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Siderurglștîl hunedorenl 
n-au nevoie de o prealabilă 
prezentare. Ei muncesc neo
bosiți pentru creșterea produc
ției de fontă, oțel și laminate, 
pentru ridicarea nivelului ca
litativ al oțelurilor aliate. O 
nouă dovadă a elanului și pa
siunii, a hărniciei și pricepe
rii lor pe care o depun în 
scopul îndeplinirii zilnice a 
sarcinilor de plan o constituie 
bilanțul la sfîrșitul semestru
lui I: deși sarcinile Combina
tului siderurgic Hunedoara au 
fost simțitor sporite în acest an 
față de realizările anului 1965, 
ele au fost pînă acum îndepli
nite cu succes.

O chemare scrisă pe un pa
nou uriaș — „Tovarăși montori. 
sudori și instalatori, depuneți 
toate eforturile ca la 23 August 
furnalul nr. 8 să dea fontă !“ — 
ne-a condus în biroul operativ 
al șantierului de montaj. Sîn- 
tem în posesia unei informații 
interesante: construcția meta
lică a agregatului propriu-zis a 
fost terminată; al doilea fur
nal gigant de 1 000 mc și-a 
conturat profilul. Se execută 
acum finisările la construcția 
metalică de deasupra gîtulul 
furnalului, se fac pregătiri 
pentru punerea în funcțiune 
zilele acestea a podului de 50 
de tone, se lucrează intens la 
finisajul casei furnalului, la 
podul schipulul, la instalațiile 
de evacuare a cocsului mă
runt și altele. Printre zecile 
de nume de tineri (aici lu
crează aproape numai tineri), 
care s-au remarcat în execu
ția lucrărilor de montaj — cel 
din brigăzile conduse de Con
stantin Orbu și altele, ingine
rul șef adjunct a rostit și un 
nume de fată: Constanța 
Borșa.

— Cine-i Constanța T
— Inginerul șef al lotului 

nr. 2 montaj — a fost răs
punsul.

Micuță cum e, abia am ză
rit-o în mijlocul unui grup 
de tineri montori.

— în fiecare lună am reali
zat circa 300 000 de lei peste 
plan, deci la sfîrșitul semes
trului vreo 250 de 
plus. Dar am putea 
mai bine. Avem un 
ment și trebuie să-1 
tăm. Dacă Uzinele 
gust“ din București 
vra la timp utilajele, 
întreprinderea 
Aiud și 
Bocșa, angajamentul ar putea 
fi respectat. Nu ne-au fost li
vrate la timp organele de în
chidere de la preîncălzitoare, 
troliul pentru 
schipului, o serie de 
de la cocs mărunt și

tone 
merge și 

angaja- 
respec- 

„23 Au- 
ne-ar li- 
cum face 

metalurgică 
mai ales Uzina din dernă solicită

denfilor aflațt
acționarea 

utilaje 
altele.

Ing. ARTUR IOAN

aici In practică
Foto :
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PRODUSE NOI
Aproximativ 500 de tipuri și 

dimensiuni de pompe indus
triale, în peste 3 000 de va
riante. concretizează în pre
zent activitatea constructori
lor de mașini de la Uzinele de 
pompe din Capitală. Palma
resul acestei întreprinderi este 
în curs de completare cu o se
rie de produse noi de mare 
importanță pentru econo
mia națională. Printre a- 
cestea se numără pompe 
verticale de mari debite 
destinate importantului nod

navi-hidroenergetic și de 
gație de la Porțile de Fier și 
marilor șantiere de hidroame
liorații ale țării. Se vor asi
mila, de asemenea, tipuri noi 
de pompe pentru lichide foarte 
corozive, pentru transportul 
țițeiului, pompe submersibile 
pentru evacuarea apelor de pe 
șantiere și din mine etc. Ca 
urmare, pînă în anul 1970 
uzina bucureșteană va pro
duce circa 700 de tipodimen- 
siunl de pompe industriale

alepentru diverse sectoare 
economiei naționale.

Asimilarea noilor produse se 
face numai pe principiul fa
miliilor și seriilor unitare, cu 
o largă tipizare a ansamblelor 
și pieselor principale din com
ponența lor. Calculîndu-se efi
ciența economică a tipizării 
numai pentru patru din fami
liile de pompe produse în pre
zent, a rezultat o economie în 
ultimii doi ani de aproape 1 
milion lei.

(Agetrpreo)

spre o- 
școala 

își pro-

!n drum, de ia uzină 
raș, treceam pe lingă 
profesională. Clădirea 
fila in Întuneric contururile 
masive In care se află zeci de 
săli de clasă, laboratoare; ate
liere. Liniștea sugerează parcă 
dimensiunile activității de pes
te zi, lăsînd a se-nțelege cit 
de meritată e odihna de-acum.

La o fereastră zărim totuși 
lumină. O neglijență probabil, 
ti atragem atenția portarului.

— Nu arde degeaba. învață 
băieții...

Involuntar privim ceasurile : 
1 și jumătate I

Sala nr. 8, etajul doi... Cinai

elevi, aplecați deasupra caiete
lor. Intrarea noastră nu-1 tul
bură, lntr-atît sînt de concen
trați. Le-am notat numele : Au
rel Munteanu, Cornel Hopîr- 
teanu, Romi Petrideanu, Vasile 
Rusu, Emil Man. Toți cinci din 
anul III frezori și strungari. 
Lucrează la „proiectele de di
plomă".

— Ne-am Întors de două 
zile de la practică. Piesele pe 
care le avem de executat pen
tru examen le-am predat deja. 
Ne-a mai rămas lucrarea. Mal 
este timp dar mîine sărbătorim 
despărțirea de școală și n-am 
vrea să rămînem datori — ne 
explică unul dintre ei invltfn- 
du-ne parcă Ia conciziune.

Acum, cînd apar aceste rin- 
duri, cei 164 de elevi din anul 
III al școlii profesionale de pe

lingă „Industria sirmel" au sus
ținut examenul de absolvire. 
Oriunde s-au dus, un lucru e 
sigur: vor munci cu dragoste, 
știind că Împlinirea unei dorin
țe ca și a unei Îndatoriri cere 
dăruire.

★
Dorind să avem o imagine 

cit mai exactă a preocupărilor 
celor peste o mie de tineri 
muncitori am considerat că o 
convorbire cu secretarul comi
tetului U.T.C. pe uzină este ab
solut necesară. Iată motivul 
pentru care în sediul comitetu
lui U.T.C. de la „Industria sti
mei' am tnttrziat ceva mai 
mult. Transcriem cu maximum 
de exactitate convorbirea cu 
secretarul comitetului U.T.C., 
tovarășul Pop Ștefan.

Am pus prima Întrebare.

TEHERAN 13 — Trimisul 
special Agerpres, Nlcolae Io- 
nescu, transmite :

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, care întreprinde o vi
zită în Iran, a depus miercuri 
dimineața o coroană de flori 
la Mausoleul lui Reza Șah Ka- 
bire (Marele Reza Șah), înte- 
meitorul dinastiei Reza Șah 
Pahlavi, tatăl șahinșahului 
Iranului.

Tn fața Mausoleului a fost 
aliniată o companie de onoare 
"axe a prezentat onorul. După 
depunerea coroanei de flori, 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, însoțit de ambasadorul ță
rii noastre la Teheran și de 
șeful protocolului Palatului 
imperial, a păstrat un moment 
de reculegere.

Tot miercuri dimineața, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al României a făcut o vizi
tă primului ministru iranian 
Amir Abbas Hoveida. Intr-o 
atmosferă deosebit de cordială, 
au fost discutate unele pro
bleme privind dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre cele

două țări. Au fost de față 
Abbas Aram, ministrul de ex
terne al Iranului, și Ion Drîn- 
ceanu, ambasadorul României.

La prînz, maiestatea sa im
perială, Mohammad Reza Pa
hlavi, a oferit un dejun în 
onoarea oaspetelui român, la 
care au participat primul mi
nistru iranian și ambasadorul 
României. în cursul convorbi
rilor ce au avut loc cu acest 
prilej, șahinșahul Iranului și 
președintele Consiliului de 
Miniștri al României și-au ex
primat dorința de a dezvolta 
pe mai departe relațiile bune 
existente între cele două țări 
și au abordat unele problema 
ale situației internaționale. De
junul s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de caldă șl 
prietenească.

în după-amiaza aceleiași 
zile, la Universitatea din Te
heran a avut loc ceremonia 
conferirii titlului de doctor 
honoris causa președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe 
Maurer. Conducerea universi-

— Un moment, aflăm noi... 
Cu un gest obișnuit, secreta

rul comitetului U.T.C. ridică re
ceptorul unuia din telefoanele 
de pe birou: „alo, micuțule... 
spune-mi, știi clți tineri eviden
tial! avem 1... nu ? I... caută... 
vezi... sună-mă...".

Adresăm o altă Întrebare.
Neizbutind să-și amintească, 

secretarul s-a îndreptat din 
nou spre telefon.

— Alo, micuțule, la vezi clți 
ne-au venit anul trecut de la 
profesională... cum n-ai de 
unde ?... Dă tu un telefon la 
școală...".

ti spunem secretarului că am 
auzit că In uzină stnt mulți 
neri pasionați de pictură, ti 
rugăm să ne dea amănunte.

— Sînt cițiva... Dar, stațf.

ti-

NICOLAE ARSENIE 
ARTUR IOAN 
PETRU ISPAS 
VASILE RAVESCU

transmite

L azi:

moment. Ridică de data aceas
ta alt receptor.

— Alo, clubul ?... tovarășul 
director I Cu dv... spuneți-mi

(Continuare in pag. a V-a)

de M. Davldoglu

A TALENTULUI
pentru un 
de expe- 
celor mai

Stimul și prilej 
fructuos schimb 
riență artistică a 
bune și mai verificate forma
ții de teatru cu o îndelungată 
și rodnică prezență în peisa
jul teatral al amatorilor, săp- 
tămîna teatrului popular s-a 
aflat la prima sa ediție.

Sub reflectoarele monumen
talului Palat al culturii din 
Turnu Severin, orașul gazdă al 
săptămînii, primii au urcat pe 
scenă actorii din Cugir cu co
media „O felie de lună“ de 
Aurel Storin. Severinenii au 
răsplătit cu dese aplauze mo
mentele cheie ale piesei, în- 
tîlnirile dintre tînărul Popescu 
și Popescu tatăl. Acestea sînt

și scenele In care mesajul pie
sei reiese limpede :/ tineretul 
trebuie crescut în cultul mun
cii și al adevăratelor valori, 
în viața de toate zilele, cel 
doi interpreți, amîndoi tineri, 
sînt muncitori: primul, Io- 
nescu Florin, rectificator de 
scule și mașini cu peste 10 
roluri în cei aproape 10 ani 
de teatru, cel de al doilea, 
Cristescu Gheorghe, strungar 
cu 12 ani de activitate ama
toare și un palmares de 20 
piese jucate.

Teatrul Casei de cultură 
din Călărași s-a prezentat cu 
un spectacol coupe alcătuit

(Continuare tn pag. a V-a)

Combinele înaintează mereu, cu spor. Dm lan boabele aurii de griu trec in saci 
și lntr-o zi, rodul acestei cîmpii. al hărniciei cooperatorilor din Leordeni îl vom 

avea pe masă, pline albă pufoasă

S E
Lucrările agricole de 

sezon, îndeosebi cele 
pentru stringerea și în- 
magazinarea recoltei, 
sînt în plină desfășura
re. In întreaga țară, po
trivit datelor Consiliului 
Snperior al Agriculturii,

C E R I Ș
pînă Ia 12 iulie, grîul a 
fost recoltat de pe mai 
mult de 1100 000 de hec. 
tare, ceea ce reprezintă 
34 la sută din suprafața 
cultivată. Cele mai bune 
rezultate în organizarea 
și executarea acestor Iu-

U L
orări au fost obținute 
regiunea Galați, unde 
ritmul zilnic de recolta
re a fost depășit. Ca ur
mare, griul a fost strîns 
aici în proporție de pes
te 70 la sută.
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CERCETAREA Grigore Hagiu

Statui industriale
PEDAGOGICĂ

V AȚA
SCOL»'

Statul industriale, cu brațele rigide, 
stîlpi mari pe hale, coșuri înșurubate-n sus 
pe cîmpul după-amiezii de Dunăre, toride, 
cu nori atît de leneși pierzindu-se-n apus.

O forță concentrată vă stăruie-n făptură, 
în modelarea aspră, svîrlind ce-i de prisos, 
păstrind numai suplețea urcată drept, și du 
vertebrele spinării dintr-un tăcut colos.

Vă fie carnea voastră întotdeauna focul, 
să vă-nconjoare tandru mijlocul numai el,

și timpul vă găsească in orice oră locul 
turnat pe vaste socluri din marmură de-oțel.-

Vibrați și-acum, atinse de-o mină viitoare, 
de-un aer ce se naște sub arcul vostru larg, 
de pasărea ce vine, probabil, dinspre mare 
și vă confundă lesne cu

myiiWiw F

Desprins cu aproape 21 
de ani in urmă din natale 
pământuri maramureșene, 
pictorul C. Dipșe și le re
cheamă continuu, le caută 
tăriile, le evocă aromele. 
Pare că peste spațiu și timp 
rădăcinile omului caută cu 
stăruință, obsedant, vechila 
lăcașe dăruitoare de sevă. 
Expoziția personală (cea de 
a 6-a din activitatea artis

vîrful de catarg.

Statui industriale, cînd 
o nouă zi de lucru, mai 
vă desvelim cu grijă solemnă trupul, fața, 
din pinza-nrourată a unui mare steag.

suie dimineața 
luminoasă-n prag,

Procesul educației este, după 
cum sa știe, un proces greu, de 
lungă durată, cu o dinamică 
deosebit de complexă, proces 
care implică o răbdare de Sisif, 
tact pedagogic, dragoste față 
de copii și un real discernă
mânt în diferențierea factori
lor a căror influență se inter
ferează în dezvoltarea perso
nalității elevilor, care implică, 
de asemenea, cunoașterea a- 
cestei personalități și organi
zarea muncii educative în 
funcție de specificul și de 
perspectivele ei de dezvoltare.

Educatorii doresc să cu
noască gradarea științifică a 
cerințelor, în funcție de trăsă
turile anatomo-fiziologice și 
psihice ale. fiecărei vîrste șco
lare, să cunoască sistemul de 
metode științifice prin care se 
asigură trecerea de la cunoș
tințe la convingeri și senti
mente și de la acestea la con
cepție, la conștiință, la atitu
dini, să cunoască explicația 
științifică și conținutul trepte
lor respective, metodele și pro
cedeele de formare și consoli
dare a acestora.

Educatorul așteaptă din par
tea omului de știință un ajutor 
mult mai larg în ceea ce pri
vește studierea factorilor care 
acționează asupra copilului, a 
cauzelor Care sporesc în anu
mite situații, condiții, rolul și 
influența unora dintre factori, 
aceștia determinând direcția 
dezvoltării întregii personali
tăți mor al-spirituale a școlaru
lui.

Cunoașterea factorilor res
pectivi, însă, a intensității cu 
care aceștia acționează in edu
cația copiilor și tineretului, nu 
este suficientă. Educatorii tre
buie să știe și cum să conlu
creze cu acești factori. Realita
tea din școli arată că încă nu 
este folosit, la nivel corespun
zător, sprijinul organizației 
U.T.C. și al organizației de pio
nieri, al familiei, al radioului 
și televiziunii, al teatrului și 
cinematografiei, al presei și 
al literaturii în educația copii
lor și tineretului. Paralelisme
le, formalismul și platitudinea 
ce se constată uneori în orga
nizarea și desfășurarea unor 
activități cultural-artistice și 
sportive, lipsa de concordanță 
a acestora cu trăsăturile speci
fice fiecărei perioade de vîrstă, 
cu deosebire ale vîrstei școlare 
mici și ale preadolescenței, 
conținutul sărac, uscat al uno
ra dintre aceste activități, aba
terile de la disciplina școlară 
din unele școli și chiar unele 
abateri de la morala noastră 
socialistă, — toate acestea re
clamă o serioasă apropiere a 
cercetării științifice de viața 
școlii. Sînt necesare studii și 
cercetări care să ofere peda
gogului căi mai sigure pentru 
a realiza un front unitar de ce
rințe și acțiuni cu toți ceilalți 
factori, un front cu o largă in
fluență pozitivă în dezvoltarea 
multilaterală a copiilor și ti
neretului școlar, în educația 
lor patriotică și moral-cetățe- 
nească, în educația estetică, 
artistică, în formarea unei con
duite demne, civilizate.

A lega direct și mai strîns 
conținutul cercetării științifice 
de problemele concrete ale 
desăvîrșirii construcției socia
liste — sarcină subliniată în 
mod deosebit de documentele 
Congresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român — în
seamnă și o cercetare mai am
plă a intereselor și înclinații
lor elevilor, a aptitudinilor 
creatoare și a căilor de dezvol-

Prof. Maria Popescu
director

în Ministerul Învățământului

tare a acestora. Pe baza unor 
astfel de cercetări, s-ar putea 
efectua o orientare profesiona
lă mult mai științifică, o în
drumare rațională a forțelor 
umane spre diferitele sectoare 
ale economiei și culturii noas
tre naționale.

Dînd un curs mai larg cer
cetării fundamentale și celei a- 
plicative în problemele educa
ției copiilor și tineretului șco
lar, s-ar putea realiza și un alt 
puternic deziderat al corpului 
didactic : modernizarea meto
delor muncii educative. Obiec
tivul principal al acestei ac
țiuni trebuie să îl constituie, 
bineînțeles, dezvoltarea conți
nutului educativ al lecțiilor, 
procesul de învățămînt repre- 
zentînd, așa cum se știe, veriga 
esențială a întregului sistem al 
muncii educative. Folosirea pe 
scară mai largă, în școli, a noi
lor metode științifice, a noilor 
date ale științei, extinderea a- 
plicării metodelor matematicii, 
logicii și ciberneticii vor asi
gura nu numai un echilibru 
mai normal între volumul in
formației transmise și al celei 
recepționate, percepute, ci va 
spori in mod real și eficiența 
muncii didactice, randamentul 
fiecărei lecții în educația știin
țifică, moral-politică și patrio
tică a elevilor.

Îmbunătățirea muncii educa
tive este, deci, legată direct și 
necesar de ridicarea nivelului 
ei științific. Evidența acestui a- 
devăr implică, pe lingă inten
sificarea cercetării științifice în 
domeniul educației și unirea e- 
forturilor cercetătorilor, oame
nilor de știință cu larga infor
mare pe care le-o pot pune la 
dispoziție pedagogii noștri îna
intați, cu participarea directă a 
acestora la organizarea și des
fășurarea cercetării. Folosind 
experiența bogată a școlii 
noastre românești și cuceririle 
pedagogiei științifice univer
sale, cercetătorii din domeniul 
învățământului, în colaborare 
strînsă cp. învățătorii și profe
sorii, cu diriginții și directorii 
de școli, care au obținut re
zultate deosebite în această 
direcție, ar putea organiza mai 
multe experimente, mai multe 
cercetări științifice, atît în 
școala generală cit și în licee, 
în școli pedagogice, în școlile 
de artă, profesionale și teh
nice, în casele de copii, în in
stituțiile noastre extrașcolare 
(casele și Palatul pionierilor, 
stațiunea tinerilor naturaliști 
la Timișoara, școlile sportive 
de elevi).

Tematica acestor cercetări 
trebuie să izvorască însă, di
rect din realitățile vieții noas
tre sociale, să răspundă ce
rințelor obiective ale dezvol
tării societății noastre. Unele 
tendințe de a iniția cercetări 
științifice pedagogice în mod 
arbitrar, cercetări rupte de 
problemele urgente ale instru
irii și educării viitoarelor ca
dre ale construirii socialismu
lui și comunismului s-au 
dovedit cu totul ineficiente 
în viața și activitatea șco
lii. Învățătorii și profesorii 
au sarcini deosebit de impor
tante și bine determinate. Ei 
trebuie să dea societății noa
stre tineri înarmați cu înal
tele cunoștințe științifice și 
tehnice, cu un larg orizont de 
cultură, cu o concepție științi
fică asupra naturii și socie
tății, cu trăsături morale îna
intate, cu o conștiință socia
listă. Pedagogii așteaptă de la 
cercetarea științifică nu orice 
fel de ajutor, ci un ajutor 
competent, științific, în for
marea unor astfel de cadre.

Pentru ca cercetarea științi
fică în domeniul educației să 
corespundă acestor cerințe o- 
biective, considerăm că o 
strînsă colaborare a cercetă
torilor cu institutele de per
fecționare a cadrelor didac
tice, cu secțiile de învățămînt 
și societățile științifice ar 
de un real ajutor.

O astfel de colaborare, 
și legarea tot mai strînsă 
cercetărilor pedagogice de 
lelalte cercetări din domeniul 
științelor umanistice și so
ciale, cu deosebire de cerce
tările sociologice și psihologi
ce, va determina, pe lingă 
dezvoltarea gîndirii pedago
gice în problemele educației 
și o mai mare exigență din 
partea cadrelor didactice în 
tratarea și rezolvarea proble
melor educative, dorința de a 
contribui prin propria activi
tate la îmbunătățirea teoriei 
și practicii pedagogice.

Pătrunderea tot mai intensă 
a cercetării științifice în via
ța școlii, în studierea și gă
sirea căilor de rezolvare a u- 
nor probleme esențiale ale 
munci educative se va reflec
ta, bineînțeles, 
folosirea științei și 
moderne, în 
conținutului și metodelor 
ducative, ci, și 
este esențial, în munca și com
portarea tot mai frumoasă 
tinerilor absolvenți ai ; 
noastre, în patriotismul 
fierbinte 
mărginit 
lismului, 
parii lor 
și al omenirii.

C. DIPȘE

„Pădure nce ie''
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'Așa cum s-a mai spus și 
se rep'etă mereji, știința de 
astăzi este o „știință nouă". 
Aceasta înseamnă că are 
trăsături distinctive față de 
știința generațiilor prece
dente — și una dintre a- 
ceste trăsături este apariția 
continuă în ritm uriaș, a u- 
nor ramuri științifice noi.

Aceste științe se dezvoltă 
în urma unui proces de di
ferențiere și în urma pro
gresului metodelor analiti
ce de cercetare. Ele ar putea 
fi numite specialități, iar 
însușirea cunoștințelor co
respunzătoare este denumi
tă, în mod adecvat, specia
lizare. In acest fel, chimia 
s-a despărțit îh două ra
muri mari: chima anorga-

DțmMENI Șl SENSIBIIIIHE
A. I. Zâinescu

Un lucru, cunoscut, firește, 
și poate de-acum mai puțin 
prezent în discuțiile noastre, 
ale tinerilor. Și totuși: care 
este raportul dintre divertis
ment și sensibilitate, raport 
care sa elucideze pe cit e po
sibil și măsura efortului pe 
care trebuie să îl depunem în 
procesul îndelungat de însu
șire a culturii. Cultura, ea în
seși, e un proces. In continui-

aasa a 
școlilor & 

lor 
și devotamentul ne- 
față de cauza socia- 
în valoarea partici- 
la progresul patriei

Răsărit de soare la mare

ȘTIINȚE
de conf. univ. dr. docent

Victor Sâhleanu
nică și chimia organică. Ul
tima a dat, la rîndul ei, ra
muri speciale, cum ar fi 
chimia macromoleculelor. 
Biologia s-a despărțit în 
biologia vegetală și în bio
logia animală; ultima — 
într-o protozoologie, într-o 
zoologie a nevertebratelor 
și una a vertebratelor etc. 
Procesul acesta de speciali
zare este foarte caracteris
tic pentru dezvoltarea con
temporană a medicinii. A- 
cum cincizeci de ani se vor
bea despre patologie exter
nă (chirurgicală) și despre 
patologie internă. Tratatele 
de medicină internă inclu
deau capitolele de patolo
gie a sistemului nervos... 
astăzi, cardiologia, sau gas
troenterologie, au devenit 
specialități stricte. Se cu
noaște butada critică a lui 
Bernard Shaw, la adresa 
specializării și a hiperspe-

cializării: de la oamenii ca
re știau foarte puțin des
pre tot, ajungem la oamenii 
care știu tot despre nimic...

Specializarea este, însă, 
firește, o necesitate impusă 
mai ales de creșterea volu
mului cunoștințelor științi
fice și de rafinarea tehnicii 
de cercetare. Apariția știin
țelor noi (și chiar a unor 
științe foarte caracteristice 
pentru vremea nouă) are 
loc și pe alte căi. 
Există științe noi care 
apar prin contactul și 
prin colaborarea unor ști
ințe clasice; de exemplu 
astrofizica sau geochimia. 
Contactul este, adesea, mai 
mult decît o tangență : o 
largă zonă de intersecție 
definește, de exemplu, geo
fizica sau biochimia. Prin 
creșterea științelor clasice, 
ele ajung fatalmente, să se 
apropie și să stabilească 
legături.

Dar științele vechi, clasi
ce ? Înnoite în orice caz, 
adesea tocmai ele poartă și

tului) dezvăluie relevator 
acest sens al trăirilor și 
căutărilor sale, impune poa
te drumul său irevocabil în 
artă. C. Dipșe inegal uneori, 
e înainte de orice, pictorul 
oamenilor și locurilor na
tale. Peisajele sale (domi
nante în economia operei) 
readuc mai pregnant de
cît chipurile („Pădurence- 
le“, „Sîia Nastasia"), o 
lume vie și robustă a satu
lui, o lume a cărei vitali
tate e prezentă în coline și 
dealuri, ogoare și copaci, 
in corolele delicate ale flo
rilor ori în smfllțul dens și 
material al oalelor. „Tinere
țea vinului" redată prin 
geometria tonică a viilor 
proaspăt sădite, sugerează 
cu acuitate senzorială mii-
nile truditorilor, 
muncă colectivă 
într-un moment

vibranta 
săvârșită 
anterior.

tatea sa itu se refuză totuși 
unor aparențe de pauză cu 
consecințe directe, calitative, 
mai tîrziu. Principalul e că 
avem ce ne însuși. Suma tutu
ror valorilor asimilate îți dă 
la un moment dat sentimentul 
plenar al autodescoperirii. Mai 
simplu spus, parcă ești mai 
înalt. Miracolul se petrece în
cet și cu o uimitoare combus
tie a ideilor. Școala e aceea, 
care, ca un bijutier, îndrăgostit 
de propria sa menire, merge 
pină acolo incit, după ce ne-a 
vegheat fruntea și litera clară, 
ne recuperează mai tîrziu cu o 
subtilă și mereu înnoitoare so
licitudine. Ne întorc amintirile 
pe toți, către școală. Și cum, 
pe bună dreptate, i se spune 
„factor de cultură și civiliza
ție", școala — ca o imensă 
oglindă — ne traversează încă 
memoria, descoperindu-ne un
ghiuri, spații noi de gîndire, 
locuri de lumină și umbră 
unde nimeni altcineva decît 
noi n-ar putea instaura echili
brul și ordinea gravă, nece
sară. Fiindcă noi înșine, toți, 
sîntem o școală. Învățăm tot
deauna. Problema e ca acum, 
în tot ceea ce facem, efortul 
nostru să satisfacă unitatea pe 
deplin existentă între munca 
productivă și cultură, unitate 
ce se realizează, și într-un caz 
și în celălalt, prin înseși na
tura și specificul preocupări
lor noastre, astăzi.

Mai precis, în tot ceea ce 
facem, să delimităm clar di
vertismentul ca sumă de pre
ocupări extraproductive, ex- 
traculturale, să-l delimităm de 
efortul care ne solicită mai a- 
tent fruntea, ochii mai lacomi 
deschiși, într-un mai larg 
unghi de sensibilitate, memo
ria, personalitatea întreagă. 
Nu ascultăm un concert pen
tru că n-avem ce face cu

timpul. Nu îrveUțSm 0<ppezie 
fiindcă altfel ne trezfrrt plicti
siți. Și nici nu practicăm spor
tul că să fim observați. Ci to
tul fiindcă ne place. Pasiunea 
izvorăște din competență, en
tuziasmul din încredere. Orice 
inițiativă, bine gîndită, este 
într-un anume fel starea pri
mară a obiectivului propus. Ea 
se refuză 
aceasta cu 
materie de 
sibilitatea 
prin ignoranță și atunci — 
orice s-ar spune — se dă cîștig 
de cauză superficialității. I. T., 
elev la un liceu în orașul B., 
într-o primă compunere artis
tică săvîrșește grave greșeli 
gramaticale. Compunerea pe o 
anumită temă calendaristică și 
realizată lapidar în versuri a 
putut totuși emoționa pe pro
fesor. I-a dat nota zece în ca
talog. Nota zece pentru un di
vertisment în fond, pentru 
faptul că elevul se plictisise să 
tot realizeze pentru orele de 
dirigenție' extrase tip din ziare 
pe care să le reproducă fără 
comentarii în clasă. Un diver
tisment anulat de gramatică 
și, ciudat, apreciat de profesor 
ca fapt autentic, sensibil, drept 
pentru care se și înșeală fan
tastic caligrafiind nota maxi
mă în catalog. O asemenea în
curajare — să-i spunem așa I 
— nu aduce decît compromis 
în sensibilitate, deși elevul 
nu-i sesizează, firește, conse
cințele. Aceasta era de datoria 
profesorului. Dar, procedeul 
acestuia n-a făcut decît să 
încurajeze plăcerea ușoară a 
divertismentului și, cu girul 
astfel obținut, elevul relatează 
într-o scrisoare succesul pe 
care, chipurile, l-a avut în 
fața profesorului.

Un alt exemplu tot din ora
șul B., unde ființează de mai

divertismentului și 
atît mai mult în 
cultură, unde sen- 
poate fi estompată

mulți ani un cenaclu literar. 
Cîteva tinere nume din proza 
și poezia -noastră contempo
rană și-au făcut ucenicia aici. 
Precedente deci pentru o bună 
activitate există. Cenaclul însă 
trăiește soarta cercului veșnic 
închis și nu datorită unor cri
terii organizatorice. Nu. 
„Asta-mi place, asta nu-mi 
place" ! așa se discută. De ce ? 
— decretul nu se explică. Ges
turile sînt argumente. Și așa 
cenaclul literar din orașul B. 
nu se remarcă decît rareori 
dincolo de scurta limită a di
vertismentului.

Situații asemănătoare se în- 
tilnesc desigur nu numai în ca
zul unui individ sau altul și 
nu numai în orașul B. La Te
leviziune, de pildă, uneori, voci 
și prezențe distonante cîteo- 
dată, mișcări alerte încețo
șează micul ecran : un dialog 
mai lung decît numărul mu
zical sau coregrafic care ur
mează, un cîntec banal, de cir
cumstanță, „melodic" mai mult 
prin mișcările interpretului. 
Divertisment deci ușor sesi
zabil. Pe urmă ne mirăm de ce 
în sala de concerte a Radio- 
televiziunii, unii spectatori 
își manifestă simpatia față de 
interpret prin hurducături pe 
scaun și fluierături.

Mă gindesc că nu sensibili
tatea spectatorului este uneori 
de vină ci practica însăși a di
vertismentului. Și parcă, în a- 
semenea ritm și profunzime 
în care ne concentrăm coti
dian preocupările, divertis
mentul pus cap de afiș cu 
bună intenție nu poate avea, 
în cele din urmă, decît soarta 
pragului ros de la intrarea în-

VECHI ȘI NOI
aduc noul cel mal specta
culos — și cel mai impor
tant pentru viață — în 
știința de astăzi. Iată, 
bunăoară, fizica: de la 
Planck, Einstein, Bohr, 
De Broglie, Heisenberg 
și Schrodinger încoace 
— ea este cu totul al
ta decît fizica secolului 
precedent. îndrăzneala de 
a aborda esența și structu
ra spațiului, a timpului, a 
substanței și a energiei, nu 
a încetat în ultimii ani, ci 
dimpotrivă. Eliberării după 
voie a energiei nucleare 
i-au urmat studiile asupra 
plasmei, inventarea laseri- 
lor ș.a.m.d. Iată matemati
ca, știință plină de adevă
ruri cu vechime de milenii: 
avîntul ei extraordinar din 
ultimii douăzeci de ani este 
îndeobște cunoscut. In a- 
ceste științe, discipline noi 
apar în chiar centrul lor, în 
timp ce în alte științe cla
sice, ca biologia, asistăm la 
înmulțirea științelor de gra
niță (biochimie, biofizică,

biocibernetică, bioinforma- 
tică, biologie moleculară, 
cosmobiologie etc.). Avîntul 
unei științe nu este dat nu
mai de tinerețea lor, ci de 
nevoi practice, de nevoi 
teoretice, de condițiile 
de dezvoltare. Unele știin
țe n-au putut să apară mai 
devreme, pentru că gîndirea 
omenească nu era coaptă, 
pentru că tehnica nu oferea 
instrumentația adecvată. 
Evoluția științei nu este 
rectiliniară (are ocolișuri) 
nici monotonă ca ritm : cu
noaște perioade de acumu
lare cantitativă și de salt 
calitativ.

Științele „vechi" s-au în
noit prin fapte, prin teorii, 
prin concepție, prin meto
dică, prin metodologie.

Astronomia a devenit ex
perimentală, odată cu lan
sarea sateliților artificiali 
și cu studiul de laborator 
al fuziunii nucleare, sau al

plasmei. Astronomia a fost, 
dintotdeauna, utilă practicii 
(în calendaristică, în navi
gație etc.), dar a devenit 
intr-altfel practică de cînd 
folosim sateliții pentru tele
comunicații și de cînd pre
gătim astronave pentru zbo
rul cosmic. S-ar putea spu
ne chiar, că astronomia a 
inclus o ramură a tehni
cii, de cînd fabricăm cor
puri cerești: sateliți și pla
nete. In sistemul solar, cir
culă — momentan — peste 
o sută de astfel de „aștri" 
artificiali.

Să mai notăm scientizarea 
unor „practici" : ne referim 
la medicină, la tehnică în 
general... Azi spunem : ști
ința medicală, științele teh
nice.

Multitudinea și multipli
carea științelor nu exclude, 
însă, conturarea unor preo
cupări majore, a unor linii 
directoare în evoluția știin
ței de azi, spre știința de 
mâine. Este ceea ce meri
tă o discuție specială.

tr-o clădire. Intre divertisment 
și sensibilitate trebuie puse 
efortul nostru și receptivitatea 
ca punți de trecere către ceea 
ce e cu adevărat profunzime 
iar nu simplă circumstanță.

Scrutări intermoleculare
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„Prima zăpadă" respiră a- 
ceeași permanență umană, 
distilată inefabil în atmos
feră, în munți, în copaci, ca 
și liricele lucrări „La buza 
cerului", ușor înclinată că
tre ilustrativul ideii, ori 
„Oalele nănașei" evocatoare 
a unor obiceiuri străvechi, a 
frumuseților de lut și cu
loare ce-au înflorit sub de
getele bătătorite ale moși
lor artistului. Există în Di
pșe energii în clocot un 
dinamism interior, de cea 
mai autentică obîrșie ru
rală. De aici preferința sa 
pentru o natură stenică, în 
pirgă, ale cărei ogoare au 
fluiditatea materiei geologi
ce („Obcine"), pentru erup
țiile naturale ciclice („Dez-

C. DIPȘE — „Jocul mieilor*

gheț", „Vremea rochițe
lor"), pentru atmosfera și 
miresmele tari ale vegeta
lului, („După ploaie").

Poate că aceleași afinități 
au adus în- tablourile sale 
violențe fauviste (dialogul 
acut dintre roșu și albastru 
din „Plaur") ori densită'>.'e 
de flacără ale cromaticei 
unui Van Gogh, a cărui in
fluență e vădită adesea și 
în subiect, în viziune 
(„Sori"), în modul de or
ganizare a suprafețelor, în 
desenul decorativ realizat 
prin ondularea bărbătească 
a liniei sau prin întrerupe
rea sacadată a acesteia 
(„Buhe" și în general ceru
rile peisajelor), în vibra
ția pensulației.

Partea cea mai originală 
a lucrărilor expuse o con
stituie fără îndoială aceea 
în care pictorul recompune 
cu vagi nostalgii universul 
geografic al copilăriei și 
adolescenței. Fiecare ele
ment al peisajului de o 
simplitate aproape nefi
rească (cîteva coline, case 
ori copaci) se transfigurea
ză căpătînd capacitatea mi
raculoasă de a chema prin 
intime și subterane asocia
ții, stoluri de gînduri, de 
senzații trăite cîndva. De 
aci aerul ușor fantast, de 
basm, al locurilor, cu can
dori infantile și grave, în 
același timp, cu dramatis
mul incertitudinii și irever
sibilului. Aceeași lumină 
înghețată a amintirii, ace
leași tonuri terne, reflexive, 
încărcate cu emoția densă 
și surdinizată a confesiunii 
reunesc în adevărate file 
de jurnal timpurile d a 
„Singur" cu imaginile de 
burg ale Băii Mari (..Pi 
corso“), poezia naivă a unui 
păstorit preșcolar („Joaca 
mieilor"), cu strălucirile 
primei zăpezi ce-au fasci
nat retina imaculată a co
pilului („Prima zăpadă").

Efervescența lăuntrică, 
capacitatea de sugestie a 
imaginilor plastice, lirismul 
lor aparte, degajat de o bo
gată și sensibilă memorie a- 
fectivă, cenzurat perma
nent și lucid, tendința că
tre cerebralizare (evidentă 
mai ales numai într-o parte 
a lucrărilor), către meditație 
și solitudine, rara proprie
tate de a regăsi entuziasme 
vechi, converg către bio
grafia unei arte autentice și 
personale, unei arte dispuse 
încă acumulărilor.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

’) Expoziția de pictură 
C. Dipșe deschisă în sălile 
Fondului Plastic din Bul. 
Magheru nr. 20, București.
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CE SĂ FIU?
Sub titlul „CARE-I CEA MAI FRUMOASĂ MESERIE A 

S ATULUI am publicat zilele trecute scrisoarea trimisă redacției 
de către absolvenții Școlii generale de 8 ani din Rădoiești, raionul 
Roșiorii de Vede. Așa cum le-am promis, răspunsurile nu vor veni 
de Ia noi, ci de la cei dare au îmbrățișate de acum o meserie în 
agricultură, devenind astfel cei mai autorizați sfătuitori: mecaniza
tori, zootehniști, legumicultori, contabili etc. — oameni cărora mun
ca de mult le-«a adus primele satisfacții și pe care tot munca i-a 
afirmat

* * ***** *

Vom continua și în viitor dezbaterea începută prin pagina de față ; 
prin aceasta urmărind să prezentăm cît mai complet celor ce se 
află acum în fața firescului semn de întrebare: „Ce să fiu“ — și în 
adevăratul său colorit — frumusețea fiecăreia din meseriile satului 
de azi și de mîine. Pentru că, așa cum se sublinia și în Rezoluția 
Congresului al VIII-lea al UTC, în primul rînd tinerii se cade să fie 
îndrumați spre acele sectoare ale agriculturii unde se simte mai mult 
nevoie de pricepere și vigoare, de devotament și pasiune, adică ta 
volanul tractorului, în zootehnie, legumicultura, pomicultură...

CEA MAI FRUMOASĂ MESERIE

MECANIZATOR
I SATULUI ZOOTEHNIST

Mai («totdeauna repor
terii îi numesc „strunitori 
ai miilor de cai putere" 
sau, simplu, „oamenii de 
pe tractoare". Și sini mulți 
cei ce răspund prezent a- 
cestei principale meserii a 
satului, practic născută în 
anii noștri. Peste optzeci și 
una de mii la sfîrșitul anu
lui trecut. Cîți vor răspun
de în același fel la sfîrșitul 
prezentului cincinal ? Cu 
aproape 25 000 mai mulți. 
Pentru că, prin Directivele 
Congresului IX al partidu
lui, baza tehnico-materială 
a agriculturii cu atîtea 
tractoare ■ prevăzută să se 
dezvolte.

Deci încă douăzeci și 
cinci de mii de tineri din 
Banat și Oltenia, din Bără
gan și Dobrogea, de la poa
lele răsăritene ale Obcine- 
lor și din interiorul cunu
nii Carpaților vor trăi în a- 
ceastă perioadă emoția pri
mei porniri a tractorului și 
a combinei, a celei dintîi 
recolte adunate de pe hec
tarele lucrate de ei meca
nizat. Dar toți cei ce acum 
sint vestiți — șl Eroul 
Muncii Socialiste Gheorghe 
Ene de la S.M.T. Balaciu, 
care, de curînd, și-a ani
versat al cincisprezecelea 
an de muncă în brigada de 
tractoare; ți Nicolae Vră
jitorii — șeful uneia dintre 
cele mai vestite brigăzi de 
tractoare din Oltenia; și 
Constantin Panait de la 
S.M.T. Huși care împreună 
eu ortacii săi au asigurat 
în anii de cînd lucrează pe 
ogoarele cooperativei agri
cole din Tirzii tin tpor al 
producției (față de terenu
rile lucrate nemecanizat) de 
peste 1 000 vagoane cerea
le ; și Cezar Hotnag și 
Gheorghe Vieru de la 
S.M.T. Răducăneni precum 
și alte mii și mii de meca
nizatori — au trecut prin 
clipele emoției celui dinții 
„manej" al tractorului. Pa
siunea însă, dorința lor de 
a deveni buni meseriași 
le-au dat bărbăție, au con
stituit fundamentul reali
zărilor ce i-au afirmat.

lntreabă-l acum pe ori
care dintre mecanizatori, 
pe oricare dintre acești a- 
devărați ostași pe frontul 
recoltelor mari: „care-i 
cea mai frumoasă meserie 
a satului ?“ și răspunsul 
primit va fi unul : cea de 
mecanizator! Ce-i dă a- 
ceastă întiietate ? Sincer, 
dezvăluind o puternică 
trăire, Nicolae Vrăjitoru, 
mărturisea: „în primul
rind aportul mașinii stru
nite de om la creșterea 
producțiilor, la ușurarea e- 
forturilor depuse de țărani. 
Apoi, solicitarea multilate

rală a tractoristului, ca
re trebuie să fie nu 
numai un desăvîrșit me- 

‘•canic și conducător, dar 
și un priceput agro
nom ; permanenta «a pre
zență în mijlocul cîmpu- 
lui, a lanurilor de grîu și 
porumb, a tuturor celor
lalte culturi ce constituie 
adevăratul certificat al 
muncii sale semnat, în 
timp, cu plugul la arat, cu 
semănătoarea la semănat, 
cu cultivatorul la cultivat, 
ori cu combina la recoltat".

Omniprezența în cîmp a 
celui ce lucrează cu trac
torul și semănătoarea, cu 
combina și cultivatorul, cu 
alte aproape cincizeci de 
mașini agricole din primă
vara și pînă toamna tîrziu, 
nevoia de fiecare minut, de 
a face ceva pentru a cu
noaște mai bine mașinile 
—• mereu mai diversificate, 
mai moderne — pretențiile 
fiecărei culturi pentru care 
milita Vrăjitoru, sint tot a- 
tîția factori împliniți acolo 
unde lucrează el și care în
seamnă, pe nisipurile Bra- 
tovoieștilor, sporuri anuale 
de peste 800 kg grîu la 
hectar (media ultimilor pa
tru ani) față de perioada 
cînd despre tractoare nu se 
știa aici decît din auzite.

Care este contribuția 
mecanizării la creșterea 
producțiilor de grîu ori de 
porumb ? Cercetătorii o 
„rotunjesc" la 15—20 la 
sută. Deci ceva pipăibil, un 
obiectiv de realizat cattle 
care își mobilizează efortu
rile fiecare tractorist. Și 
cite satisfacții nu-ți oferă 
această urmărire în necu
noscut, la un moment dat I 
Abia toamna, la „număra
tul bobocilor", cînd se a- 
șează faț-n față munca și 
rezultatele ei, poți trage 
concluzia justă: am făcut 
bine sau am greșit la lu
crarea X.

...Mecanizator — meserie 
aleasă a satului, de presti
giu, cu putere de afirmare, 
de viitor. Frumoasă, dar de 
loc ușoară. Și cum ar putea 
fi ușoară cînd mecanizarea 
constituie unul din princi
palii piloni pe care se spri
jină progresul tehnic în a- 
gricultură, producțiile ridi
cate ? Aceasta este, de alt
fel, și principalul motiv ce 
te face să te simți mîndru 
că, fiind bun mecanizator, 
participi la consolidarea 
acestui principal pilon ce 
— pentru sfîrșitul cincina
lului — înseamnă un spor 
al producției agricole de 
26—32 la sută. Pentru că și 
plinea, și carnea, și laptele, 
și vinul tot în brazda trasă 
de tractor își au obirșia!

POMI-

...Și-a potrivit o șuviță 
de păr care scăpase de sub 
basmaua înflorată.

„E greu să răspunzi în 
cîteva cuvinte la o aseme
nea întrebare. Eu am cea 
mai răspîndită, mai veche 
și mai obișnuită meserie a 
satului — lucrez în cîmp, 
la brigadă. La prima vede
re s-ar părea că noi, cei 
permanentizați în brigăzile 
de cîmp, nu putem vorbi 
de o anumită specializare 
ca cei din legumicultura, 
zootehnie, pomicultură. 
Meseria noastră nu are 
nimic spectaculos, intere
sant, adică ei i-ar lipsi 
acel magnet de care vor
besc cei de alte profe
sii. Părerea se păstrează 
de cînd oamenii munceau 
pămîntul așa cum se moș
tenise din tată în fiu, 
orientîndu-se după soare, 
ploaie sau sărbătorile din 
calendar. Azi, sapa are în
să știința ei. Urmînd 
cursurile învățămîntului 
agrozootehnic, participînd

CONSTRUCTOR HIDROTEHNIC
I-am transmis lui Petre 

Dogaru — constructor hi
drotehnic pe șantierele 
Stoenești — Vișina ; Rîm- 
nicu Vîlcea ; Rast — Ne
goi și, acum, Dăbuleni — 
Corabia, cu experiență de 
vreo opt ani în meserie, 
opiniile celorlalți interlo
cutori, părerea lor despre 
cea mai frumoasă meserie 
a satului.

— Niciunul dintre ei 
n-are dreptate, tovarășe ! 
De ce să vadă frumusețea 
unei 
ceea 
avea 
zeci 
care 
ria de 
tehnic este cea mai fru
moasă de pe lume. Păi nu 
este interesant să trans
formi mlaștinile, fundurile 
lacurilor și ale bălților în

meserii numai 
ce 
la 
de 
să

prin 
fac ei ? Și eu aș 

îndemînă zeci și 
argumente prin 

dovedesc că mese- 
constructor hidro-

Pe 
că
?i
a-

Iui. 
vreau să spun 
„taine" poartă 

răspundere cere 
meserie în aparentă

la diferite întîlniri cu spe
cialiștii, citind broșuri, as- 
cultînd expuneri, oamenii 
au ajuns să înțeleagă, ex- 
piicîndu-și singuri, de ce 
este nevoie să „prinzi" o 
anumită perioadă pentru 
unele lucrări de întreține
re ; de ce trebuie respecta
tă distanța între plante, 
cînd și cum se adminis
trează îngrășămintele chi
mice, care și în ce canti
tate etc. Pînă și prăși- 
tul cu sapa are acum „teo
ria și practica" 
scurt, 
multe 
multă 
ceastă 
cea mai simplă. Tocmai în 
această constă după mine 
farmecul ei".

Cooperatoarea Constanti
na Gheorghe din Comana, 
raionul Giurgiu, a tăcut. 
Apoi s-a scuzat, plecînd 
spre ogor. „E mult de lu
cru și pămîntul n-așteap- 
tă“.

terenuri mănoase, să-i de
termini pe cartografi și 
geografi să schimbe hărți
le ? Să pui stavilă în ca
lea apeloi’ în revărsare, iar 
în spatele digurilor salva
toare culturile să-și dez
volte în voie rodul ? O 
dată apărute semnele 
muncii, în cazul nostru ele 
rămîn pentru totdeauna 
(mă gîndesc și la cele 
38 000 hectare redate agri
culturii numai în lunca 
dunăreană a Olteniei). Deși 
nu-ți este rostit numele, 
totuși despre tine, despre 
munca ta de constructor, 
se vorbește ori de cîte ori 
se pronunță numele lacu
lui, al bălții sau mlaștinii 
dispărute ; ori de cîte ori 
se socotesc producțiile sau 
veniturile de pe terenurile 
redate agriculturii la Rast, 
Negoi, Catanele sau în alte 
părți.

La Păușești-Măglaț, în 
uriașul său... laborator în
tins pe numai puțin de 47 
hectare l-am întîlnit pe un 
cunoscut pomicultor arge- 
șan, Constantin Ticărel. 
I-am cerut părerea asupra 
celei mai frumoase meserii 
a satului.

— Refuz să cred că ar 
exista o altă meserie care 
s-o întreacă în frumusețe 
pe cea de pomicultor. Pen
tru cine o cunoaște și o 
iubește e ca nectarul pen
tru albine — necesară ca 
roade, de neasemuit ca 
bucurie a propriilor talc 
realizări. E altceva mai 
frumos decît livada ninsă 
de floare în soarele de a- 
prilie și mai, decît pomul 
înroșit, plin de aroma fruc
telor coapte ? Eu nu cred !... 
Și apoi, nu este interesant 
să simți pomii ? Și numai 
privindu-le frunzele, flo
rile, și mai apoi fructele, 
scoarța tulpinei, să-ți dai 
seama că le lipsește sau Ie 
prisosește ceva și că îți este

Nu pot însă să trec pes
te un adevăr: dreptatea 
este de partea tuturor. 
Toate meseriile sint fru
moase ! Esențial e să-ți 
placă munca ; să simți ne
voia să muncești, iar în 
ceea ce ai realizat azi să 
nu vezi decît minimum din 
ceea ce vrei să produci 
mîine. Eu cred că cei ce 
ne-au solicitat părerea, a- 
cum, cînd își pun întreba
rea ce meserie să îmbră
țișeze, trebuie să afle ade
vărul adevărat: toate me
seriile — fie că e vorba 
de cea de zootehnist, le
gumicultor, apicultor, mo- 
topompist, mecanizator, 
contabil sau de oricare al
ta — au greutățile și, în
deosebi, frumusețile lor. 
Toate pretind însă muncă, 
studiu, trăire pentru orice 
realizezi.

să

sau nu cerut ajutorul ? Să 
știi cînd și cu ce să inter
vii ? Eu, aici, printre pomi, 
îmi găsesc o mare satis
facție. Dacă ar fi să mă mai 
nasc odată, tot pomicul
tor m-aș face !

Servim la masă un măr, 
o pară sau un alt fruct. 
Ne place forma, aroma, co
loritul. Se știe oare de că
tre toți că fructele, cu cit 
sint mai frumoase, cu atît 
mai mult au acumulat în 
ele munca omului, pricepe
rea sa ? Pentru că a fi 
pomicultor nu e deloc ușor. 
Trebuie să înveți mult și 
despre multe. Botanică, ge
netică, entomologie, fizică, 
chimie. Numai așa se pot 
întreprinde multe acți
uni care să ducă la mari 
producții de fructe, 
calitate; care 
rească bogăția dealurilor 
și a terenurilor nisipoase ce 
au devenit, prin munca o- 
mului, adevărate grădini.

i

sintetic înCu părerile prezentate 
pagina de față nu considerăm nici 
pe departe lămurită în amănunte 
problema atît de importantă a ale
gerii profesiei de către tinerii satu
lui. Care e cea mai frumoasă ? Cine 
e mai potrivit să lucreze în legumi- 
cultură și cine în zootehnie ? „Cine", 
„care“, „ce“ '— iată întrebări puse, 
cu voce tare său numai în gînd, de 
către cei care se află acum în pragul 
unei importante hotărîri: către ce 
meserie să-și îndrepte pașii? Rețete 
nu se pot, desigur, formula.

Continuînd dezbaterea ne propu
nem însă să satisfacem dorința ma
nifestată. de a prezenta pe larg me-

și de perspectivă a-seriile actuale
propiată ale satului, de a le sublinia 
frumusețea și importanța lor. com
plexitatea și greutățile inerente, 
perspectiva și satisfacțiile ce le pot 
oferi. Coloanele ziarului nostru ră- 
mîn deschise pentru cei care doresc 
să-și spună părerea — venind cu noi 
argumente din propria lor muncă, 
relatînd acțiuni ale organizațiilor 
U.T.C. de a da posibilitatea tinerilor 
să-și aleagă meseria cea mai potri
vită, cunoscîndu-i mai înainte atri
butele.

Pagină realizată de 
ing GH. FECXORU si I. BISTRE AN IJ 

fotografiile I. CUCU

„Să schimb cu alta me- 
seria de îngrijitor ?... Asta 
nu! Nu știu ce ar spune 
alții, dar eu nu mă simt în 
stare să mă despart da fer
ma de animale! Aici 
mi-am găsit eu o mare fe
ricire. Mai înainte, adesea 
stăm și, ca un copil, mă 
gîndeam: măi frate, dar 
ce... mașinărie trebuie să 
fie și în animalele astea! 
Le dai lucerna, tărîțe, co
ceni, apă, pasc iarbă și 
vaca-ți dă lapte, oaia lină 
iar găina ouă. Fiecare, di
ferit. Fericiți trebuie să fie 
aceia care cunosc mecanis
mele astea... Și dumneata 
le poți învăța — mi-a spus 
într-o zi tovarășul inginer. 
Hai la noi în sector și vino 
la învățământul agrozoo
tehnic ! M-am dus. Și colo 
și colo. Seara citeam acasă 
că de, ca oriunde — ca să 
știi trebuie să înveți. Am 
citit despre anatomia și 
biologia animalelor, despre 
selecție, despre furajele 
combinate, despre aplica
țiile chimiei și ale electrici
tății în zootehnie. Abia 
după aceea mi-am dat sea
ma că meseria de îngriji
tor e tare pretențioasă. 
Trebuie să înveți nu glu
mă. Altfel rămîi ciobanul 
sau văcarul de altă dată, 
neștiutor și neputincios să 
intervină cumva într-o si
tuație. Și atunci cum ră- 
mîne cu bătălia ce o dăm 
pentru producția de trei 
mii litri lapte ce ne-am 
propus să o realizăm anul 
acesta de la fiecare vacă 
f urajată ? Cu acțiunea de 
selecție ?“

Florea Drăguș, cel ce-și 
rezumase frământările, 
subliniind într-un fel a- 
nume frumusețea acestei 
meserii, e de șase ani și ju
mătate îngrijitor la una 
din grupele de vaci 
cooperativei agricole din 
Cilieni, raionul Corabia. E 
insul ce se bucură de rea- 
Uzarea unui record: anul

W trecut a muls cîte 4 823 li
tri lapte, în medie, de la 
fiecare vacă îngrijită de el. 
Încă șaptezeci de inimoși și 
pasionați ca el au făcut ca 
aci zootehnia să devină una 
din sursele 
venituri.

ale

principale de 
Anul trecut,

2 342 000 lei s-au încasat 
prin valorificarea produ
selor animaliere c« abia ar 
fi încăput în 287 de vagoa
ne convenționale. ’66 în
seamnă, însă, la Cilieni un 
an cu o greutate specifică 
și mai mare pentru zooteh
nie.

...Un caz aparte la Ci
lieni ? Nicidecum! In ma
rea acțiune de materiali
zare a politicii partidului, 
creșterea animalelor a de
venit unul din sectoarele 
de producție care asigură 
venituri mari în mai toate 
cooperativele agricole, în 
gospodăriile de stat, iar în
deletnicirea de îngrijitor, 
o adevărată meserie ce 
poate certifica o acumu
lare de cunoștințe. Ea poa
te diferenția pe cei mai 
buni, așezindu-i oricind în 
banca din față. Rezultatele 
obținute fiind notele de a- 
preciere. Aproape un mi
lion vaci de lapte, două mi
lioane și jumătate de porci, 
șase milioane de oi sint 
crescute acum în ferme și 
combinate unde tot mai 
mult activitatea tinde să se 
desfășoare după reguli 
științifice, verificate în 
practică, unde totul se su
pune acțiunii și priceperii 
omului.

Drumul e însă abia la 
început. Cincinalul „rezu
mă" o activitate asiduă la 
clteva cifre: să ajungem 
pînă în 1970 la 5,2—5,4 mi
lioane bovine, dintre care 
jumătate vaci de lapte, la 
6,9 milioane porcine și la 
13,8—14,4 milioane oi — în 
cea mai mare parte cu lină 
fină și semi fină — la pro
ducții de lapte și lină mult 
mai ridicate față de pre
zent. Dar cît efort se cere 
depus pentru a se urca la 
timp — mai devreme chiar 
— cea mai înaltă treaptă a 
podiumului! Cine, sau mai 
bine-zis cu ajutorul cui să 
se pornească această 
ane, decît cu a unor 
vărați meseriași, a 
pasionați îngrijitori ?

Zootehnist... Această me
serie a satului are în con
ținutul ei — poate cel mai 
mult dintre toate — simțul, 
trăirea celui ce și-a ales-o. 
E firesc. Se muncește cu 
material viu...

acți- 
ade- 
unor

i
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transnJte

„Capa Gostat**. Autorii nu fac uz de dreptul de exclusivitate. Orice reedi
tare cu eventuale completări și îmbunătățiri este nu numai admisă ci și reco
mandată.

...In sfîrșit, s-a ridicat „cortina". Pe stadionul din Ținea, o adevărată re
vărsare de tinerețe, de vigoare și voie bună. în aplauzele sutelor de spectatori, 
locuitori ai comunei și din împrejurimi, defilează coloana sportivilor. O pădure 
de steaguri, de piepturi voinice, de chipuri îmbujorate. Cinic sute de tineri 
tractoriști, mecanici agricoli, îngrijitori de animale, grădinari, viticultori și 
pomicultori, ingineri, medici, funcționari din gospodăriile agricole de stat din 
regiunea Crișana.

I-a strîns astăzi laolaltă, pe acest stadion, o pasiune comună — sportul ; 
i-a adunat aici o idee frumoasă, o inițiativă interesantă care le sporește posi
bilitățile de a-și împlini dorința firească, caracteristică tuturor tinerilor, de 
recreere, de afirmare a calităților fizice și morale, în cultivarea cărora sportul 
are un rol important. Se întrec în finala „Cupei Gostat". Este o competiție 
aflată la prima ei ediție, o acțiune inițiată pentru prima dată în acest an, în 
regiunea Crișana.

...Obișnuitul semnal al arbitrilor. Echipe de volei și fotbal, atleți și halte
rofili, șahiști și amatori de tir, încep disputa pentru întîietate, pentru dobîn- 
direa trofeelor puse în joc, oferind pe parcursul unei zile întregi un spectacol 
însuflețit, pasionant.

RECOMANDAM
ACEASTA
INIȚIATIVA

O competiție sportivă de masă:

CUPA „GOSTAT-

I

Foto: I. CUCU

Oiversifarea

Discutăm cu tov. ALE
XANDRU TORDAI, vice
președinte al Consiliului 
regional U.C.F.S.

— Organizarea acestei 
competiții — ne spune 
dînsul — a fost dictată de 
necesități și inspirată de 
succesul pe care îl are 
„Cupa S.M.T." aflată în re
giunea noastră, la a IlI-a 
ediție. Am considerat că 
o asemenea întrecere spor
tivă răspunde cel mai bine 
condițiilor specifice de 
muncă ale tinerilor din 
G.A.S. care, la fel ca și 
mecanizatorii, își drămu
iesc cu multă exigență 
timpul mai ales în perioada 
de vară.

Prezentată din vreme în 
rîndul tinerilor, atît de or
ganizațiile U.T.C. cît și de 
asociațiile noastre sportive, 
„Cupa Gostat" a trezit un 
interes mai mare decît 
ne-am așteptat. La între
ceri au participat majorita
tea tinerilor din G.A.S. Re
marc ca un lucru pozitiv 
participarea la întreceri, 
alături de tineri, a condu
cerilor tehnico-administra- 
tive, a tovarășilor din acti
vele organizațiilor U.T.C. 
din majoritatea gospodă
riilor. Aceasta s-a răsfrînt 
și asupra participării tine
rilor la acțiunile de muncă 
patriotică pentru amenaja
rea bazelor sportive. In fie
care G.A.S. există în mo
mentul de față teren de 
volei, fotbal, în multe s-au 
amenajat piste pentru atle
tism și toate au material 
sportiv care satisface 
voile.

— Cîteva amănunte 
nice ?

— Cuprinzînd șapte
cîpline sportive, „Cupa Gos
tat" s-a desfășurat în trei 
etape. Prima, care a avut 
un caracter de masă și că
reia noi i-am dat cea mai 
mare importanță, au con
stituit-o întrecerile de se
lecționare la nivelul fiecă
rei gospodării. A urmat 
apoi etapa preliminariilor, 
organizată în cinci locali
tăți. Faptul că la pregătirea 
acestor manifestări am co
laborat mai mult cu comi
tetele raionale U.T.C. și co
mitetul de cultură și artă, 
a putut întregi spectaco
lul sportiv și cu manifes
tări cultural-artistice : hore 
țărănești, spectacole de tea
tru, au fost mobilizate fan
fare care au cîntat și, să 
știți, nu lipsit de importan
ță, bufete bine asortate; 
numărul spectatorilor a 
fost de ordinul miilor.

Preliminariile au desem
nat participanții la faza fi
nală care a avut loc la 
G.A.S. Ținea. Gazdă și or
ganizator, colectivul acestei

unități s-a întrecut pe sine. 
Intr-un timp record au 
amenajat un teren de volei 
care răspunde tuturor exi
gențelor în materie, au 
reamenajat un teren de 
fotbal cu piste de alergări, 
sărituri și aruncarea greu
tății și un poligon pentru 
întrecerile de tir.

Aș vrea să subliniez că 
succesele în buna organi
zare a acestei competiții se 
datoresc în mare măsură 
sprijinului avut din partea 
Trustului Gostat, al con
ducerii fiecărei unități.

Ne-am adresat și unor 
cadre de conducere din 
Trustul Gostat și unitățile 
sale :

— Cum apreciați această 
inițiativă ?

Unele re

zultate

tehnice
Cîteva spicuiri din clasa

mentul final al întreceri
lor : ATLETISM : greutate, 
I. Anton 
(Sălard), 
hoda, 30 
gime : I.

Fazecaș, 16 ani 
III. Vasile Hor- 
ani (Macea); lun-
Ștefan Soiom, 24

ne-

teh-

dis-

de 
sa

la
de

Nemeth Adalbert, director 
al G.A.S. Salonta, un mem
bru al „echipajului" care a 
tr.as la parîmă, alături 
tinerii din gospodăria 
etc., etc.

Acest lucru contribuie 
cimentarea colectivelor
muncă, la dezvoltarea unor 
relații tovărășești frumoase 
între lucrătorii aceleiași 
unități și în primul rînd, a 
atașamentului și dragostei 
față de instituțiile din care 
fac parte. După cum ne-au 
mărturisit unii dintre to
varășii cu care am stat de 
vorbă, acestea se numără 
printre cîștigurile cele mai 
prețioase.

spor- 
prima 
a în- 

viitor.
tova- 

Gligor

din G. A. S., 
constituit 

pregătitoare 
de anul 

prilej 
Domiru 
G.A.S. Mocrea), 

Szabo

nemotivate

De altfel, scurta analiză ce 
a avut loc la sfîrșitul fina
lei și la care au participat 
organizatori, cadre de con
ducere 
tivi, a 
acțiune 
trecerii
Cu acest 
răși ca: 
(director
Ștefan Szabo (director 
G.A.S. Inand), Adalbert Ne
meth (director G.A.S. Sa
lonta) etc., au propus :

— Să se introducă 
programul competiției 
alte probe pentru care 
xistă condiții bune de des
fășurare ca: hipism, con
cursuri cu biciclete și mo
tociclete, jocuri de atenție, 
și îndemînare cum ar fi e- 
chilibru la bîrnă.

— Crearea unor 
legate de specificul 
riilor pe care le au 
din gospodăriile 
de stat. Pentru mecaniza
tori, de pildă : întreceri în 
conducerea tractorului

în

e-

probe 
mese- 
tinerii 

agricole

— Șapte gospodării nu 
și-au trimis reprezentanții 
la finală. Pare paradoxal, 
dar acestea sînt tocmai 
gospodăriile mai apropiate 
de Ținea — localitatea un
de s-au desfășurat întrece
rile finale. Absența de la 
startul acestei competiții a 
mai mult de o treime din 
tinerii cărora li se adresa 
nu se poate reduce doar la 
regretul gazdelor ■ 
mat de directorul 
Ținea — de a nu 
oaspeții, pentru 
pregătit cu atîta 
știm cu precizie
cauzele acestei absențe, cu 
atît mai mult cu cît sîm- 
bătă, o zi înainte de finală, 
și-au anunțat participarea 
ca sigură. Știm. însă că și

expri-
G.A.S. 

le fi venit 
care s-au 
grijă. Nu 
care sînt

Făcînd această observa
ție, considerăm necesar 
să arătăm că ea nu se limi
tează la cadrul acestei 
„Cupe gostat". Urmărim o 
statistică oferită de consi
liul regional U.C.F.S.: la 
spartachiada de anul tre
cut, din aproape 29 000 de 
participanți din orașul O- 
radea numai 2 000 sînt fete, 
in raionul Ineu din 14 000 de 
participanți fetele nu sînt 
nici măcar 2 000. Un alt 
exemplu, tot din orașul O- 
radea : în aceste două luni 
insigna de polisportiv gra
dul I (peste 16 ani) a fost 
cucerită în aprilie, de 101 
tineri, în mai de 297 tineri. 
Intre aceștia nu se numără 
nici măcar o singură fată.

Preocuparea pentru antre
narea tinerelor, care repre
zintă peste 40 la sută 
totalul uteciștilor din 
giune, la mișcarea de 
tură fizică și sport 
departe de a fi satisfăcă- 
oare.

din 
re- 

cul- 
este

ii necesi
late

MIHAI BINȘELEANU, 
directorul Trustului regio
nal :

— Am sprijinit inițiativa 
din toată inima. Aș vrea să 
subliniez efectul stimula
tor al competiției în pro
ducție : fiecare colectiv în 
parte a ținut să se prezinte 
la finală nu numai cu 
sportivi buni, ci și cu bune 
rezultate în îndeplinirea 
planului.

— Producția n-a fost 
deci stînjenită ?

— Cu nimic. Dimpotrivă, 
desfășurată între campania 
de primăvară și cea de 
vară, competiția a spulbe
rat un „argument" invo
cat uneori pentru expli
carea lipsei de preocupare 
în organizarea manifestă
rilor cultural-sportive.

GHEORGHE BULBOIU, 
director, G.A.S. Ținea :

— Toate manifestările 
prilejuite de această com
petiție au creat și în uni
tatea noastră o atmosferă 
deosebit de bună. Băieții 
erau parcă mai vioi, mun
ceau cu mai multă plăcere, 
sportul le-a întărit sănăta
tea, i-a călit din punct de 
vedere fizic.

ani (Inand). III. Ștefan Ke- 
seg, 18 ani (Săcuieni); hal
tere : I. Florin Săvulescu, 
22 ani, cat. 56 kg (Ținea), 
I. Francisc Szabo, 39 ani, 
cat. 75 kg (Ținea)...

Lista celor cărora, la fes
tivitatea de premiere, li 
s-au înmînat cupe și tri
couri cu inscripția „Cam
pion regional GOSTAT — 
1966" este mult mai mare. 
Ne-am oprit la cîteva 
exemple, fiindcă sînt de 
ajuns pentru a ilustra ca
racterul larg, de masă al 
acestei întreceri. „Cupa 
gostat" a reunit, și nu de 
puține ori, în aceiași echipă 
oameni între 16 și 40 ani, 
răspunzînd în egală măsu
ră dorinței fiecăruia de a 
face sport, de a se recreea. 
Același imperativ l-a adus 
la masa de șah și pe me
dicul veterinar din G.A.S. 
Tinea, a făcut din 
torul de porci Ion 
(fruntaș în meseria 
bun conducător al 
de fotbal a gospodăriei, din

ediția a lla

Marginalii

îngriji- 
Groza, 
sa) un 
echipei

Expresia „e la-nceput" 
rareori este folosită ca o 
scuză. Ea reprezintă mai 
de grabă o angajare, expri
mând concluzia ce se poate 
desprinde din experiența 
oricărui domeniu de muncă 
și anume, că orice început 
este susceptibil de corectu
ri și adăugiri, de perfecțio
nare și îmbogățire. Lucru 
absolut valabil și în ceea ce 
privește inițiativa despre 
care vorbim. întrecerile, 
atît fazele pe unități, preli
minare, cît și finala „Cu
pei Gostat", au însă pe 
lingă celelalte merite și pe 
acela de a fi evidențiat po
sibilități de îmbogățire a 
competiției, de îmbunătă
țire a metodelor și formelor 
folosite, oferind numeroase 
idei pentru viitoarea ediție.

pastrarea unei direcții, co
rectitudine și rapiditate în 
executarea unor manevre, 
a unor lucrări agricole (cine 
ară mai bine și mai repede 
o anumită suprafață de te
ren cu aceleași caracteris
tici).

Nu putem transcrie toate 
propunerile făcute, ele ur- 
mînd a fi discutate, anali
zate. Reținem însă că par- 
ticipanții la această com
petiție, tineri și cadre de 
conducere din unitățile 
Gostat, și-au exprimat cu 
toții dorința pentru per
manentizarea acestei ac
țiuni. S-a exprimat, de ase
menea, părerea că organi
zațiile sportive, organiza
țiile U.T.C. să asigure con
tinuitate în desfășurarea 
manifestărilor sportive pen
tru tinerii din G.A.S., să 
folosească experiența do- 
bîndită — mai ales în în
trecerile preliminare ale 
„Cupei Gostat" — în orga
nizarea cu grijă, pentru a 
nu stînjeni bunul mers al 
campaniilor, a unor dumi
nici cultural-sportive com
petiții și diferite alte con
cursuri dotate cu premii 
precum și a altor activități 
interesante, atractive.

tinerii din cele 7 gospodă
rii iubesc sportul și că au 
așteptat finala ca și colegii 
lor cu nerăbdare și emoție.

Probabil că aceasta va 
face (și noi considerăm 
chiar necesar) obiectul u- 
nei analize. Dar nu va fi de 
ajuns, fiindcă la startul 
competiției s-a mai înre
gistrat o absență, de data 
aceasta cert nejustificată: 
FETELE.

In gospodăriile de stat 
din regiune, alături de bă
ieți lucrează și peste 400 de 
tinere. Ele nu au fost in
vitate pe terenul de sport, 
competiția nu a inclus mă
car o singură probă care 
să le antreneze și pe ele în 
această interesantă între
cere. Au tot dreptul să se 
considere nedreptățite.

la un afiș
■>

Să vedem cum s-a ocu
pat Comitetul regional Cri
șana al U.T.C. 
competiție.

Privim afișul 
părit în cîteva 
exemplare, a invitat tinerii 
și vîrstnicii la întrecere. 
Il privim cu atenție. Așa 
cum este 
torii, cei 
tinerilor 
scris cu 
mele: 
și 
U.C.F.S":

Citim încă 
N-am greșit, 
ganizației de 
sește. E greu 
dintre organizatorii 
aefiuni ce se adresează prin 
excelență tineretului să 
lipsească tocmai organi
zația tineretului. Cu toa
te acestea, afișul exprimă 
o realitate. In discuția cu 
vicepreședintele consiliu
lui regional U.C.F.S. despre 
sprijinul organizației U.T.C. 
s-au spus puține cuvinte. 
Reținem un amănunt, care 
deși nu poate constituiun 
argument concludent, ni se 
pare destul de semnifica
tiv: La întrecerile finale, la 
preliminarii ca și la com
petițiile de masă care au 
avut loc în fiecare unita
te G.A.S., din partea co
mitetului regional U.T.C. 
nu a fost NIMENI prezent.

de această

care, 
sute

ti- 
de

firesc, organiza- 
care au adresat 
invitația, și-au 

litere mari nu- 
„Trustul Gostat" 

„Consiliul regional

o dată. Nu. 
Numele or- 
tineret lip- 
de admis ca 

unei
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CupaGostit

După „Cupa S.M.T.", 
competiție cu vechime de 
acum, iată și pentru tinerii 
muncitori din gostat un 
nou cadru pentru desfășu
rarea activității sportive 
de masă. Succesul de care 
se bucură prima competi
ție cît și experiența . 
recente evidențiază o idee 
care trebuie să stea 
mult în atenția 
care se ocupă cu organiza
rea activității sportive, a 
timpului liber al tineretu
lui, și anume că, reușita, 
eficiența acțiunilor, capa
citatea acestora de a răs
punde cerințelor tinerilor 
depinde de măsura în care 
se are în vedere specificul 
și condițiile de muncă ale 
tinerilor. Este vorba 
ceea ce la 
VIII-lea al 
considerată 
importantă 
aceea de a 
ficat și diferențiat.

Această cerință este în- 
trutotul valabilă și pen
tru activitatea sportivă. In 
acest sens, experiența din 
Crișana capătă niște valori 
deosebite, pledînd pentru 
găsirea unor forme de or
ganizare a activității spor
tive adecvate fiecărei ca
tegorii de tineri și care să 
cuprindă în primul rînd a- 
cele discipline pe care spe
cificul unor meserii le re
clamă cu necesitate pen
tru dezvoltarea armonioa
să, fizică și morală, a fie
cărui tînăr.

Și este un lucru lăudabil 
că în regiunea Crișana 
inițiativa, în această pri
vință, are flux continuu. 
Aici au loc, în prezent, și 
alte competiții de masă cum 
ar fi „Cupa minerilor" a că
rei finală va avea loc la 
sfîrșitul lunii septembrie ș< 
se studiază posibilitatea, 
condițiile organizării cupei 
metalurgiștilor, constructo
rilor, textiliștilor, lucrăto
rilor din comerț și coope
rație etc. Vrem să sperăm 
că acum, din rîndul organi
zatorilor, nu va lipsi nici 
organizația U.T.C.

N. R.
Cu toate scăderile sem

nalate considerăm „Cupa 
Gostat" organizată în re
giunea Crișana, cît și pro
iectele existente drept 
preocupări fructuoase, ini
țiative interesante. Nu ne 
îndoim că organiza,, ile 
U.T.C. și asociațiile spor
tive din celelalte reg: mi 
nu vor întîrzia în a pre
lua această experiență, 
a o îmbogăți și folosi în 
scopul atragerii unui nti- 
măr tot mai mare de tineri 
în mișcarea de cultură fi
zică și sport.

celei

mai 
acelora

de 
al 

fost 
sarcină

Congresul 
U.T.C. a 
ca o

a organizației, 
munci diversi-
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INFORMAȚII INFORMAȚII*
CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

• STEAUA

Farul: 3 — 2

Cupa României

la fotbal

SEMI

Rapid : 3 
• U. T. A

Ieri la București și Pitești 
s-au desfășurat semifinalele 
„Cupei României" la fotbal.

în Capitală, pe stadionul 
„23 August", Steaua a întrecut 
Rapid București cu scorul de 
3—0 (1—0) la capătul unui 
meci în care rapidiștii au dat 
o replică slabă. Scorul a fost 
deschis în minutul 28 de Săt- 
măreanu, printr-un șut puter
nic de la circa 25 de metri, 
în continuare atacul militar, 
creează faze periculoase la 
poarta lui Răducanu, dar a- 
părarea Rapidului este la post 
astfel că pînă la pauză scorul 
nu mai poate fi modificat. La 
reluare Rapidul are cîteva mi
nute de dominare, dar apoi 
Steaua își reintră în ritm și 
în minutul 61 ~
pescu 
urma 
După 
dului 
cît și 
ceea ce permite lui Voinea să 
stabilească în minutul 65 sco
rul partidei : 3—0.

La Pitești, U.T. Arad s-a 
calificat în finală învingînd 
cu 3—2 (1—2) Farul Cons-
stanța. Constant,enii au înce
put jocul bine, dar cei care au 
deschis scorul au fost arădenii 
în minutul 8 prin Axente. 
După acest gol Farul domină 
insistent, obține egaîarea în 
minutul 23 prin Kalo și preia 
conducerea în minutul 42 da
torită golului înscris de Zam
fir.

La începutul reprizei se
cunde, U.T.A. egalează prin 
Axente (min. 47). în continu
are Farul presează insistent, 
dar atacul ratează o serie de 
ocazii favorabile. La un con
traatac al formației arădene, 
Țîrlea marchează golul vic
toriei în minutul 70.

Finala „Cupa României" 
dintre Steaua și U.T. Arad 
se va desfășura duminică pe 
stadionul Republicii din Ca
pitală cu începere de la ora 
19,30.

Dumitru Po- 
majorează scorul în 
unei acțiuni personale, 
acest gol echipa Rapi- 
practică atit în apărare 
în atac, un joc deslînat.

I
I
I
I
I
I
I
II

Acolo undo nu se 
observă sfirșitul 

lunii
Am dori ca tovarășii de acolo 
să ne înțeleagă.

...Noaptea de sîmbătă spre 
duminică. Pe platforma oțelă- 
riei nr. 2 munca e în toi.

Secretarul organizației 
U.T.C. din schimbul „A“ ne-a 
oferit un exemplu din activi
tatea organizației U.T.C. din 
luna trecută. într-o ședință 
U.T.C., șeful schimbului, ingi
nerul Ion Păun, a făcut o se
rie de observații cu privire la 
calitatea oțelului, stăruind a- 
supra efectelor negative ale 
temperaturii prea ridicate a 
acestuia la evacuare. Uteciș- 
tilor li s-jiu comunicat aceste 
observații și în prima aduna
re generală U.T.C. — la sfîr- 
șitul lunii iunie — ei au venit 
cu propuneri foarte interesan
te.

— Șeful schimbului n-a pu
tut participa, dar am pus pe 
hîrtie toate propunerile și i 
le-am înmînat. S-a bucurat și 
a apreciat mai cu seamă pro
punerile care se refereau la 
întărirea rolului primilor-tur- 
nători și primilor-topitori: 
primii-turnători să verifice 
personal oalele de turnare 
înaintea punerii la cuptor 
pentru a nu mai exista rămă
șițe de șamotă ; tot ei să con
troleze dacă dopul oalei a fost 
montat corect ; primii-topitori 
să controleze de mai multe 
ori cu ajutorul termocuplului 
de imersiune — temperatura 
otelului lichid, care, datorită 
folosirii oxigenului depășește 
ușor limitele prescrise.

Ne-am oprit la cuptorul 7. 
La gura de evacuare a cupto

DUPĂ DOUĂ ZILE
Prin telefon de la trimisul nostru special
.ii*

Miercuri dimineața. Londra e a- 
coperftă de nori — și la propriu șl 
la figurat. Stă să plouă (n-am nici 
o îndoială că va ploua) ; ceilalți 
nori sînt nori de îngrijorare, și 
s-au îngrămădit în mormane, asea
ră, cînd la Sheffield, vestgermanii au 
terminat învingători meciul cu 
Elveția. 5 goluri marcate, nici unul 
primit — și o mare vedetă care 
tinde să-l pună în umbră pe Pele : 
e vorba de tînărui (20 ani) Becke
nbauer, jongleur teribil și șuleur 
de clasă mondială.

Ieri în Anglia a plouat cu goluri. 
Și printre primii care au deschis 
seria a fost (nici nu se putea altfel)

Pus să joace rol de „turist" în 
meciul cu Bulgaria, Pele a cunos
cut din plin toate vicisitudinile le
gate de această vocație. A fost 
trîntit, a fugit ca un cal, apoi s-a 
odihnit — și pentru că e om, și 
mai presus de toate un jucător de 
fotbal, complet, la rîndul lui a 
faultat șl el, a mai și trîntit un 
adversar, a protestat la arbitru, a 
dansai în timpul încălzirii și a

Victorii

ale sportivilor

romani

• OSLO 13 (Agerpres). — 
In cadrul concursului interna
țional de atletism de la Oslo, 
recordmanul român Șerban 
Ciochină a repurtat un frumos 
succes, obținînd victoria în 
proba de triplu-salt cu o per
formanța de 16,08 m.

o PARIS 13 (Agerpres). — 
Voleibaliștii români și-au con
tinuat turneul in Franța jucînd 
la Nimes cu selecționata Fran
ței. Din nou victoria a revenit 
cu 3—1 (13—15, 15—12, 15—13, 
15—17) echipei românești.

la L ondra, FĂNUȘ NEAGU

pozat foarte docil tuturor fotografi
lor. Magistral s-a comportat și mal 
marele său (ca virstă) don Manuel, 
poreclit Garincha, după numele 
unei păsări din ținutul natal, care 
a înscris un gol în poarta bulgari
lor cum n-am văzul nici odată, sl 
cred, nici, n-am să mal văd multă 
vreme. A lost faimoasa lovitură 
„foglia-seca". Mingea, trimisă de 
la vreo 20 de metri, a ocolit zidul 
format din vreo 8 oameni și ime
diat s-a rotit fulgerător, ca șl cum 
ar fi avut In ea 1 000 de spiriduși, 
spre coiful sting al porții și a in
trat la păianjen.

Dintre cel 352 de jucători veniți 
în Marea Britanie ți asigurați 
contra sumei de 690 milioane de 
lire italiene, numai vest-germanil 
au produs o impresie deosebită. 
Ața cum scriam acum cîteva zile, 
continui 
este cea 
dentă la 
jucătorii 
rr.os meci. „Au școala Italici' — 
se spune aici. Pele șl Haller poar
tă tricouri cu numărul 10 ți, fiind-

să cred că echipa R.F.G. 
mal periculoasă preten- 
tltlul suprem. Pînă acum 
ei au tăcut cel mai fru- 

„Au școala Italici* —■

* ♦

Meciul dintre formația Por
tugaliei și Ungariei, desfășurat 
la Manchester (Grupa a III-a), 
a dominat de departe prin in
teresul stîrnit în rîndul spec
tatorilor, prin valoarea sa teh
nică și spectaculozitate, ziua a 
3-a a campionatelor mondiale 
de fotbal. Cele două echipe au 
imprimat încă de la începutul 
jocului un ritm foarte rapid pe 
care l-au menținut pînă la 
fluierul final. Portugalia a 
terminat victorioasă cu scorul 
de 3—1 (1—0). Deși învinși, 
fotbaliștii maghiari au meritul 
de a fi prestat un joc valoros. 
Ei au dominat teritorial cea 
mai mare parte a partidei, însă 
au ratat nenumărate ocazii fa
vorabile. Scorul a fost deschis 
în primul minut de joc de 
Augusto, care a reluat cu capul 
la un corner executat de Si- 
moes. In..minutul 59, Bene a 
egalat șutînd din interiorul 
careului de 16 m. Cel de-al

ACTUALITATEA
Miercuri a părăsit 

Capitala dl. Rene Ma
ieu, directorul gene
ral ai UNESCO, care 
a vizitat țara noastră 
la invitația Universi
tății din București. 
Directorul general a 
fost însoțit de Vasile 
Vlad, director adjunct 
în Secretariatul 
UNESCO.

O delegație a Comi
tetului foștilor deți
nuți antifasciști, con
dusă de tovarășul ge
neral-colonel Mihai 
Burcă, a plecat 
miercuri după-amiază 
Ia Berlin pentru a par
ticipa la manifestări
le ce vor avea loc în 
Republica Democrată 
Germană cu ocazia a- 
niversării a 30 de ani 
de la începerea luptei 
poporului spaniol pen-

tra libertate, indepen
dență și democrație.

Cu prilejul sărbăto
ririi Zilei naționale a 
Franței, Institutul ro
mân pentru 
culturale 
tea a 
miercuri, 
cultură

cu
relațiile 

străinăta- 
organizat 
Casa de 
I.R.RC.S.

la 
a 

din Capitală, o seară 
culturală franceză.

Au participat Eduard 
Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor 
externe, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte 
al Institutului român 
pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, 
funcționari superiori 
din Ministerul Aface
rilor Externe, 
de artă 
ziariști, 
public.

Erau

și
un

oameni 
cultură, 

numeros

prezenți, de

rului echipa lui Petru Weiss 
începuse înzidirea. Cuptorul 
este cald încă și oamenii se 
schimbă des.

— Lucrăm în schimburi, ca 
și oțelarii ne-a spus mais
trul Emanoil Toma de Ia sec
ția cuptoare industriale. Oa
menii lui Rîmba Iosif, mais
trul din schimbul II au ter
minat demolarea la ora 21. 
Noi, care trebuie să mai de
molăm pînă la ora 3, conform 
programării, am intrat direct 
la zidărie. Am cîștigat 6 ore 
și sper să mai cîștigăm vreo 
4—5.

Șeful schimbului de noapte 
al oțelăriei (tot tînăr!) ingi
nerul Alexandru Dragotă ne 
comunică: nici un absent. 
Procesul se desfășoară nor
mal. Și ne oferă o primă 
„mostră" : cuptorul nr. 2 în
cepe deșarjarea la ora 0,30, cu 
trei sferturi de oră mai de
vreme.

...A doua zi, duminică, am 
mers direct ia cuptorul 7. 
Furnicar de oameni. Benzi 
lungi doar de 2—3 metri tran
sportau calupurile de culoa
rea ciocolatei. Lucrarea avan
sase foarte mult. (Cînd citiți 
aceste rînduri, cuptorul 7 
funcționează din plin).

La ora 9 a venit în oțelărie 
și inginerul Nicolae Sîntim- 
breanu, șeful secției, care se in
teresează la șeful schimbului, 
tînărui inginer Cristian Bo
iangiu, care este pulsul pro
ducției. Dă și indicații ver
bale, direct, la telefon, la in- 
terfon, cere rezultatele anali
zelor rapide. De fapt, toată 
frămîntarea oțelăriei, aproape 
neobservată pe platformă, se 
concentrează la biroul dispe
ceri, acest „stat major" al 
secției.

— V-a surprins liniștea de 
pe platformă — ni s-a adresat 
tovarășul inginer Sîntimbrea- 
nu. E și firesc. Totul e orga
nizat în așa fel, încît orice 
mișcare are loc la o anumită

asemenea, membri al 
corpului diplomatic.

Muzeului 
din lași 

organizată ex

In sălile 
de Artă 
a fost 
poziția ,,Pictori fran
cezi 
Printre 
100 exponate se 
lucrări 
ale cunoscuților 
tiști plastici Jean Baz- 
aine, Francis Desno- 

yer, Robert Labujade, 
Alfred Manessier,
Edouard Pignon, Serge 
Poliakoff, și alții.

La vernisajul expo
ziției au participat re
prezentanți ai Comite
tului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ai 
IRRCS, ai Comitetului 
regional pentru cultură 
și artă, oameni de ști
ință, artă și cultură, un 
numeros public.

(Agerpres)

contemporani".
cele aproape 

află 
reprezentative 

ar-

că amîndoi au strălucit în meciu
rile de ieri, antrenorii, superstițioși, 
au lansat cuvînt de ordine apără
torilor : „ieriți-vă de decari".

La Middiesbrogg, formația Uniu
nii Sovietice a întrecut cu mult 
mal greu decît ne așteptam forma
ția Coreei. Scor 3—0. Sovieticii 
n-au găsit încă formula de atac, 
jucătorii fug enorm de mult pe 
teren, dar nu știu să-și creeze cu- 
luoare de șut. Personal țin să spun 
că nordcoreeni m-au impresionat 
plăcut prin vigoarea și ambiția lor. 
Și nu numai pe mine.

Unul din cluburile londoneze a 
anunțat că va oferi un premiu de 
1.000 de lire sterline golgeterului 
din acest 
rătorii ar

Telexul 
den-Hotel 
12 ore pe 
Coslo Branco, președintele Brazili
ei a cerut într-o telegramă lui 
Pele și colegilor săi, în numele 
celor 80 milioane de locuitori al 
țării, să aducă la Rio cupa de 
aut.

campionat. O, dacă apă-
11 mai înțelegători 1 
din holul Iui Royai-Gar- 
funcfionînd neîntrerupt 

zî, trasmite că generalul

Atac brazilian la poarta apărată 
de Naidenov

Telefoto : U.P.I.—AGERPRHS

★
doilea gol al echipei portu
gheze a fost realizat de același 
Augusto în minutul 64. în ul
timul minut de joc, la un cor
ner executat de Eusebio, To
rres a înscris printr-o lovitură 
cu capul pecetluind scorul în
tâlnirii.

Iată rezultatele celorlalte 
meciuri :

La Londra, selecționata 
Franței nu a reușit decît un 
meci egal 1—1 (0—0) cu echipa 
Mexicului.

în grupa a Il-a, la Birmin
gham, echipa Spaniei a capo
tat în fața selecționatei Ar
gentinei, care a cîștigat cu 2—1 
(0—0). Ambele goluri ale sud- 
americanilor au fost marcate 
de interul stingă Artime. Pen
tru spanioli a înscris Pirri.

La Sunderland. în grupa a 
IV-a, Italia a învins Chile cu 
2—0 (1—0), după un joc 
factură modestă.

Plenara Consiliului

Național al Inginerilor

și Tehnicienilor

Miercuri s-au desfășurat în Ca
pitală lucrările plenarei Consiliu
lui Național al Inginerilor și Teh
nicienilor din Republica Socialistă 
România.

Plenara a dezbătut activitatea 
desiâșurată de C.N.I.T. și de 
misiile inginerilor 
și sarcinile ce Ie 
măsurile, stabilite 
niunii Generale a 
România, pentru 
tărîrilor celui de-al IX-’ea Congres 
al Partidului'Comunist Român.

co
și tehnicienilor 
revin, pe baza 
de Congresul U- 
■Sindicatelor din 
înfăptuirea ho-

(Agerpres)

La odihnă, in stațiunea Că/imănești

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
oră și minut șl nu au voie să 
se suprapună. Asta duce la fo
losirea mai bună a agregate
lor condiție care, împreună cu 
folosirea oxigenului și scurta
rea perioadei de pregătire a 
topirii determină îndeplinirea 
sarcinilor de plan. în acest an 
trebuie să producem lunar cu 
peste 10 000 tone de oțel mai 
mult decît într-o lună a anu
lui trecut. în primul semestru 
am dat peste plan mai mult 
de 9 000 tone.

Și o precizare : la noi nu se 
observă cînd începe și se sfîr- 
șește luna. Doar săptămîna, 
cînd se „rotesc" schimburile. 
Aflăm de multe ori de la 
contabili că am trecut pragul 
altei etape.

Ferestre luminate
despre pictorii amatori... avem 
cerc... ? 1 elfi sîni ?... Apoi că
tre noi:

— Vă rog să mă criticați... 
avem și cerc... n-am știut... 16 
tineri activează permanent...

Am adresat și alte întrebări. 
— Alo, micuțule, alo, alo... 
N-am mai insistat. Ceea ce 

ne interesa despre tinerii de la 
„Industria sîrmei“ am reușii să 
aflăm a doua zi de la comitetul 
de partid, de la serviciul per
sonal și de la alți tovarăși din 
uzină.

★
— Mai întîi să vedeți orașul. 

Trebuie...
Am descifrat în insistenta cu 

care a ținut să vizităm noile 
construcții, parcurile, băile, 
grădina zoologică, monumen
tele istorice ale Turzii, dragos
tea adincă față de oraș. Plim
barea ni le-a relevat și sub alte-

aspecte ca un om al orașului: 
cunoscut și îndrăgit, mai la 
fiecare pas îl opreau tineri sau 
vîrstnici fie pentru a-i afla o 
părere sau pur și simplu pen
tru a-1 saluta. Ne-a însoțit în 
noaptea aceea prin uzine. 
Ne-a prezentat un număr mare 
de tineri, vorbindu-ne despre 
realizările lor în producție și, 
cu aceeași siguranță, despre 
viața lor personală, povestin- 
du-ne biografia multora din
tre el.

Am înțeles că omul acesta 
își făcea modest și perseve
rent munca sa de activist.

— Cunoști mulți oameni, și 
bine...

— Se poate altfel 11
...Seara tlrziu facem o ulti

mă vizită. O curte mică, co
chetă, cu un trotuar larg din 
beton și cu o grădiniță împrej
muită de un gărduleț din fier 
forjat, lucrat cu mult gust. 
(Mai tîrziu am aflat că-i opera 
gazdei). Peste tot, flori: în 
grădiniță, în zeci de ghivece. 
Aici locuiește, împreună cu 
mama sa, muncitoare la Fabri
ca de ciment, și soția sa, asis
tentă medicală, Mircea Bilcu, 
secretar al Comitetului orășe
nesc Turda al U.T.C.

Mircea Bilcu are 28 de ani. 
Meseria lui — gravor în sticlă. 
Gingășia pe care i-a împrumu
tat-o arta de a înfrumuseța 
obiecte atît de fragile se res- 
irînge puternic în tot ce face. 
In casă la el, admirăm printre 
altele o bucată de sticlă, ca 
un trunchi de copac cu coroa
na retezată. Piatra tină a poli
zorului a trasat pe ea o formă 
omenească, inălțindu-se parcă 
din unde ca o zină transparen
tă a apelor. Este lucrată, ca șl 
alte obiecte care împodobesc 
încăperea, de gazdă.

La despărțire l-am Întrebat:
— Cînd te odihnești 1
— După ce mi-am terminat 

toate treburile pe ziua respec
tivă pentru că în fiecare dimi
neață îmi zic : „Azi trebuie să 
fac cutare și cutare lucru!'. In 
orice caz, cît ar fi de tîrziu, 
nu adorm pînă nu citesc ceva. 
Altfel, am impresia că nu s-a 
sfirșit ziua. ,

0 școală a talentului
din două piese într-un act. 
Confruntarea acestui specta
col cu publicul vorbește de la 
sine împotriva acelor colec
tive care se socotesc „cobo- 
rîte" numai la ideea de a se 
prezenta cu texte de un act. 
Bineînțeles, vorbesc de acele 
piese într-un act care conțin 
valori autentice și nu sînt con
fecționate arid, pentru uzul de 
duzină.

în întrecerea despre care e 
vorba, rezultatele, desigur, 
nu au fost aceleași. Poate 
și unde ajutorul primit din 
partea forurilor de speciali
tate este inegal. Și, în aceeași 
ordine a cauzelor, pentru că 
alegerea textelor nu-i totdea
una potrivită pe puterile lor, 
ale interpreților. Așa, colecti
vul orașului Victoria, cu tot 
talentul interpreților, cu greu 
a putut face față dificultăților 
textului lui Dorel Dorian 
„Oricît ar părea de ciu
dat". Alte formații, ca a- 
celea din Plopeni și orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, cu reale 
succese în trecutele competi
ții, de astă dată, dintr-o ca
rență de regie, descifrînd pe 
alături sensul și mesajul tex
tului au imprimat și in
terpreților o linie care nu

Oameni în
luptă cu timpul

la

Firma clădirii care adăpos
tește cunoscutul institut denu
mit IPA este foarte laconică : 
„Grupul de automatizări". Da
că s-ar mai practica stilul a- 
ce!a înflorat al firmelor cu 
desene, aici poate ar fi fost 
pictat bătrînul Cronos. Fi
indcă oamenii care lucrează 
aici îi hărțuiesc zilnic bătăile 
ritmice, comprimă sau dilată 
timpul aducînd paradoxurile 
din Cosmos pe ecranele unui 
tablou de 2 x 3 metri.

...Un tînăr învîrtește
dreapta și la stînga un buton 
mititel asemănător celui cu 
care punem în funcțiune apa
ratul de radio. în acest răs
timp un motor electric de pu
tere mare pornește brusc și 
se oprește tot așa ca să în
ceapă a se roti din nou în 
se' "1 celălalt.

Schimbarea sensului de tu
rație se face concomitent cu 
mișcarea ușoară a mîinii pe 
buton. Pare o scamatorie.

— Am micșorat inerția. Un 
asemenea motor, montat la un 
laminor care are două sensuri 
de mișcare, reduce timpul de 
prelucrare a lingoului.

Tot în aceeași încăpere îl 
întilnim și pe inginerul Ema
nuel Vărzaru, un alt tînăr în 
luptă cu timpul.

— în funcționarea echipa
mentului de radio relee și 
relee pentru televiziune pot 
interveni întreruperi de cu
rent. Cuplarea unei surse e- 
nergetice de rezervă „costă" 
astăzi cîteva secunde de 
pauză.

Cu ajutorul instalației con
cepută în atelierul nostru, a- 
ceastă pauză este redusă la 
cel mult 100 de milisecunde. 
Practic în acest caz nu va 
exista nici-o întrerupere în 
emisia stației de radio sau de 
televiziune. Panoul care este 
acum aproape gata va fi 
montat zilele acestea la un 
releu radiofonic.

Sigur că uneori realizările 
oamenilor de aici îmbracă for
me mai puțin 
se". Dar toate
pre progresul tehnic, atît de 
necesar economiei. Despre una 
dintre viitoarele realizări mi-a 
vorbit inginerul electronist, 
Sanda Felea.

„spectaculoa- 
vorbesc des-

Mi-a povestit mai întîi des
pre unele defecțiuni din cir
culația tramvaielor și a tro
leibuzelor. Lucruri cunoscute. 
Care dintre noi nu a gindit 
„măgulitor" măcar o dată la a- 
dresa ITB-ului, atur.ci cînd 
tramvaiul s-a oprit și vatma
nul a anunțat laconic : „Stăm, 
pană la curent"?!

—Ei bine — a continuat to
varășa Felea — aceste lu
cruri neplăcute vor dispare. Și 
în general orice defecțiune din 
rețeaua de alimentare ce ar 
putea agrava circulația va fi 
remediată pe loc. Laboratorul 
nostru de cercetări a realizat 
un proiect de dispecerat unic 
pentru toate substațiile de 
alimentare cu 
trică ale ITB-ului. 
în fața unui 
optic, un singur om. un spe
cialist" apăsînd 
mutînd manete va 
bunul mers al tramvaielor 
troleibuzelor.

Cealaltă lucrare, cerută 
Sfatul popular al Capitalei 
referă la planificarea lucrări
lor de construcții. ■

Tînăra matematiciană Lucia 
Ionescu a executat o progra
mare de calcul și o mașină 
electronică a estimat în valori 
exacte, lei, ore, kg, metri și 
litri, toată planificarea lucră
rilor date.

...Am mai cunoscut la IPA 
și alți tineri. Inginerii Mihai 
Tărnăuceanu, Sandu Lazăr și 
Ștefan Gavăt, au partea lor de 
muncă la rezolvarea unor pro
bleme importante : automati
zarea unui complex miner, 
introducerea unor mașini elec
tronice în conducerea procese
lor tehnologice, realizarea si
stemului de reglare a vitezei 
de rotație Ia motoarele de cu
rent alternativ etc.

Convertirea energiei creie
rului uman în alte energii ca
pătă forme tot mai largi, pă
trunde în cele mai diverse sec
toare de activitate. Omul se 
eliberează tot mai mult de 
munca fizică și hotărește tim
pului un singur rol: acela de 
aliat.

substațiile
energie elec-

Adică 
tablou sin-

butoane și 
asigura 

Și

de 
se

VICTOR
CONSTANTINESCU

era aceea a personajelor 
pe care urmau să le dea 
viață. Nu același lucru se 
poate spune despre spectaco
lul orașului gazdă, colectivul 
severinean — sub conducerea 
regizorului-actor Emil Boro- 
ghină — prezentîndu-se cu o 
realizare de o prospețime și 
o undă de poezie cu mult 
deasupra textului.

Pe aceeași linie «e înscrie 
spectacolul colectivului din 
Rîmnicu Vîlcea. Spectacolul 
care s-a înscris însă ca 
cel mai bun al „săptă- 
mînii" a fost acel din 
seara patra, a Mediaș-ului, 
cu „Act venețian" de Camil 
Petrescu. Pe un text de un 
înalt nivel literar, eroina serii, 
Alta Gralla — în viața cea de 
toate zilele, Poncin Silvia, me- 
todista Casei de cultură și 
inima colectivului de teatru, 
împreună cu colegii săi au 
cucerit sala cu un specta
col sărbătoresc de poezie și 
adevărată artă. Un merit 
însemnat revine actorului și 
regizorului Constantin Co- 
drescu, unul din artiștii 
noștri mai tineri care s-a a- 
propiat cu dragoste, înțele
gere și încredere de aceste 
colective de amatori. Cred că 
putem recomanda unui nu
măr mai mare de „profesio
niști" această lăudabilă pre
ocupare cu atît mai mult cu 
cît știm echipe care nu s-au 
prezentat la această manifes
tare din lipsa unui ochi pre
gătit care să le fi știut con
duce. Și aceasta în regiuni cu 
destui actori și regizori dis
ponibili pentru cîte o „colabo
rare" cu teatrele populare. în 
toamna ce vine, ca un fapt 
firesc zilelor pe care le trăim 
și, răspunzînd dorinței de fru
mos și cultură, un număr des
tul de însemnat de formații 
amatoare, consolidate și veri
ficate pînă astăzi printr-o sus
ținută activitate artistică, vor 
fi promovate în rîndul tea

trelor populare. în această lu
mină, în selecționarea de ca
dre competente de regizori' și 
mai cu seamă a unui reper
toriu diferențiat, dar și după 
criteriul înaltei exigențe față 
de acest repertoriu, după ni
velul și posibilitățile de inter
pretare a colectivelor, un cu
vînt greu le rămîne de spus 
și Casei Centrale de Creație 
precum și sectorului cultural 
al Consiliului Central al Sin
dicatelor... Și desigur și în ceea 
ce privește abordarea reper
toriului, unde exista încă su
biectivism. La ședința de ana
liză a săptămînii, unii vorbi
tori au apăsat pe o așa-zisă 
„concurență" cu teatrele pro
fesioniste. Nu acesta este pro
filul și scopul teatrelor de a- 
matori. Spectacolele teatrelor 
populare reprezintă o afir
mare a talentelor autentice de 
peste tot, sînt și un important 
act de cultură în orașele care 
nu au teatre profesioniste. în
drăgite și apreciate de un pu
blic larg, receptiv la frumos, 
format din păturile largi ale 
oamenilor muncii din respec
tivele orașe, teatrele populare 
sînt și rămîn formații de a- 
matori, cu interpreți amatori, 
oameni de un real talent ac
toricesc, dar muncind zi de 
zi în producție, activitatea lor 
artistică fiind o nobilă pre
ocupare și dăruire lor înșiși 
precum și celorlalți.

Iată cîteva motive pentru 
care această tînără mișcare 
artistică, izvorîtă din posibili
tățile create afirmării nestîn- 
jenite a unor talente reale, 
merită cu prisosință sprijinul 
tuturor acelora care pot și 
sînt datori să-1 dea. Pentru 
că, în complexul activității 
creatoare desfășurate în pa
tria noastră această manifes
tare a talentului interpretativ 
„neșcolit", dar demn a fi in
struit, condus, orientat, își are 
locul său important și bine- | 
făcător.

COLIBA UNCHIULUI TOM — fii 
pentru ecran panoramic — 

rulează Ia Patria (orele 9; 1 
15; 18; 21).

ÎN FIECARE ZI, SĂRBĂTOARE 
cinemascop —

rulează la Victoria ( 
rele 9,15 ; 11,30 ; 13,41
16; 18,30; 21), Completare : . 
partamentul, Floreasca (orele 
11,15; 13.30; 16, 18.30; 2
Completare : Sandi, să ascu 
pe mămica I, Drumul Sării l 
rele 11; 15,30; 18; 20,30).

FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚAI 
STRĂINA

rulează la Republica (orele 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,1
Completare : Orizont știind 
nr. 3.

COPLAN 1Ș1 ASUMĂ RISCUL 
rulează la Luceafărul (or 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 2 
Excelsior (orele 9| 11,30; 13, 
16,15; 18,30; 21), Completai 
Simfonie în alb.

MONEDA ANTICA. 
rulează la Capitol (orele 
11,15; 13,30, 16; 18,30), Glc 
(orele 9; 11; 13,15) 15,15;
21.15) , Completare : Stuf, J 
dern (orele 9; 11,15) 13,30) 
18,30; 21,15), Completare : 
zita conducătorilor de partid 
de stat In regiunea Oltenie

CELE DOUĂ ORFELINE.
rulează la București (orele 8 
11; 13,30; 16) 18,30; 21), Ci 
pletere : Vizita conducător 
de partid și de stat în reqiu 
Argeș , Feroviar (orele 9; 
15; 18; 21), Melodia (oi 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30, 20, 
Completare : Partidului sla’ 

MHNE, MEXICUL 1
rulează la Festival, Compli 
re : Vizita conducătorilor 
partid și de stat în regiu 
Oltenia (orele 8,30; 11; 13 
16; 18,30; 21), Grivița (orele 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
Completare : Orizont știinl 
nr. 3

TOM JONES 
rulează la Lumina (orele 8 
11) 13,15) 15,45; 18,15; 20, 
Completare : O zi din via(a 
Tică.

EU SÎNT CUBA 
rulează la Central (orele 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45).

In genunchi mă Întorc 
TINE

rulează la Union (orele 10; 
18; 20,45).

FANFAN LA TUL1PE 
rulează la Doina (orele 11 
13.45; 16; 18,30) 21). Corn 
tare : Stuf. (Program pe 
copii — dimineața orele
10.15) , Popular (orele 1£ 
18; 20,45).

INSULELE FERMECATE 
rulează Ia Timpuri Noi (o 
9—21 în continuare).

DRAGOSTEA Șl MODA 
rulează la Ciulești (orele 
14,15; 16; 18; 20).

GENTLEMANUL DIN COCOD1 
rulează la înfrățirea (orele 
16; 18,15; 20.30), Cosmos (c 
15,30; 18. 20,45)), Complet, 
Lumea însetată.

LA PORȚILE PĂM1NTULU1 — 
nemascop —

rulează Ia CrîngașI (c 
15,30; 18,15; 20,45)'. Comp 
re : Un bloc neobișnuit.

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Dacia (orele 1
14.45) . continuare (16,45; 
21). Completare : Liniorii. 
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,30;' 21). Completare : S 
Lira (orele 15,30: 18; 20 
Completare : Lucrările coi 
tuirii lucrătorilor din Indu 
constructoare de mașini.

NOAPTEA IGUANEl 
rulează la Buzești (orele 
17,30; 20).

ACȚIUNEA ZIMBRUL — 
mascop —

rulează la BucegI (orele 9 
15; 18; 21), Completare : C 
ka ; Rahova (orele 15 30|
20.45) .

FIII „MARII URSOAICE' — 
mascop —

rulează la Unirea (orele 1 
18,15; 20,45). Completare : 
veste sentimentală.

FANTOMAS — cinemascop - 
rulează la Tomis (orele 9; 1 
13,30; 16; 18,30; 21), Al 
(orele 8,30; 11; 13,30;
18,30; 21), Completare : S 
nie în alb.

F1FI ÎNARIPATUL 
rulează Ia Flacăra (orele 1 
18,45: 20.45,) duminică la 
10. Completare : Lucrările 
sfătuirii lucrătorilor din ii 
tria constructoare de mași

ȘAH LA REGE 
rulează la Vitan (orele 
18.30). Completare : Trac 
'66.

DRAGOSTEA ESTE INTERZIS 
rulează la Arta (orele 
11.30; 15: 17,30; 20). Cor 
tare : Simfonie în alb.

ANGELICA, MARCHIZA „l 
RILOR' — cinemascop — 

rulează la Miorița (orele 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
pletare : Crimka : Pacea ( 
11: 15,30: 18; 20,45),

INSPECTORUL 
rulează la Progresul ( 
15,30; 18; 20,45). Complet 
Lucrările consfătuirii lucrl 
lor din industria construe 
de mașini.

PREA T1RZIU 
rulează la Flamura (orele 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 2< 
Completare : Sandi, să a> 
pe mămica I
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19,00 : Pentru cei mici, 
cranul cu povești; 19,00 : 
lejurnalul ; 19,15 : Popas 
tic. în dulce Tîrgul Ieșu 
19,30 : Gong ; 20,00 : Cit
tinereții ; 21,00 : Trei tabl 
pe săptămîna 21,15 : Fii 
„Cîntă Alain Barriâre"; I 
Recital Elena Cernei; 23 
Telejurnalul ; 22,40 : Bu
nul meteorologic ; 22,45 : 
chiderea emisiunii.
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Vizita tovarășului
I

Ion Gheorghe Maurer iu Iran
(Urmare din pag. I)

lății, membrii corpului profe
soral și studenții au făcut o 
primire deosebit de călduroasă 
șefului guvernului român, a- 
plaudîndu-1 cordial de-a lun
gul aleii principale a grădinii 
universității. La intrarea în. 
clădire, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a fost întîmpinat 
de rectorul acestui înalt for 
cultural-științific și de profe
sori. Ceremonia, la care au 
participat primul ministru ira
nian și șefi ai misiunilor di
plomatice a început prin into
narea imnurilor de stat ale 
României și Iranului.

In cuvintul său, rectorul 
universității, dr. Jahan Saleh, 
a urat bun venit, și a vorbit 
despre viața, activitatea și per
sonalitatea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, exprimîn- 
du-și satisfacția în legătură cu 
decernarea titlului de doctor 
honoris causa al universității. 
Rectorul a dat apoi citire di
plomei și a înmînat-o. în a- 
plauzele asistenței, șefului gu
vernului român împreună cu 
însemnele titlului de doctor 
honoris causa.

Apoi tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a rostit o cuvin 
tare urmărită cu viu interes 
de cei prezenți. După ce a 
mulțumit pentru conferirea 
titlului de doctor honoris cau
sa, vorbitorul a evocat tradi
țiile culturale vechi ale Ira
nului și s-a referit la efortu
rile pe care le face poporul 
iranian în zilele noastre pen
tru progresul economic și dez
voltarea socială a țării.

în continuare, vorbitorul a 
spus : „Sînt convins că înalta 
onoare ce mi s-a făcut se a- 
dresează în primul rînd țării 
căreia îi aparțin. întreaga ac
tivitate a statului nostru are 
drept scop creșterea continuă 

. a bunăstării materiale și cul
turale a poporului, asigurarea

libertății și demnității omului, 
formarea multilaterală a per
sonalității sale. Titlul care 
mi-a fost conferit astăzi înve
derează prețuirea de care se 
bucură aici scopurile statului 
nostru, scopuri care înseamnă 
proclamarea valorii eminente 
a personalității umane".

După ce a menționat acti
vitatea sa în domeniul știin
țelor juridice, vorbitorul a sub
liniat rolul dreptului în gene
ral și al dreptului internațio
nal în dezvoltarea societății 
umane. In zilele noastre, a 
spus d-sa „în viața internațio
nală, nimic nu se poate do- 
bîndi și nimic nu se poate 
păstra fără respectarea, în 
relațiile dintre state, oricare 
ar fi orînduirea lor socială, 
a principiilor suveranității, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, adică

fără respectarea regulilor 
dreptului".

în încheiere, după ce a re
levat însemnătatea pe care o 
are în zilele noastre lupta 
pentru menținerea păcii, pen
tru promovarea colaborării 
internaționale, vorbitorul a 
mulțumit din nou pentru ti
tlul de doctor honoris causa 
ce i s-a conferit.

*

Miercuri seara, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a 
oferit în grădina hotelului Hil
ton din Teheran o recepție în 
onoarea primului ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveida. 
Au participat membri ai gu
vernului, senatori și deputați, 
oameni de artă și cultură, zi
ariști. Au fost, de asemenea, 
prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice, precum și amba
sadorul României și membrii 
ambasadei.

Comentariile presei
iraniene

Ziarele din Teheran publică 
știri și comentarii pe margi
nea vizitei în Iran a președin
telui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer. 
Ziarele „NEDAYE IRAN NO- 
VIN" (guvernamental", „KAY
HAN INTERNATIONAL", 
„TEHERAN JOURNAL",
„JOURNAL DE TEHERAN", 
„AJANG". „PEYGHAME EM- 
ROUZ". „MOURCE" și altele, 
redau date biografice infor- 
mînd despre activitatea tova
rășului Ion Gheorghe Maurer, 
urindu-i bun venit în Iran și 
succes în vizita sa.

Prezentînd programul vizi
tei. presa subliniază faptul că 
întîlnirile ce vor avea loc vor

la Consfătuirea de la București
La Sofia a avut loc o ședință 

comună a C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar și a Consi
liului de Miniștri la care au 
participat, de asemenea, mem
bri ai Prezidiului Uniunii 
Populare agrare bulgare. Stan
ko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al. R. P. 
Bulgaria, a prezentat o infor
mare cu privire la Consfătui
rea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia Și 
cu privire la întâlnirea condu
cătorilor partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor gu
vernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R.

C.C. al. P.C. Bulgar și Consi
liul de Miniștri al R. P. Bul
garia au aprobat o hotărîre în 
care se arată că ele acordă o 
înaltă apreciere lucrărilor 
Consfătuirii și întâlnirii de la 
București.

de la București care condam
nă agresiunea împotriva Viet
namului și arată că sînt gata 
să înlesnească plecarea volun
tarilor polonezi în Vietnam 
dacă guvernul R. D. Vietnam 
își va exprima o asemenea ce
rere.

duce la o mai strînsă colabo
rare între România și Iran. 
Ele remarcă faptul că această 
vizită și convorbirile ce vor 
avea loc, vor crea noi posibili
tăți pentru lărgirea relațiilor 
economice dintre cele două 
țări.

Ziarul „AJANG" arată prin
tre altele, că „între România și 
Iran există un teren propice 
pentru colaborarea multilate
rală și că ea se va dezvolta în 
urma convorbirilor ce vor a- 
vea loc cu prilejul vizitei pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer".

„TEHERAN JOURNAL" re
levă că în cadrul convorbiri
lor dintre Ion Gheorghe 
Maurer și Amir Abbas Ho- 
veida. se așteaptă să se ajungă 
la realizarea unor proiecte e- 
conomice comune. „In timpul 
vizitei in România, adaugă 
ziarul, șahinșahul Iranului a 
fost favorabil impresionat de 
felul și rapiditatea cu care se 
realizează construcțiile de lo
cuințe. România a realizat 
mari progrese în domeniul in
dustrial și, ca atare, poate 
sprijini Iranul în multe sec
toare ale industriei sale, in 
dezvoltarea sa economică".

Ziarul „KAYHAN INTER
NATIONAL" comentează fa
vorabil posibilitățile de dez
voltare a colaborării economi
ce dintre cele două țări, sub
liniind în același timp că în 
politica externă a României și 
Iranului există numeroase 
puncte de vedere comune.

La festivitatea dării în ex
ploatare a unui nou combinat 
de hîrtie și celuloză din loca
litatea Ostroleka din R.P. Po
lonă, la care au luat parte 
conducători de partid și de 
stat, a rostit o cuvîntare 
Edward Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Po
lone. El a subliniat cu acest 
prilej însemnătatea combina
tului pentru economia 
n ala poloneză.

Referindu-se apoi la 
probleme ale situației 
naționale, vorbitorul a relevat 
că masele populare din R. P. 
Polonă se solidarizează cu De
clarația adoptată de statele 
participante la Consfătuirea

■națio-

unele 
inter-

Dezbaterile

FIN'LANDA : Demonstrație sta-, 
denfeascâ la Helsinki împotriva 
agresiunii americane în Viet

nam

Oaspeți 
români

în Marea
Britanie

Deiegația română condusă 
de Angelo Miculescu, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, care se 
află în Marea Britanie la invi
tația guvernului britanic, a fă
cu o călătorie prin țară, vizi- 
tînd mai multe obiective agri
cole, printre care ferme, insta
lații, laboratoare, Expoziția a- 
gricolă de la Stonleigh Abbey, 
Colegiul agricol „Amplefort". 
Specialiștii și experții brita
nici. care au însoțit delegația 
pe parcurs au prezentat oas
peților români o serie de as
pecte ale mecanizării agricul
turii engleze, înfățișînd toto
dată rezultatele în ce privește 
randamentul lor în ridicarea 
producției.

amar
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Atacuri ale forțelor
patriotice sud-vietnameze

Forțele patriotice din Vietnamul de sud con
tinuă să provoace trupelor saigoneze și armatei 
intervenționiste americane pierderi importante, 
relevate de altfel și de corespondenții agențiilor 
de presă. La 9 iulie, în provincia Thu Dau Mot 
patrioții au declanșat un puternic foc prin sur
prindere asupra unei coloane blindate a diviziei 
I de infanterie americană. Cu acest prilej au 
fost distruse 30 de tancuri și mașini blindate ale 
inamicului, au fost doborîte un avion și un eli
copter americane și au fost scoși din luptă nume
roși soldați americani.

re-
Și

în

Aceasta este a patra lovitu
ră puternică dată de forțele 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnam acestei unități 
de elită a armatei americane. 
Pierderile suferite de divizia 
I de infanterie americană 
la 9 iulie, adăugate celor ante-

rioare, se ridică la 130 tancuri 
și mașini blindate, 19 avioane 
și un elicopter, un întreg ba
talion decimat.

De asemenea, în
Bien Hoa, în cursul luptelor 
desfășurat# timp de

provincia

11 zile,

PE
SCURT

păți — clerici, activiști pe tărîm 
politic și social, juriști, economiști, 
sociologi.

Din partea cultelor din România 
participă o delegație In frunte cu 
Justin Moisescu, mitropolitul Mol
dovei și al Sucevei.

pînă la 5 iulie, forțele patrio
tice au ucis și rănit aproape 
1 000 de soldați saigonezi și a- 
mericani. A fost scoasă din 
luptă de asemenea, o unitate 
blindată. Patrioții au distrus 
18 vehicule militare șl au 
ușit să doboare un avion 
trei elicoptere americane.

★
La Saigon s-a anunțat,

sfîrșit, care este componența 
noului cabinet, în urma „re
manierii" efectuate de către 
generalii1 Ky în guvernul său 
militar. Noua formație nu in
clude nici o modificare sem
nificativă, iar faptul că a apă
rut un ministru civil în direc
toratul militar de la Saigon, 
nu are alt scop decît să inducă 
în eroare opinia publică, care 
se pronunță deschis împotriva 
guvernului generalului Ky.

Din toate mărturiile a- 
mericane despre războiul 
barbar dus de Statele Uni
te în Vietnam, cele mai re
velatoare, mai pregnante 
sînt rindurile tinerilor sol
dați americani care scriu 
părinților, rudelor lor.

NEW YORK POST a re
produs in numărul lui de 
luni scrisoarea lui Lee Bou
nty, tînăr soldat în regi
mentul 26 al diviziei I ame
ricană cantonată la Phanc 
Vinh. El descrie ororile pe 
care agresorii le făptuiesc 
fie pămîntul vietnamez. 
„Oriunde trecem — scrie 
Lee — totul e pirjolit și 
distrus. Sate întregi sînt iu 
ruine. Și peste tot, oame
nii ne privesc cu ură". în 
cuvinte simple, tinărul a- 
merican vorbește apoi des
pre lupta patrioților sud- 
vietnamezi. „Oriunde mer
gem dăm de teritorii con
trolate de Vietcong (denu
mire dată forțelor patrioti
ce sud-vietnameze n.r.). 
Vietcongul e pretutindeni 
și nici măcar taberele noas
tre fortificate nu ne oferă 
mare siguranță. Nu-i des
coperim pe luptătorii viet
cong decît atunci cînd ei 
singuri vor să se lase des- 
coperiți. Și, de fiecare dată 
cînd îi descoperim, cădem 
în ambuscadă. La 12 iunie 
compania noastră a căzut 
într-o astfel de ambusca
dă. Am pierdut 18 oameni, 
uciși. Treizeci dintre noi 
printre care și eu, am fost 
răniți. Unitatea Vietcong 
ne-a capturat aproape toa
te armele noastre grele".

Lee a venit în Vietnamul 
de sud, împreună cu unita
tea Iui, în martie. Conclu
ziile pe care le-a tras le 
împărtășește cu sinceritate 
părinților în scrisoarea a- 
dresată lor. „Trei luni 
ne-au învățat multe și 
ne-au făcut să descoperim 
un adevăr amar. Și eu și 
toți camarazii mei sîntem 
convinși că tot ce se petre
ce aici nu se poate sfirși 
bine pentru America. E o 
rușine și un dezastru".

Adevărul amar descope
rit de Lee și de mulți din
tre camarazii Iui își face 
drum în mintea și conștiin
ța unui număr din ce în ce 
mai mare de americani.

E. R.

I

La Brusa s-a desfășurat Festiva
lul international de folclor, în 
cadrul căruia și-a dat concursul 
și o formație a Ansamblului de 
cîntece și dansuri „Perinita" din 
Republica Socialistă România. 
Spectacolele prezentate de artiștii 
romani s-au bucurat de un deose
bit succes. La deschiderea festiva
lului au fost prezenți 
comerțului și industriei, 
orașului Brusa și alte 
locale.

Au fost prezenți, de
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Turcia și consulul ge
neral român din Istanbul.

miniștni 
primarul 

oficialități

asemenea,

în sala cineclubului din orașul 
Paysandu (Uruguay) a fost organic 
zată o gală de filme românești.

Scurt metrajele prezentata — 
„Expoziția realizărilor economiei 
naționale", „Naică", „Acolo unde 
Dunărea întîlnește Carpații", „Cîn- 
tecul amintirilor" etc, s-au bucurat 
de aprecierea spectatorilor pre- 
zenți în număr mare la această 
manifestație culturală.

la Geneva s-a deschis Conferin
ța internațională „Biserica și so
cietatea", prima conferință de acest 
gen convocată din inițiativa Con
siliului Ecumenic al Bisericilor. La 
conferință participă 400 de dele-

îr
FRANȚA : Vedere din Paris

în Consiliul
de tutelă

Consiliul de tutelă al O.N.U. 
și-a încheiat dezbaterile în 
problema situației din terito
riile Noua Guinee și Papua, a- 
flate sub tutela australiană, 
în cursul dezbaterilor a luat 
cuvintul delegatul sovietic, 
Makarevici, care a subliniat 
că guvernul australian tinde 
să-și mențină dominația asu
pra acestor teritorii cu inten
ția de a le include în sfera ac
țiunilor agresive ale blocurilor 
militare din care face parte 
Australia. El a cerut să fie 
întreprinse măsuri pentru ca 
puterea să fie transferată 
populației băștinașe, potrivit 
recomandărilor Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Delegatul australian a încer-

cat să convingă pe membrii 
Consiliului de „grija dezinte
resată" pe care o poartă Aus
tralia popoarele din aceste 
teritorii.

Reprezentantul Liberiei, 
Nathanial Eastman, a arătat 
că delegatul australian a dat 
în mod clar să se înțeleagă că 
Australia nu intenționează să 
îndeplinească rezoluțiile Adu
nării Generale cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale. 
Eastman a declarat că aceste 
teritorii „trebuie să devină li
bere și independente" și a cri
ticat totodată poziția guvernu
lui Noii Zeelande, care sprijină 
Australia în problema terito
riilor coloniale.

Tonul a fost dat în 1961, cu 
un an înaintea obținerii in
dependenței, prin asasinarea 
primului ministru Louis Rwa
gasore. De atunci și pînă în 
prezent istoria micului re
gat Burundi (30 000 km.p. și 
3 000 000 locuitori) n-a fost 
decît o suită de episoade 
sîngeroase, înscrise în același 
context: lupta pentru putere.

Condițiile istorice specifice 
ale acestei țări au făcut ca ri
valitățile interne să debuteze 
cu ciocniri pe criterii rasiale, 
întrucît populația de bază 
aparține a două triburi dife
rite : Watutsi și Bahutu. Cei 
proveniți din tribul Watutsi 
(reprezentînd 15 la sută din 
populație), au exercitat, de 
cîteva sute de ani încoace, 
puterea absolută, în țară, tra- 
tîndu-i pe Bahutu ca pe niște 
sclavi. Perioada postbelică a 
însemnat însă emanciparea 
populației asuprite care și-a 
afirmat voința și a luptat cu 
dîrzenie pentru obținerea in
dependenței. Așa că, în cele 
din urmă, ștergerea urmelor 
trecutului și apropierea dintre 
cele două triburi, pentru reali
zarea deplinei egalități între 
toți cetățenii țării, devenise

iminentă. Este ceea ce a înțe
les și a căutat să înfăptuiască 
în 1961 premierul Rwagasore. '

Dar, cercurile feudale din 
Burundi nu se puteau împăca 
cu ideea pierderii privilegiilor 
lor. Și, cum feudalii (ca și cei 
ce dețineau funcțiile de condu
cere în administrație, magis-

nale și Senatului, aleși în 
1955) la care regele Mwam- 
butsa IV și-a dat largul său 
concurs. Un al doilea prim 
ministru Pierre Ngendandum- 
we a fost asasinat, un altul 
Leopold Bihar, grav rănit. Au
torii atentatelor, făcînd parte 
din aristocrația feudală ultra-

Luptă pentru putere

tratură, învățămint, armată 
etc.) erau exclusiv Watutsi, ei 
au imprimat luptei lor pentru 
menținerea privilegiilor un 
caracter rasial, de luptă împo
triva populației Bahutu.

Au urmat noi crime și fără
delegi (au fost ucise peste 
1 500 de persoane, printre care 
toți membrii Adunării Națio-

reacționară, căutau să înăbușe 
astfel orice intenție de tran
sformări democratice.

Dar nemulțumirile popu
lare creșteau tot mai mult. 
După ce a încercat să strîngă 
un contingent de mercenari 
care să-1 apere, Mwambutsa 
IV a fost nevoit, în octombrie 
1965, să fugă din țară, stabi

După cum 
China Nouă, 
Tze-dun a avut 
tenească cu Birendra Birbik 
Shah Deva, prințul moștenitor a! 
Nepalului care se află într-o vizitei 
în R. P. Chineză. Au fost, de ase
menea, primiți prințul Himalav 
Shah și soția sa, care-I însoțesc 
pe prințul moștenitor, precum șl 
uiți membri ai suitei sale.

La primire au fost de față pre
mierul Ciu En-Iai, Han Nien-lun, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoane oiiciale, 
precum și ambasadorul Nepalului 
în R. P. Chineză, Ranadhir Subba.

hansmite agenția 
președintele Mao 
o convorbire prie- 

Am

Miercuri au continuat la Paris șl 
In suburbiile pariziene manifesta
țiile închinate „Zilelor acțiunii 
pentru pace în Vietnam și solida
ritate cu poporul vietnamez". Un 
număr de 80 de personalități fran
ceze, oameni de știință, de litere și 
de artă, au semnat un apel prin 
care cer respectarea acordurilor de 
la Geneva. Apelul cheamă bărbații 
și femeile din întreaga Franță 
să-și exprime solidaritatea cu po
porul vietnamez în lupta acestuia 
pentru cucerirea independenței.

Printre semnatari figurează nu
mele scriitorilor Louis Aragon, 
Jean-Paul Sartre, Simone de Bati- 
voir, Elsa Triolet, Vercors, Herve 
Bazin, ale cîntăreților Jean Ferrat 
și Hugue Aufray, precum și ale 
regizorilor Alain Resnais, Yves 
Ciampi, Joris Ivens etc.

lindu-se la Geneva. Explicația 
oficială : „tratament medical". 
„Tratamentul" s-a prelungit, 
însă foarte mult și între timp 
feciorul regelui, prințul moște
nitor Charles Ndizeye, și-a pus 
ochii pe tron. Ce s-a întîmplat 
ulterior, este cunoscut. Prințul 
a hotărît vinerea trecută să 
preia întreaga putere, desfiin- 
țînd constituția, înlăturînd pe 
tatăl său și guvernul pe dea
supra.

Ce se va întîmpla de acum 
înainte ? în cuvîntarea ținută 
după preluarea conducerii, 
Charles a precizat că „de la 
moartea (adică de la uciderea 
n.n.) lui Rwagasore, guvernele 
s-au succedat într-o cadență 
foarte rapidă, asasinatele po
litice și comploturile s-au în
mulțit". înseamnă oare că 
prințul e hotărît să schimbe 
această stare de lucruri ? Și-n 
cazul cînd el va păstra puterea 
— se vor pune capăt asasina
telor și fărădelegilor ? Este, 
desigur, cu totul prematur să 
facem pronosticuri. Deocam
dată se poate afirma cu certi
tudine că e vorba de un nou 
episod al luptei pentru putere, 
luptă începută cu ani în urmă.

ION D. GOIA
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După incidentele
de la Salonic

In momentul de față opinia 
publică greacă discută cu 
aprindere posibilele consecin
țe ale evenimentelor de dumi
nică.

Cu atît mai mult. cu cit se
rioasele incidente survenite în 
nordul Greciei între agricul
tori și forțele de poliție s-au 
desfășurat tocmai în perioada 
cînd se împlinea un an de la 
plecarea lui Papandreu din 
fruntea guvernului și de la 
grava criză politică ce a tulbu
rat Grecia în cursul verii tre
cute.

Presa acordă un mare spațiu 
informațiilor în legătură cu 
incidentele și declarațiile di
verșilor oameni politici. Parti
dele de centru șl de stingă 
protestează cu energie împo
triva celor care au ordonat 
deschiderea focului împotriva 

. agricultorilor care manifestau 
pentru satisfacerea revendică
rilor lor economice. într-un 
comunicat dat publicității, fos
tul premier Papandreu a 
acuzat guvernul pentru pro
vocarea incidentelor.

Potrivit unor informații 
transmise de agențiile de 
presă, importante manifestații 
de protest au fost anunțate de 
partidele de stingă și de cen
tru. Autoritățile acuză pe 
partizanii fostului prim-mi- 
nistru că ar pregăti tulburări. 
Guvernul a anunțat luarea 
unor hotărîrl pentru împiedi
carea eventualelor dezordini. 
Printre acestea figurează și 
propunerea de desființare a 
organizației de tineret „Lam- 
brakis". (Amintim că această 
organizație a luat numele unui 
fost deputat de stînga care a 
fost asasinat la Salonic). Parti
dul de dreapta, ERE, a susți
nut acțiunile întreprinse de 
guvern și a cerut să se ia „mă
suri drastice împotriva unor

asemenea manifestații" ( e vor
ba de eventuale noi manifes
tații revendicative ale cultiva
torilor).

In momentul de față parti
dele de stînga cer organizarea 
grabnică a unor noi alegeri. 
Partidele din coaliția guverna
mentală par să respingă ideia 
susținînd că actuala perioadă 
de criză nu ar fi propice pen
tru chemarea corpului electo
ral în fața urnelor.

Indiferent de felul cum va 
fi rezolvată actuala tensiune 
politică — remarcă majorita
tea observatorilor din capitala 
greacă — problema de bază 
care a provocat demonstrațiile 
țărănești pare deocamdată in
solubilă. în urma acordurilor 
încheiate cu S.U.A., Grecia 
nu-și poate exporta anumite 
surplusuri agrare. Pentru a 
împiedica pe țărani să cultive 
în continuare grîu, autoritățile 
au fixat prețuri scăzute pen
tru vînzarea acestui produs. O 
dată cu pagubele produse 
cultivatorilor, măsura afectea
ză și comerțul exterior al țării. 
Ministrul grec al comerțului, 
Kathris, a declarat la Bru
xelles că țara sa are de înre
gistrat pierderi serioase de pe 
urma acordurilor internațio
nale la care participă. Refe- 
rindu-se la situația existentă 
în urma asocierii Greciei la 
Piața comună, ministrul a de
clarat : „Grecia se va putea 
găsi în viitor în penibila și di
ficila situație de a lua even
tuale măsuri comerciale puțin 
dorite, măsuri care vor deveni 
necesare în cazul în care va 
continua deficitul prelungit al 
balanței sale comerciale". Defi
citul, a adăogat ministrul, va 
atinge la sfîrșitul acestui ai» 
suma de 650 milioane dolari.
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