculpturii sînt mai rare 
decît în celelalte arte, dar tot 
atît de adevărat e faptul că 
această artă are nevoie de 
condiții speciale, de o îndru
mare competentă, îndelungată. 
Nu văd nici un motiv în a re

mai întâmpinat ceva greutăți, 
mai ales în Cîmpulung Mus
cel, unde trebuia să se facă se
lecția lucrărilor pentru expo
ziția regională organizată la 
Pitești, cu perspective poate 
de a merge chiar la București. 
Spre marea mea satisfacție 
cîțiva tovarăși metodiști de la 
Pitești au apreciat eforturile 
mele și poate calitatea lucră
rilor, acordîndu-mi cinstea de 
a reprezenta împreună cu alții 
mișcarea de amatori din re
giunea noastră.

— Ce părere aveți de re
centa expoziție deschisă la 
Dalles ? Dar de seminarul or
ganizat de Casa centrală a 
creației populare din Bucu
rești, în vederea analizei și sti
mulării activității creatoare a 
artiștilor amatori ?

— Expoziția mi s-a părut 
deosebit de interesantă. Aș 
putea afirma că am învățat 
multe. Din păcate a fost, după 
părerea mea, cam inegală. 
Lingă o abundentă pictură, o

Dalles, este incontestabil unul 
dintre evenimentele importan
te înregistrate de arta noastră 
plastică, în ultima vreme. Or
ganizată în condiții excelente 
(pe care le-am dori repetate) 
cu o exigentă selecție, ea re
flectă înalta ținută artistică pe 
care o poate atinge arta de a- 
matori. Convingerea mea e că 
din rîndurile amatorilor, din 
rîndurile poporului pot ieși 
valori mai mari decît cele pe 
care le cunoaștem. Mai am, de 
asemenea, convingerea că arta 

nunța la cultivarea unor ast
fel de talente, numai din cau
za unor eventuale greutăți 
materiale (ateliere, procurarea 
de lut, piatră, unelte, îndrumă
tori competenți etc.). Nici
odată nu s-a făcut o artă mare 
fără sacrificii. Poate casele de 
creație ar putea să răspundă 
mai autorizat decît mine la a- 
ceste chestiuni. Un alt aspect 
al artei amatorilor este pro
movarea tinerelor talente care 
mi se pare lacunară. Trebuie 
încurajată evident și creația 
celorlalți, dar se impune, în 
primul rînd, descoperirea și 
valorificarea unor talente noi 
care ne pot oferi surprize ne
bănuite. Școlile (care acordă o 
atenție mai mare literaturii, 
muzicii cu ore practice de cor 
etc) ca și casele de creație ar 
trebui să organizeze mai multe 
expoziții ale tinerilor și școla
rilor (nu sporadic, „festiv“ 
cum se obișnuiește de obicei), 
să se ocupe mai atent de edu
cația lor estetică, de evoluția 
aptitudinilor lor. în aceeași 
ordine de idei — adică a ama
torismului privit ca un uriaș 

bine reprezentantă artă deco
rativă și aplicată, o prea să
racă grafică și sculptură. Lu
crul nu este incidental și ar 
merita din partea forurilor de 
specialitate o analiză mai a- 
tentă. Și seminarul mi s-a pă
rut în ansamblu foarte util (cu 
toate că referatul și discuțiile 
puteau fi mult mai substanția
le) prin problemele abordate, 
al căror singur țel e ridicarea 
la o treaptă superioară a ar
tei plastice de amatori. Aș dori 
ca în viitor să fie organizate 
mai des astfel de seminarii (și 
nu numai în urma unei expo
ziții pe țară), pregătite cu mai 
multă grijă, mai temeinic. 
Dacă timpul în care am fost 
solicitați (2—3 zile) ar fi fost 
mai mare, poate că proble
mele discutate în seminar ar 
fi fost mai complexe, mai bo
gate în argumente, în exem
ple.

— Dacă aveți de spus cîteva 
cuvinte în legătură cu activi
tatea artiștilor amatori din o- 
rașul dv. ? Sau cu activitatea 
personală ?

— Consider că activitatea 
Casei de creație din Cîmpu
lung Muscel poate fi încă mult 
îmbunătățită și ăsta începînd 
cu cele mai mărunte dar strin- 

de amatori mai poate fi încă 
serios ridicată. Toate neajun
surile mi se par că se nasc 
dintr-o înțelegere — pentru 
unii — nu tocmai justă a ceea 
ce înseamnă amatorism. Greu
tățile concrete nu sînt decît 
consecința acestui mod de a 
vedea. Amatorism, cred că e 
timpul să o înțeleagă toți, nu e 
sinonim cu diletantism, cu o 
masă amorfă de meșteșugari 
care susțin o activitate oare
care înregistrată, analizată, 
lăudată eventual. Istoria arte
lor a arătat că numeroși ar
tiști, dintre cei mai mari, au 
debutat tocmai ca amatori, de- 
săvîrșindu-și talentul și cuno
ștințele printr-o intensă, clo
cotitoare muncă de autodidact. 

rezervor al artei noastre de azi 
și de mîine — s-ar mai impu
ne cîteva considerații. Arta 
amatorilor noștri, așa cum a 
relevat-o această expoziție și 
aproape întreaga noastră pre
să, se ridică prin valoarea ei 
la nivelul creațiilor profesio
niste, demonstrînd încă o dată 
că antagonismul amatorism — 
profesionism este de fapt un 
fals antagonism. Și Țuculescu 
a fost un amator, ceea ce nu 
l-a împiedicat să fie un mare 
artist, mai valoros decît mulți 
confrați ai lui profesioniști. 
Pentru acei amatori talentați, 
care demonstrează prin activi
tatea lor că sînt deosebit de 
dotați, că sînt foarte perseve- 
renți în cucerirea măiestriei 
artistice, că înregistrează un 
proces evolutiv, de maturizare 
de la o expoziție la alta, să se 
creeze condiții de asimilare a 
lor în rîndurile „profesioniști
lor“, Mai avem încă multe 
case, străzi, scuaruri și grădini 
în țară, care cer inimi, minți 
și mîini dibace din a căror 
frămîntare și dăruire să țîș- 
nească frumosul nostru coti
dian“.

gente lucruri (spațiu mai mare 
acordat atelierelor, deoarece 
cei mai mulți lucrează acasă, 
în condiții destul de improprii, 
procurarea de material și cu
lori — pe care le obținem in
dividual prin bunăvoința unor 
persoane de la București care 
ne trimit colete la cerere etc). 
Se mai simte nevoia unei lite
raturi de specialitate (în limba 
română și. limbi străine) mai 
bogate în bibliotecile orașului, 
a unor specialiști bine pregă
tiți, capabili să releve, să în
drume atent și să sprijine ta
lentele nou apărute, să existe 
mài multe expoziții de plastică 
în orașul nostru etc, etc. In a- 
ceeași ordine de idei ne între
băm de ce la Casa creației nu 
s-a înființat încă un cerc de 
sculptură cînd avem în oraș 
(apropiat de cariera de piatră 
Albești) un număr foarte mare 
de cioplitori în piatră dornici 
de a-și pune în valoare talen
tul și măiestria ?. Iată numai 
cîteva aspecte ale muncii ar
tistice a plasticienilor amatori 
pe care le-am dori cît mai cu- 
rînd rezolvate favorabil. In 
ceea ce privește activitatea 
mea n-am decît o singură do
rință mare : să deschid o ex
poziție personală.

Cred că ar fi necesar ca U- 
niunea Artiștilor Plastici sau 
Fondul Plastic să ne acorde o 
mai mare atenție, să existe 
expoziții personale și pentru 
amatori, să li se acorde un 
spațiu, fie el cît de mic, într-o 
revistă de specialitate (Arta 
plastică, de pildă, ar trebui 
să-și mai amintească de noi 
din cînd în cînd), ca și în alte 
publicații. Ar trebui ca semi
narii ca acela la care am asis
tat să se organizeze mai des. 
Aștept cu aceeași încredere, 
de pînă acum, să fim sprijiniți 
de oameni bine calificați, care 
să pună în valoare imensele 
resurse artistice ale poporului 
nostru“.

CTrmtmetorlI de pe șantie
rul III al ' întreprinderii de 
construcții și montaj nr.‘ 1 
din Capitală s-au angajat să 
întâmpine cea de a 45-a ani
versare a Partidului dînd în 
folosință Înainte de termen 
blocul nr. 62 din strada 
Dristorului cu 132 de aparta
mente. Iată-i pe tinerii beto- 
niști din echipa condusă de 
comunistul Grigore Constan- 
tinescu executând armătura 
parapetului de pe terasa a- 

cestui bloc
Foto: AGERPRES

CONCERTELE
săptăminii

Din seria de 11 concerte simfo
nice și de cameră un succint ghid 
muzical va reuși cu greu să se 
oprească doar asupra uneia sau al
teia dintre manifestări, cu atît mai 
mult cu cît recordul cantitativ este 
dublat de o remarcabilă grijă 
pentru programarea unor concerte 
de tinută artistică la care își dau 
concursul reputați muzicieni stră
ini.

Herbert Kegel, dirijorul orches
trei Radiodifuziunii din Leipzig (elev 
al lui Karl Bohm) va conduce sim
fonicul de joi al Radioteleviziunii 
avînd drept piese de rezistentă în 
program Simfonia a IV-a de Schu- 
mann (scrisă în 1853, la scurt timp 
după Simfonia 1, aparținînd deci 
unei fericite etape de creație, 
sintetizînd trăsături tipice ale cre
ației schumanniene : spontaneitatea 
și căldura ideilor melodice, orga
nici lalea construcției) și Simfoni- 
etta unuia dintre marii reprezen
tanți ai școlilor naționale moderne 
— Leos Janacek, exemplu al unei 
muzici viguroase, puternic împlîn- 
tată în frumusețea folclorului mo
rav.

Corneliu Gheorghiu reia în ace
lași simfonic al doilea concert de 
Beethoven, probabil cu cadența 
scrisă de solist pe care am mai 
ascultat-o și în manifestări trecute.

Concertele Filarmonicii sînt do
minate de prezența lui David 
Oistrach, care va interpela con
certul de Brahms. In restul progra
mului, Variațiunile compozitoru
lui american contemporan Norman 
Dello Joio (o lucrare de factură 
neoclasică) și Concertul pentru or
chestră de coarde de Paul Constan- 
tinescu (versiune a unui cvartet de 
coarde scris în 1947).

Din restul programelor, mal 
amintim, concertul cu un sub
stanțial program (,,Netermina
ta" lui Schubert, concertul lui 
Alban Berg și a 11-a Simfonie de 
Brahms) al orchestrei Cinematogra
fiei dirijată de Berthold Lehmann 
și concertul de muzică contempo
rană al formației „Madrigal“ cu 7 
prime audiții.

I. S.

început de primăvară la Sîn- 
georz-Băi
Foto : l. BUȘOIU

sînt 
bu- 

„de-

Din evenimentele 
săptăminil trecute, 
comentatorii noștri 
au reținut situația 
politică încordată 
din Vietnamul de 
sud și criza din 
N.A.T.O.

Un edificiu 
care se 
clatină

rumul de la in
diferență la în
grijorare a fost 
parcurs cu repe
ziciune. începutul 
seriei de demon
strații antiguver
namentale d i n 
Vietnamul de sud

— țară a unei crize politice 
cronice — a fost tratat cu in
diferență. La Saigon și Was
hington reacțiile erau stereo- 
tipe : se afirma doar că niște 
tineri „iresponsabili“ ar fi 
ieșit în stradă. Dar frazele 
uzate prin repetarea lor stă
ruitoare nu puteau camufla 
o realitate incontestabilă: 
amploarea fără precedent a 
protestului populației din 
orașele controlate de trupele 
americane și de cele ale regi
mului de la Saigon. Hue și 
Da Nang au devenit scena 
unor violente manifestații 
antiguvernamentale și anti- 
americane. Lo
cuitorilor ora
șelor li s-au a- 
lăturat militari 
saigonezi. „Re
beliune fățișă“
— calificau a- 
gențiile de pre
să. Generalul 
Ky a încercat 
să restabileas
că „ordinea“ 
prin metode de 
mînă forte. A 
renunțat, cel 
puțin tempo
rar, atunci cînd 
a devenit evi
dent că o con
fruntare des
chisă ar fi pu
tut fi fatală 
șubredului său 
regim. Consi
lierii săi ame
ricani l-au în
demnat să în
cerce găsirea 
unei formule 
de compromis.
Tratativele cu budiștii 
în impas, iar liderii 
diști au anunțat că 
monstrațiile antiguvernamen
tale vor înceta numai du
pă ce cererile privind de
misia lui Ky vor fi satisfă
cute“. Mulțimea care se re
varsă cotidian pe străzi reven
dică un guvern civil și alegeri 
libere. Budiștii au început să 
formeze „unități de luptă“.

Washingtonul — care pre
tinde a păstra „neutralitatea“ 
în ceea ce privește disputa 
dintre Ky și adversarii săi — 
urmărește cu îngrijorare evo
luția evenimentelor. ASSO
CIATED PRESS scria că „deși 
face declarații prudente, ad
ministrația Johnson este foarte 
îngrijorată de tulburările din 
Vietnamul de sud și de impo
sibilitatea în care se află 
S.U.A. de a contribui la rezol
varea lor“. Agenția FRANCE 
PRESSE folosea un limbaj 
mai direct, arătînd că cercu
rile oficiale amerioane „sînt 
puternic preocupate de eve
nimente care le scapă cu totul 
de sub control“.

Probabil, în momentul de 
față, diplomații americani 
regretă imprudența pe care au 
comis-o la conferința de la 
Honolulu cînd i-au acordat 
lui Ky o scrisoare de garanție 
în alb. Fără „cauțiunea 
morală“ acordată, Washingto
nul s-ar fi debarasat grabnic 
de incomodul general de la 
Saigon. în actualele împreju
rări, o lovitură de stat (de 
genul celora în care CJ.A. 

s-a specializat) ar aduce se
rioase prejudicii politicii ame
ricane în sud-estul asiatic. 
Dar păstrarea Iui Ky nu este 
la fel de ruinătoare pentru 
prestigiul S.U.A. ? — se în
treabă numeroși observatori 
de peste ocean.

Evoluția evenimentelor din 
Vietnamul de sud a demon
strat limpede că generalul Ky 
nu reprezintă altceva decît 
interesele americane. „Gene
ralul Ky nu găsește, la fel ca 
și predecesorii săi, nici cel 
mai mic sprijin în rîndul 
populației“ — scrie LE 
FIGARO. Ziarul parizian sub
liniază că generalul, care și-a 
plasat reședința chiar pe aero
portul saiognez, nu supra
viețuiește decît datorită pro
tecției americane“. Chiar și 
ziarul NEW YORK HERALD 
TRIBUNE reliefa că „Vietna
mul de sud nu are un guvern, 
ci numai o administrație“. 
Cotidianul new-yorkez pune 
degetul pe rană amintind că 
„așa stînd lucrurile, Statele 
Unite își motivează totuși 
prezența în Vietnamul de sud 
prin fantul că ar fi fost che
mate de către un guvern al 
acestei țări“. Care este însă 
acest guvern ? încă o dată, 
ostilitatea populației față de 
marionetele de la Saigon face 
ca „prezența americană în 
Vietnamul de sud să nu mai 
poată fi justificată“ — cum 
reiese din cele scrise de 
L' AURORE.

în încercarea de a calma 
spiritele, oficialitățile de la 
Saigon și purtătorii de cuvînt 
ai ambasadei americane din 
capitala sud-vietnameză fac 
referiri imprecise la „un aran
jament constituțional“ care ar 
urma să permită o consultare 
a voinței populare. Promisiu
nile acestea, oferite generos, 
n-au nici o șansă să se reali
zeze. Cu sinceritate, ziarul 
WASHINGTON EVENING 
STAR scria că „crearea în

Caruselul de la Saigon se va pune din 
nou în mișcare, reactualizînd întreba
rea : cine este astăzi prim ministru 7

Vietnamul de sud a unui par
lament ar fi periculoasă pen
tru că acesta ar putea ridica 
problema prezenței trupelor 
americane în țară“. Iar co
mentatorul diplomatic al lui 
WASHINGTON POST dezvă
luia o altă latură a îngrijo
rării Washingtonului : „Multe 
persoane oficiale se tem că o 
dată venit la putere, un 
guvern civil ar putea cere re
tragerea trupelor americane 
din Vietnam“.

N.A.T.B.
riza din relațiile 
interoccidentale, ca 
urmare a acțiunilor 
Franței fată de 
N.A.T.O., continuă 
să rețină atenția 
observatorilor po
litici. După cum se 
știe, la sfîrșitul lu

nii martie, Franța a adus pre
cizări în legătură cu intențiile 
sale, notificînd celorlalte state 
membre ale N.A.T.O. datele pre
cise privitoare la retragerea 
trupelor și ofițerilor francezi 
din N.A.T.O. și din statele ma
jore ale acestuia, precum și în 
legătură cu retragerea bazelor 
străine de pe teritoriul francez.

în momentul de față, pasul 
următor pe arena N.A.T.O. se 
pare că va fi făcut de către 
Statele Unite, care trebuie să-și 
precizeze pozițiile în legătură 
cu cererile adresate de Franța. 
In viața politică americană con
tinuă să domnească o doză se
rioasă de neliniște în legătură 
cu viitorul pactului nord-atlan- 
tic. Evenimentele survenite în 
alianța occidentală au coincis 
cu valul de manifestații anti- 
americane și antiguvernamen
tale din Vietnamul de sud, cre- 
înd astfel aspectul unui impas 
serios al întregii politici exter
ne a S.U.A. După cum anunța 
recent NEW YORK TIMES, 
Statele Unite ar intenționa să 
obțină pe cît posibil o amînare 
a termenelor preconizate de 
Franța pentru evacuarea per
sonalului militar și a instalații
lor străine de pe teritoriul a- 
cestei țări. Corespondența zia
rului, transmisă din Washing
ton, anunța că Statele Unite 
vor „să explice“ Franței că 
operațiunea va necesita mai 
mult de un an, altminteri lu
crurile ar putea duce la „haos 
administrativ“. De fapt, ziarul 
lasă să se înțeleagă că cerind 
prelungirea termenului prevă
zut de guvernul francez, „gu
vernul american profită, de 
fapt, de posibilitatea de trata
tive oferită de Franța". Asta 
înseamnă că în cercurile poli
tice americane se intenționează 
în acest moment „să nu se 
bruscheze lucrurile sau să se 
adopte poziții care ar agrava 
criza din N.A.T.O.“ (NEW 
YORK TIMES). Aceste știri 
coincid cu referirile tot mai 
dese făcute de presa occiden
tală privitoare la faptul că di
plomația americană ar căuta să 
găsească fie o formulă directă, 
fie una indirectă (adică prin 
intermediu altei țări) de trata
tive cu Franța și de amînare a 
traducerii în practică a hotărî- 
rilor franceze.

Un al doilea element care se 
face tot mai mult simțit în ulti
mul timp este activizarea diplo
mației vest-germane, care cau
tă să se folosească, ne cît posi
bil, de criza existentă în rela
țiile atlantice. Ministrul vest- 
german de război, von Hassel 
într-un interviu acordat ziaru
lui KÖLNISCHE RUNDSCHAU 
declara, de pildă, că retragerea 
Franței nu presupune modifica
rea strategiei generale a 
N.A.T.O. Pe de altă parte, din 
declarația Iui von Hassel reiese 
că Germania occidentală ar fi 
gata să-și sporească efectivele 
militare. „Sîntem gata să trimi
tem personal suplimentar efec
tivelor N.A.T.O. — a spus el — 
oricînd acest lucru ar deveni 
necesar“. Fritz Erler, vicepreșe
dintele Partidului Social-Demo
crat vest-german, a mers chiar 
mai departe, cerînd o compen
sare a trupelor franceze stațio
nate în Germania occidentală, 
și care ar urma să fie retrase 
din N.A.T.O. printr-o strategie 
care să presupună participarea 
Germaniei occidentale la arma 
nucleară. „Dacă soldatii fran
cezi părăsesc Germania occi
dentală, va fi necesar ca ei să 
fie înlocuiti sau să se modifice 
strategia occidentală. Această 
ultimă soluție ar duce, inevi
tabil, la o dependentă mult mai 
mare de armele nucleare“.

Pe alt plan, în ultimele zile 
continuă să se discute despre 
posibilitatea mutării sediului 
N.A.T.O. de Ia Paris. In NEW 
YORK HERALD TRIBUNE se 
afirmă că alegerea Londrei pare 
cea mai plauzibilă. Pînă Ia 6 
iunie, cînd va avea loc sesiu
nea Consiliului N.A.T.O. la 
Bruxelles, urmează să fie 
preconizate măsuri precise în 
această problemă. Mutarea la 
Londra a sediului N.A.T.O. de 
la Paris presupune, în același 
timp, și transferarea Comitetu
lui militar și a grupului perma
nent de la Washington la Lon
dra, astfel încît N.A.T.O. să 
dispună de un sediu unic.

în sfîrșit, oricît se încearcă 
să se atenueze implicațiile ho- 
tărîrii franceze, în paginile pre
sei occidentale se recunoaște 
că ieșirea Franței din N.A.T.O. 
generează probleme deosebit 
de complexe pentru alianța at
lantică. Considerată ca un „pod 
vital* atît pentru sudul cît 
și pentru centrul și nor
dul N.A.T.O., hotărîrea france
ză pune sub semnul întrebării 
întreaga structură și existentă 
a pactului atlantic. „Este o ho- 
tărîre ireversibilă“, scrie ziarul 
englez FINANCIAL TIMES.

E. OBREA 
P. NICOARÄ

i EVOCARE COSMONA ETICĂ

lntr-unul din laboratoarele Centralul de radiologie și biologie 
moleculară din Capitală

Foto: AGERPRES

I
e împlinesc azi 
cinci ani de cînd 
posturile de radio 
din întreaga lume 
au anunțat, între- 
rupîndu-și brusc 
propriile progra
me, că „primul om 
este în Cosmos".

Zborul spațial al primului 
cosmonaut — maiorul sovietic 
Iuri Gagarin, făcea dovada că 
omul are calitățile care-1 fac 
apt de a trăi și în afara „lea
gănului rațiunii“, cum au nu
mit vizionarii planeta noastră. 

Au trecut din această isto
rică zi 5 ani. Dar cîte proble
me spațiale științifice și teh
nice complexe au fost soluțio
nate în acest scurt răstimp 1

Ulterior, alți 26 de oameni au 
zburat în Cosmos : cîte unul, 
cîte doi și chiar trei cosmo- 
nauți la bordul aceleiași cos- 
monave. S-a realizat și o întîl- 
nire orbitală a două cabine 
spațiale cu echipaje distincte.

Am fost cu toții martorii a- 
cestui moment cosmonautic și 
putem reaminti numele celor 
18 cosmonave care au pătruns 
în Cosmos cu echipaj uman și 
au revenit pe Pămînt: Vostok, 
Voshod, Mercury, Gemini...

Cosmonauții (Leonov și apoi 
White) au cutezat să iasă și 
în afara pereților protectori ai 
navelor cosmice aflate pe or
bită „pășind“ liberi în Cos
mos.

conf, univ. ing. Ion Pascaru
membru In Comisia de astronautiad a Academiei

Fapta lui Gagarin nu a ră
mas izolată.

Actualmente, în timp ce în 
jurul Pămîntului evoluează a- 
vînd destinații diferite, peste 
470 de sateliți artificiali, în 
timp ce o serie de planete ar
tificiale fabricate de om au 
„salutat“, din imediată veci
nătate, planetele naturale ale 
sistemului solar — Venus și 
Marte — sau au „înfipt“ pe 
ele chiar fanioane cu semne 
distinctive ale locuitorilor de

pe planeta Pămînt, concomi
tent se fac pregătiri sistema
tice pentru trimiterea primilor 
oameni pe Lună.

A devenit clar că în prezent 
există mijloace tehnice pentru 
a putea debarca cu bine, cu- 
rînd, un om pe satelitul natu
ral al planetei noastre. Mai 
trebuie acum create posibi
lități tehnice și de readucere 
a lui pe Pămînt.

In definitiv, din moment ce

a fost posibil ca o stație auto
mată (Luna-9) să ajungă lent 
pe Lună, cu atît mai sigur ar 
fi ca o stație similară, avînd 
la bord un om, să efectueze o 
astfel de depunere lentă pe 
solul lunar. Evident, mai sînt 
încă destule de făcut pentru 
aceasta, dar, principial, posi
bilitatea aselenizării lente a 
fost dovedită. •

Prin intermediul stației „Lu
na-9“ omenirea a aflat esen
țialul despre solul selenar, 
despre microstructura acestuia 
și despre calitățile sale „ospi
taliere“.

După numai două luni de la 
înfăptuirea primei aselenizări

lente, specialiștii sovietici au 
creat recent prima „Lună“, a 
Lunei, plasînd pe o orbită se- 
lenocentrică stația automată 
„Luna-10“. Noul pas făcut în 
cucerirea spațiului cosmic 
constituie o etapă calitativ 
nouă, avînd o importanță cru
cială în explorarea spațială, în 
debarcarea primilor oameni pe 
Lună.
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Demisia lui
Tsirimokos
ATENA 11 (Agerpres). — A- 

gențiile occidentale anunță că 
Ilias Tsirimokos, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor externe al 
Greciei, și-a prezentat luni de
misia. Explicind motivul hotă- 
ririi sale, el a declarat că își 
retrage încrederea în guvern, 
în legătură cu poziția acestuia 
față de diferendul dintre pre
ședintele Makarios și șeful 
gărzii cipriote, Grivas. în seara 
aceleeași zile, primul ministru 
Stephanopoulos a declarat că 
marți se va întruni Consiliul 
de Miniștri, pentru a stabili 
dacă in urma demisiei lui 
Tsirimokos guvernul trebuie 
să-și prezinte la rîndul său de
misia (actualul guvern dispu
ne în parlament de o majori
tate de numai două voturi — 
N.R.). „Dacă Consiliul de Mi
niștri se desolidarizează de po
litica Iui Tsirimokos, a adăugat 
premierul grec, vom completa 
cabinetul și ne vom Îndeplini 
în continuare sarcina noastră. 
In caz contrar, ne vom 
zentq imediat demisia“.

Tripoli: Conferința

in problemele învățămîntului

și planificării
Tripoli — capi- 
Libiei — conti- 
Iucrăriie confe-

La 
fala 
nuă 
rinței regionale a 
miniștrilor învăță
mîntului și planifi- 
cării economice din 
țările arabe, organi
zată sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O. și Ligii 
Arabe. La 
participă 
din 16 țări 
observatori 
organizații 
ționale.

lucrări 
delegati 
arabe și 
ai unor 
interna

conferințăParticipanții la 
studiază problemele planifi
cării și administrației în do
meniul învățămîntului în 
raport cu dezvoltarea econo
mică și fac un schimb de 
păreri privind criteriile și 
principiile orientării și dez
voltării învățămîntului pe plan 
național. Sînt examinate, de 
asemenea, succesele obținute 
în domeniul învățămîntului 
in țările arabe, rolul învăță
mîntului în dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală, 
planificarea in domeniul în
vățămîntului și posibilitățile 
lărgirii acestei colaborări,
problema luptei împotriva

analfabetismului și colabora
rea regională între țările arabe 
în domeniul învățămîntului.

Problema alfabetizării pre
ocupă în mod deosebit confe
rința, ținînd seama mai ales 
de eforturile depuse în ultimii 
ani de țările arabe în lupta 
împotriva analfabetismului. în 
legătură cu aceasta un comu
nicat 
zează 
arabe 
copiii 
ventează cursurile școlilor. Se 
apreciază, de asemenea, că în 
1962 numărul persoanelor 
adulte neștiutoare de carte 
din lumea arabă se cifra la 
42—44 
vreme 
totuși, un progres, 
statisticilor, numărul elevilor 
și studenților în aceste țări a 
fost anul trecut de 12 000 000 
față de numai 8 000 000 în 
1961. In școlile din învățămân
tul elementar numărul elevi
lor se cifrează în prezent la 
9 700 000, dintre care aproxi
mativ 35 la sută fete, iar în 
învățămîntul secundar școlile 
au fost frecventate în 1965 de 
2 000 000 de elevi. Cursurile 
instituțiilor de învățămînt su
perior din țările arabe sînt 
frecventate de 241 000 de stu- 
denți 
1961.

al U.N.E.S.C.O. preci- 
că în prezent în țările 

numai jumătate din 
de vîrstă școlară frec-

milioane. In ultima 
însă s-a înregistrat 

Potrivit

față de 145 000 în

a fost 
cerînd 
se de- 
ameri- 
500 de 
confe-

In cadrul conferinței anuale 
a Ligii tineretuli liberal din 
Anglia, care a avut loc în lo
calitatea Colwyn Bay, 
adoptată o rezoluție 
guvernului britanic să 
solidarizeze de politica 
cană în Vietnam. Cei 
participanți la această
rință au condamnat bombar
damentele americane asupra 
R.D. Vietnam și cele în Viet
namul de sud, precum și folo
sirea de către trupele ameri
cane a bombelor cu napalm. 
Ei au cerut soluționarea con
flictului din Vietnam pe baza 
hotărîrilor adoptate 
rința de la Geneva

la confe- 
din 1954.

au conti-în 
nuat 
de protest împotriva politicii 
guvernului american în Viet
namul de sud. în fața Casei 
Albe, tînărul Arthur Zinner, 
student la Universitatea din 
Boston, în vîrstă de 20 de ani, 
a încercat să-și dea foc în 
semn de protest față de agre
siunea Statelor Unite în a- 
ceastă țară. înainte ca flăcă
rile să-1 cuprindă, el a fost 
arestat de poliție.

Totodată, în apropiere de 
reședința președintelui John- 
son, din statul Texas, a avut 
loc o manifestație împotriva 
politicii americane în Viet
nam. Participanții la demon
strație purtau pancarte pe 
care era scris : „Aduceți tru
pele acasă“, „Noi nu sprijinim 
războiul din Vietnam“.

Statele Unite 
duminică demonstrațiile R. P. POLONĂ. — Imagi

ne de la centrala electri-

că din Stalowa Wola

:
Juan Bosch desemnat 
candidat la alegerile

Convenția națională 
Partidului 
dominican

în localitatea norvegiană 
Torpo au luat sfîrșit lucrările 
seminarului internațional al 
tineretului în problemele răz
boiului și păcii. La seminar 
au fost prezentate referate 
reflectînd punctele de vedere 
ale unor personalități din 
diferite țări și au avut loc 
discuții pe marginea acestor 
referate. Participanți! la se
minar au acordat o atenție 
deosebită problemei agresiunii 
americane în Vietnam.

A fost discutată, de aseme
nea, problema stabilirii de 
contacte între tineretul din 
Est și din Vest.

Pe agenda noului 
guvern britanic:

problemele economice
Membrii noului ca

binet britanic vor a- 
vea puține momen
te de relaxare a- 
tunci cînd vor relua 
problema presiuni
lor exercitate asu
pra economiei de 
prețurile în creștere 
și de cerințele tot 
mai insistente pri
vind o majorare co
respunzătoare a sa
lariilor.

prinderile de transporturi, cei 
din industria lemnului, indus
tria construcțiilor. Aproxima
tiv 70 000 de marinari angajați 
pe vase comerciale au respins 
oferta de a li se majora sala
riile cu. 3 la sută, continuind 
totodată negocierile și punind 
accent îndeosebi pe reducerea 
numărului orelor de muncă.

O stație de autobuz in Republica Sud-Africană. Aparent, ni
mic neobișnuit. Dar stația aceasta este de clasa a Il-a; doar 

aici pot urca persoanele de culoare

După recuperarea bombei
de la Palomares

Echipajul submarinului a- 
merican „Alvin“, care a repe
rat bomba „H“ pierdută în 
largul coastelor ăe la Paloma
res, era să piară în cursul cer
cetărilor sale — s-a aflat luni 
la baza de la Wods Hole (sta
tul Massachusetts). In timp ce 
se găseau la bordul submari
nului, pentru a efectua o ul-

timă verificare a poziției bom
bei, cei doi membri ai echi
pajului au observat că sub
marinul lor agăța in trecere 
parașuta de susținere a bom
bei. Cîteva minute parașuta a 
învăluit submarinul fapt ce 
risca să blocheze elicea și să 
facă imposibilă readucerea 
submarinului la suprafață.

Experiența cu satelitul
„Oao“ a eșuat

Administrația națio
nală pentru probleme
le aeronauticii șl cerce
tarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a confirmat 
că experiența care ur
ma să fie realizată cu 
ajutorul Observatoru
lui astronomic orbital 
a eșuat, satelitul ne- 
fiind alimentat cu ener
gie electrică.

Un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. a declarat că bateri
ile „laboratorului“ s-au su
praîncălzit, începînd de vineri, 
și s-au descărcat complet. Ne- 
fiind alimentate cu energie

electrică, cele 10 
ale satelitului nu 
funcționa în mod 
Toate eforturile de a reme
dia aceste dificultăți tehnice 
nu au avut vreun rezultat.

Satelitul „Oao“, valorînd 
50000 000 dolari, a fost lan
sat vineri de la Cape Kenne- 
dy, fiind plasat pe o orbită a- 
propiată de cea prevăzută. Sa

telitul trebuia să permită ob
servarea pentru prima dată 
din afara păturilor atmosfe
rice a stelelor, galaxiilor și 
nebuloaselor cu ajutorul celor 
10 telescoape, care urmau să 
fie dirijate prin telecomandă.

telescoape 
au putut 

normal.

scenă dintr-un film de groază ? Nu ! Un moment 
(și, după cum am putut deduce, nu dintre cele 
mai „tari“) din timpul „instrucției zilnice“ la ta
băra specială din Fort Bening — Statele Unite. 
Situată în statul Ohio, în inima S.U.A., tabăra 
aceasta „antrenează“ sute de soldați pentru con
dițiile „războiului special din Vietnam“. Oficial, 
Fort Bening își propune să obișnuiască militarii 
americani cu „greutățile captivității“ în cazul

cînd ar cădea prizonieri ai patrioților sud-vietnamezi. In re
alitate, sub acest camuflaj nu prea abil, se ascunde o adevă
rată școală a schingiuirilor, menită să specializeze soldații 
americani în „arta“ torturării patrioților. Ceea ce, de altfel, 
se acordă perfect cu genocidul pe scară largă practicat de 
intervenționiști în Vietnamul de sud (amintim doar de folo
sirea gazelor toxice sau de aplicarea în întregi regiuni a „tac
ticii“ pămîntului pîrjolit).

„Cursul“ de la Fort Bening durează cincisprezece zile și 
cuprinde cele mai incredibile, mai rafinate, mai barbare și 
mai „de virtuozitate“ torturi: începînd cu mărșăluirea zile 
întregi cu mîinilc sus, spînzurarea cu capul în jos și înge- 
nunchierea ore în șir pe un trunchi de copac, mergînd pînă 
la dansul cu cișmele pe pieptul prizonierilor, smulgerea un
ghiilor și biciuirea feroce.

Instructorii „taberei speciale“ sînt firește, toți militari care 
și-au făcut ucenicia întru schingiuiri în Vietnamul de sud. 
Ei au fost recrutați, după cum ne asigură revista italiană 
„EPOCA“ dintre cei mai sadici și mai brutali oameni din 
unitățile intervenționiștilor. Prezentînd mai multe fotografii 
de la Fort Bening, revista italiană remarcă : „Ceea ce impre
sionează mai mult în aceste imagini este nu atît faptul că 
există asemenea cursuri ci dexteritatea, cruzimea și sîngele 
rece cu care instructorii își etalează experiența lor practică“.

Observația aceasta nu e deloc lipsită de adevăr. Despre 
existența unor asemenea „universități ale cruzimii“ ca Fort 
Bening am mai aflat în trecutul apropiat. Ceea ce trebuie 
relevat este „personalitatea“ instructorilor, care și-au exer
citat și și-au dezvoltat dexteritatea în materie de asasinat, 
experimentînd pe viu în Vietnam. Ceea ce trebuie, de ase
menea, reținut este perseverența cu care unele cercuri mili- 
tăre din Statele Unite se ocupă de creșterea contingentelor 
de asasini experimentați, de schingiuitori de profesie.

Unul din tinerii americani trimiși Ia Fort Bening a denu
mit tabăra „cîmpul fericirii“. E aici, desigur, o nuanță de 
ironie amară. Denumirea este însă foarte potrivită dacă re
nunțăm Ia subtextul ironic. Fort Bening e o imagine vie a 
„fericirii“ pe care o hărăzesc cercurile agresive din S.U.A., 
miilor de tineri americani, trimiși să aducă teroare și moarte 
pe însîngeratele meleaguri ale Vietnamului de sud.

a 
revoluționar 

a desemnat 
duminică în unanimitate 
pe fostul președinte, 
Juan Bosch, drept candi
dat la alegerile preziden
țiale de la 1 iunie, 
vestre 
a fost 
dat al 
Iul de

Sil- 
Antonio Guzman 

desemnat candi- 
P.R.D. pentru pos- 
vicepreședinte.

într-o declarație făcută cu 
acest prilej, Bosch a subliniat 
că acceptă numirea sa numai 
pentru faptul că alte persona
lități din cadrul partidului 
au refuzat-o. El s-a pronunțat 
în favoarea reglementării paș
nice a problemelor țării și 
pentru respectarea suverani
tății șl independenței Repu
blicii Dominicane.

Juan Bosch fusese ales în 
1962 ca președinte al Republi
cii Dominicane cu o majori
tate de 60 la sută, considerată 
fără precedent în istoria aces
tei țări. El a rămas la putere 
numai șapte luni, fiind răs
turnat de o lovitură de stat 
militară de dreapta.

Ceilalți candidați la alege
rile prezidențiale de la 1 iu
nie sînt fostul președinte 
Joaquin Balaguer, care afirmă 
că reprezintă cercurile „mo
derate“, și Rafael Bonelly, re
prezentant al cercurilor de 
dreapta.

ecretul a învăluit 
pînă în uitimul mo
ment numele candi
datului favorit. A- 
dunarea aștepta emo
ționată. După ce a 
desfășurat o aprigă 
campanie, în cadrul 
căreia și-a asigurat

susținătorii că se pronunță împo
triva folosirii „oricăror înlesniri 
speciale“ pentru a-și prelungi prin 
subterfugii mandatul, guvernatorul 
Alabamei, George Wallace a con
vocat adunarea partidului demo
crat în clădirea congresului statal, 
pentru a-i aduce la cunoștință nu
mele succesorului pe care îl reco
mandă. Mulțimea, alcătuită exclu
siv din albi (Ia o adunare convo
cată de guvernatorul Alabamei nu 
e de conceput prezența vreunui 
negru I!), fremăta de nerăbdare. 
După tradiția politică americană, 
guvernatorul a apărut în sală îm
preună cu familia. Deoarece legis
lația din Alabama interzice ca a- 
celași guvernator să funcționeze 
consecutiv două mandate, Wallace 
a găsit soluția cea mai convenabilă. 
După ovațiile de rigoare, Wallace 
a urcat la tribună și a anunțat so
lemn : „Doamnelor și domnilor, 
dragi concetățeni din Alabama, 
vi-o prezint pe nevasta mea“. După 
o clipă de stupoare, cei prezenți 
s-au dezmeticit că nu e o farsă și 
câ într-adevăr doamna Lurleen 
Wallace, de 39 de ani, mamă a 
patru copii și soția actualului gu
vernator urmează să candideze 
pentru a-i urma solului în... ace
lași post.

Aplauzele de circumstanță au 
fost urmate însă de o nouă lovitură 
de teatru, de astădată, pare-se, 
dintr-o greșeală de regie. Neliind 
experimentată în politica alabame- 
ză, viitoarea candidată s-a apro
piat de microfon și a rostit pri
mul ei discurs electoral, care a 
durat exact două minute și jumă
tate, asigurîndu-i pe cei prezenți 
că de fapt... nu are de gînd să 
guverneze. Atunci Wallace s-a re
pezit pentru a lua din nou cuvîn- 
tul și a cerut „încredere pentru 
familie’, mărturisind : „De fapt 
amîndoi vom guverna statul. Eu 
voi adopta hotărîrile politice, în 
timpul mandatului ei".

Este încă prematur să se preci
zeze dacă într-adevăr doamna 
Lurleen Wallace va candida din 
partea partidului democrat în ale
gerile pentru postul de guvernator 
care vor avea loc în luna noiem
brie. Ea are de înfruntat Ia preli
minariile de la 3 mai pe fostul gu
vernator John Patterson, care se 
laudă că este „tot atît de rasist" 
ca și George Wallace, precum și 
al ți trei candidați, care își axează 
campania pe ideea de „moderniza
re" a societății din Alabama : 
procurorul general al statului Ala
bama, Richmond Flower, fostul de
putat în Camera 
Eliott și senatorul
Dacă nici unul nu obține peste 50 
la șutii din voturi în preliminarii, 
atunci la 30 mai au loc noi preli
minarii pentru desemnarea candi
datului partidului democrat.

In același timp, republicanii pre
gătesc și ei un „candidat tare’, 
pentru ca în noiembrie să nu lasă 
postul de guvernator în mîinile... 
soției guvernatorului.

statului, Cari 
Bob Gilchrist.

Z. FLOREA

Zborul stației
EM. RUCÄR

lipsit 
care 
este 

să se 
inte-

tubul 
placă

Majorarea prețurilor în indus
tria oțelului și cea a cărbune
lui, menționează ziarul conser
vator „The Times“, va avea re
percusiuni asupra întregii in
dustrii. Paralel cu aceasta, difi
cultățile noului guvern iau pro
porții pentru că, cîteva milioa
ne de muncitori pretind salarii 
mai mari o dată cu reducerea 
săptămînii de lucru. Minerii, de 
pildă, nu au renunțat la nego
cierile privind majorarea sala
riilor. La rîndul lor membrii U- 
niunii naționale a învățătorilor 
au și formulat cererea de majo
rare a veniturilor lor cu peste 
20 la sută. Lor ii se adaugă an- 
gajații din întreprinderile și 
institutele municipale, din între-

tridimensională
Constructorii din Leningrad 

au realizat un televizor 
de ecranul obișnuit și în 
partea din față a tubului 
transparentă, permițind 
vadă bine întreaga sferă 
rioară.

Aproximativ în centru, 
este „zăgăzuit“ cu o 
dreptunghiulară fixată pe un ax 
și care ecranizează imaginea. 
Părțile acestui ecran sînt aco
perite cu luminofor, care, sub 
acțiunea razei electronice, 
o iluminare in două culori 
ferite și anume în verde 
galben.

Imaginea tridimensională 
obține datorită faptului că ecra
nul, aidoma unei elice, se ro
tește înăuntrul tubului cu o vi
teză de 1 500 rot/min. Recepțio- 
nînd raza electronică alternativ 
pe ambele planuri el trasează 
traiectorii luminoase, care cre
ează conturul imaginii proiec
tate.

Cu această instalație de tele
viziune se pot recepționa ima
gini ale unor obiecte de orice 
dimenisuni. Instalația este ca
pabilă, de exemplu, să repro
ducă situația deasupra unui 
aeroport cu trafic intens.

dă 
di- 
Și

se

• ÎN CAPITALA R.A.U. a sosit 
luni pentru o vizită oficială de pa
tru zile, emirul Kuweitului, șeicul 
Sabah el Salem el Sabah. El este 
insolit de ministrul de externe și 
miniștrii ad-interim de finanțe și al 
petrolului și alte persoane oficia
le din Kuweit.

La Cairo, emirul urmează să con
fere cu președintele Nasser și cu 
alte autorități ale R.A.U. in legă
tură cu evoluția situației din Ye
men, deoarece după cum s-a anun
țat anterior. Kuweitul și-a asumat

sarcina de a media între R.A.U. și 
Arabia Saudită în vederea asigu
rării păcii în Yemen.

Vor Ii abordate, de asemenea, 
probleme reieritoare la posibilită
țile de dezvoltare a 
economice dintre cele două țări.

cooperării

0 AGENȚIA T.'A.S.S. transmite 
că Ia invitația ministrului de ex
terne al Italiei, Amintore Fanfani, 
la 21 aprilie va sosi la Roma în- 
tr-o vizită oficială 
ministrul de externe

A. Gromîko, 
al U.R.S.S.

Comitetului» PREȘEDINTELE 
mondial al Festivalului artei ne
gre, Alioune Diop, a anunțat că 
la Dakar vor fi organizate mese 
rotunde ale scriitorilor și artiști
lor, care vor dezbate probleme ale 
artei și culturii negre. „Raporturile 
dintre civilizația neagră și celelalte 
civilizații ale lumii, dezvoltarea 
culturală a lumii negre și locul ei 
în rîndul celorlalte civilizații — a

declarat Diop — vor constitui prin
cipalele teme ale acestor consfă
tuiri". El a subliniat apoi impor
tanța contribuției culturii negre la 
dezvoltarea culturii mondiale.

0 LA BUDAPESTA și-a încheiat 
lucrările a 8-a sesiune a Comitetului 
administrativ al Uniunii Internatio
nale a Sindicatelor lucrătorilor din 
comerț. La lucrări au luat parte 
R. Silvestri, secretar ai Federației 
Sindicale Mondiale, Maria Radova, 
președintele Uniunii, Vasile Ol
tean, secretar general al Uniunii și 
ceilalfi membri ai Comitetului. Au 
fost adoptate o serie de rezoluții 
care se referă, în principal, la si
tuația din Vietnam, Republica Do- 

A
re
in 

or-

minicană, Indonezia, Somalia, 
fost, de asemenea, adoptată o 
zolutie cu privire la primirea 
rîndurile membrilor Uniunii a 
ganizațiilor sindicale din Dahomey 
și Guadelupa. In prezent, din Uni-
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„Luna
Primul satelit artificial al 

Lunei, stația automată „Luna- 
10" își continuă zborul. La 12 
aprilie ora zero, satelitul va e- 
fectua cea -de a 65-a rotație în 
jurul Lunei, străbătind 970 000 
kilometri.

Din momentul lansării pe o 
orbită circumlunară cu satelitul 
s-au stabilit 42 de legături prin

radio în timpul cărora a fost 
obținut un mare volum de in
formații furnizate de aparatele 
științifice și au fost efectuate 
măsurători ale traiectoriei in 
scopul cercetării evoluției para
metrilor orbitei satelitului. Po
trivit datelor telemetrice toate 
sistemele 
satelitului

instalate la 
funcționează

bordul 
normal.

a publicat
felul cum este construită stația au-

articolul ing.Ziarul „Isvestia’ 
mov în legătură cu 
tomată ,,Luna-10“. Ea se compune, arată autorul, din 
două parii principale : instalația de propulsie cu con- 
teinere pentru aparatele de orientare și conducerea zbo
rului și un satelit 
lele de propulsie 
cumlunară.

Skorodu-

artificial care s-a desprins de apara- 
în momentul plasării pe orbita cir-

Satelitul „Luna-10“ este 
fapt un conteiner ermetic 
care sînt instalate aparate 
radio, sistemul telemetrie,

de 
: în 

de 
apa

ratele de programare, aparatele 
pentru explorarea Lunii și spa
țiului perilunar, un sistem ter- 
moregulator și sursele de ener
gie electrică.

Traiectoria satelitului „Luna- 
10" a fost calculată astfel îneît 
să asigure o durată cit mai 
convenabilă a zborului în ju
rul Lunei, un timp suficient 
pentru recepționarea pe teri
toriul Uniunii Sovietice a da
telor științifice culese.

Prima etapă a zborului stați
ei „Luna-10" a fost plasarea ei 
pe orbita unui satelit artificial 
al Pămîntului. Această operație 
s-a realizat cu ajutorul unei pu
ternice rachete cu mai multe 
trepte. în etapa a doua a înce
put să funcționeze blocul de 
accelerare, care a îndreptat 
stația spre Lună. A treia etapă 
a început la distanța de 240 000 
km de Pămînt, atunci cînd s-a

efectuat corecția traiectoriei. 
Această etapă a fost necesară 
pentru a asigura plasarea sta
ției într-un punct anumit al 
spațiului perilunar, unde s-a 
înfăptuit frinarea și plasarea 
satelitului pe orbită. După co
rectare, viteza stației diferea 
de cea antecalculată doar cu 
cițiva centimetri pe secundă.

în etapa finală, la distanța de 
1 000 km de Lună a intrat in 
funcțiune instalația de frinare, 
viteza stației redueîndu-se la 
1,25 km pe secundă. Datorită 
cîmpuluj de atracție al Lunei 
stația a fost plasată pe o orbi
tă apropiată de cea prestabili
tă. Una din particularitățile sa
telitului artificial al Lunii este 
faptul că poate ocupa poziții 
diferite față de Pămînt și Lună. 
Este posibil ca el să ajungă în
tre Pămînt și Lună și atunci in 
urma acțiunii de ecranare a Lu
nii pot apare unele fenomene 
noi în măsurătorile radio trans
mise de pe „Luna-10"..

une fac parte organizații sindicale 
din 29 de tari.

• AMBASADORUL Irakului la 
Paris, Nikmat Sami Suleiman, a fă
cut o declarație ziarului „Bagdad 
News" în care a anunțat că, la in
vitația președintelui Aref, pre
ședintele Franței, Charles de Gaul
le, va vizita în vara acestui an 
Irakul, în cadrul turneului pe care 
îl va întreprinde într-o serie de 
lari din Orientul Mijlociu.

Vizita președintelui de Gaulle 
va fi precedată de cea a ministru
lui de stat francez însărcinat cu 
problemele culturale, André Mal
raux. Acesta este așteptat să so
sească la Bagdad la 14 iulie pentru 
a inaugura un muzeu de antichi
tăți.

0 DOMINIC Mintoff, liderul 
Partidului laburist de opoziție din 
Malta s-a pronunțat duminică pen
tru anularea rezultatului alegerilor

generale care au avut loc luna 
trecută în Malta și a cerut ca gu
vernul fui Botg Olivier să fixeze 
data unor noi alegeri în cel mai 
scurt timp.

Mintofi a acuzat pe șefii bisericii 
malteze de a se fi amestecat și in
fluențat alegerile generale care 
s-au soldat cu victoria netă a Par
tidului naționalist, partid care a 
obținut 28 de focuri din cele 50 
ale Camerei Reprezentanților.

0 PRIMUL ministru al Nepalului, 
Surya Bahadur Thapa, a sosit luni 
la Deliii pentiu o vizită oficială de 
17 zile în India. în timpul vizitei, 
premierul nepalez și persoanele 
care îl însoțesc, vor avea convor
biri cu primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, și cu alte oficialități 
indiene în legătură cu relațiile din
tre cele două țări, precum șl cu 
privire la o serie de probleme ac
tuale ale situației internaționale.


