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In eadrnl dezbaterii 
organizate de ziarul 
nostru la această rubri
că, publicăm astăzi con
vorbirea avută recent 
cu tovarășul ing. ION 
CRIȘAN, directorul ge
neral al Direcției gene
rale tehnice din Minis
terul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini.

mente

de polie

tilenă

livrate 
de ca- 
Bucu- 
a dat

Colectivul Com
binatului petro
chimic — Ploiești 
a început să pro
ducă un nou sor
timent de polieti
lenă cu rezistență 
mare și siguranță 
în izolarea cablu
rilor electrice. Pri
mele cantități din 
produsul amintit 
au și fost 
noii fabrici 
bluri din 
rești, unde
bune rezultate.

Tot la combina
tul din Ploiești se 
vor produce în cu- 
rînd și alte sorti
mente cu o largă 
diversitatea de în
trebuințări, prin
tre care polietile
nă rezistentă și cu 
o transparență de
osebită care să în
locuiască celofa
nul la ambalarea 
diferitelor articole 
de menaj.

(Agerpres)

* ***** ***

Luni dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului 
Comunist din Austria condusă 
de tovarășul Franz Muhri, pre
ședintele P. C. din Austria, ca
re, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Alfred Ruschitzka, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Austria, și 
Josef Wodrazka, membru al 
C.C. al P. C. din Austria, se
cretar al organizației din lan
dul Salzburg a P. C. din Aus
tria.

La aeroportul Băneasa dele
gația a fost salutată de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Prezidiului Permanent și al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihaî Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., An
drei Păcuraru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. Constantin Va- 
sillu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

Pregătiri pentru deschiderea 

cursurilor in

„Mă voi referi la următorul 
pasaj 
ziarul 
brică 
tualul 
desfășoară rapid, face ca. 
dată cu noile realizări 
științei și tehnicii. însăși crite
riile de apreciere a calității 
produselor să se schimbe, să 
devină din ce în ce mai com
plexe, mai exigente și. deci, în
suși conținutul noțiunii de ca
litate se schimbă continuu ; 
calitatea apare astfel ca o no
țiune dinamică". Folosind un 
limbaj matematic putem spune 
că noțiunea de calitate apare 
ca o funcție de timp. Adică un 
produs — și, ca să ne fixăm Ia 
ramura noastră : mașină, uti
laj, aparat, instalație — care 
astăzi este de calitate supe
rioară, mîine poate să nu mai

din articolul cu care 
dv. a deschis noua ru- 
privind calitatea : „Ac- 
progres tehnic, care se

o 
ale

calitățiiJF
— Problema are două as

pecte : 1 — produsul se află 
in fabricație curentă ; 2 —
produsul trebuie asimilat. Ce 
soluții indicați in fiecare din
tre aceste situații ?

— In primul caz realizarea u- 
nor produse bune înseamă de 
fapt menținerea lor în perma
nență, la un nivel calitativ ri
dicat, iar acest lucru nu se 
poate obține decît printr-o 
muncă perseverentă și conti
nuă pentru a le păstra în com
petiția cu produsele fabricate 
in alte țări.

Din această cauză. în fiecare 
uzină orientarea activității de 
concepție trebuie să vizeze pe 
de-o parte lărgirea sortimen
telor oentru a se acoperi ce
rințele crescînde ale economi
ei naționale, și pe de altă par-

te modernizarea fiecărui pro
dus fabricat în mod curent.

— Criteriile de apreoiere a 
calității sînt totuși multiple...

— Tocmai de aceea, proiec
tantul trebuie să aibă în per-; 
manență în vedere indicatorii’ 
cei mai importanți asupra că
rora trebuie să acționeze și să 
se concentreze în primul rînd 
asupra lor. Anduranța în ex
ploatare, siguranța de funcțio
nare, greutatea proprie, randa
mentul, capacitatea de produc
ție, nivelul de automatizare pot 
influența în măsură mai mare 
sau mai mică nivelul calitativ 
al unui produs. De exemplu, 
pentru aparatele electrice tre
buie să se acționeze în princi
pal in direcția creșterii sigu
ranței în exploatare și a andu- 
ranței. a duratei de viață. La 
mașinile-unelte interesează în 
mare măsură precizia de pre
lucrare, menținerea pe o dura
tă mai lungă a preciziei, nive
lul de automatizare.

Ideea care trebuie reținută 
este următoarea : ORICE PRO
DUS CARE NU ESTE IN PER
MANENTA SUB OCHII UNUI 
CONSTRUCTOR, CARE SĂ-L 
MENȚINĂ LA UN NIVEL RI- 
RICAT, INEVITABIL RĂMl- 
NE IN URMĂ.

— Cum ne putem da seama 
dacă un produs se află la un 
anumit nivel tehnic ?

— Există două căi. Una este 
DOCUMENTAREA. Revistele 
tehnice, buletinele editate de 
I.D.T., filmele tehnice, expozi
țiile de produse, schimburile
de experiență peste hotare o-“ 
feră o bogată sursă de inspi
rație pentru proiectanți.

în acest sens pot acțio
na cu deosebită eficacitate și

Convorbire realizată de 
ing. ARTUR IOAN

(Coniinuare tn pag. a lll-a)

La pescuit, in delta

mu- 
Nă-
ex-

CLVJ (De la cores
pondentul nostru).

Recent, în sălile 
zeului regional din 
săud s-a deschis o
poziție de grafică și de
sen în tuș. Expoziția cu
prinde momente din
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co- 
ce- 
vor 
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toate 
pentru

opti-

creat 
de a 
potri- 

dota

Liceele de specialitate, înființate ca 
urmare a Directivelor celui de al IX- 
lea Congres al P.C.R. au exercitat o 
puternică atracție asupra absolvenților 
din acest an ai școlilor generale. Măr
turie stă afluența considerabilă la cele 
două sesiuni ale concursului de admite
re a tinerilor dornici ca pe lingă pre
gătirea de cultură generală să dobin- 
dească în anii de liceu și calificare 
intr-un domeniu sau altul de activitate.

In regiunea Bacău vor funcționa în 
anul școlar care începe peste citeva zile 
7 licee de specialitate. Intr-o convorbi
re cu tovarășa MARIA VICOL — șefa 
secției de învățămint a sfatului popular 
regional — am consemnat măsurile care 
s-au luat pentru ca procesul de învăță- 
mînt in acest tip nou de școală să se 
desfășoare în cele mai bune condiții.

— Profilul licee
lor de specialitate 
din regiunea noas
tră — ne-a spus 
d-sa — răspunde, 
așa cum este și fi
resc, nevoilor de 
cadre cu pregătire 
medie ale principa
lelor ramuri econo
mice din regiune. 
Astfel, vom avea 
două licee care vor 
pregăti tehnicieni 
în domeniul chimi
ei (unul va funcțio
na la Piața Neamț 
și celălalt în orașul 
Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej), două li
cee cu profil agri
col (în orașul și ra
ionul “ 
liceu 
altul 
unul 
(toate 
în orașul Bacău).

De la început 
vreau să apreciez 
că fiecare liceu

specialitate în par
te a atras numeroși 
tineri, bine pregă
tiți, asigurînd ast
fel un nivel ridicat 
concursurilor de 
admitere și, deci, o 
selecție valoroasă a 
candidaților. Am 
avut 8 și 10 candi
dați pe un loc la 
liceele agricole și 
chimice și nu mai 
puțin de 5—6 pe un 
loc la celelalte li
cee. în asemenea 
condiții avem toate 
premizele să înce
pem activitatea di
dactică în cadrul 
liceelor de speciali
tate în condițiile 
unor exigențe 
respunzătoare 
rințelor cărora 
trebui să facă 
viitoarele cadre de 
tehnicieni.

Aflate în primul 
lor an de activitate 
liceele de speciali

tate ne-au 
preocuparea 
găsi localuri 
vite, de a le 
corespunzător, de a 
le asigura 
condițiile 
desfășurarea 
mă a procesului de 
învățămint. în mo
mentul de față toa
te aceste pregătiri 
sînt încheiate : e- 
levii anului I ai li
ceelor de speciali
tate au săli de cla
să, laboratoare, 
locuri de practică 
asigurate în incinta 
școlilor ori la între
prinderile de profil. 
Astfel Liceul de 
construcții funcțio
nează într-un local 
modern dat în 
funcțiune anul tre
cut : Liceului peda
gogic i s-au adău
gat noi săli de 
cursuri și labora
toare ; pentru Li
ceul economic care 
va funcționa provi
zoriu la o altă școa
lă. este . prevăzută 
începerea unei con
strucții corespunză
toare. Toate liceele 
de specialitate au 
fost înzestrate cu
material didactic, 
elevilor le-au fost- 
asigurate ca și tu
turor celorlalte ca
tegorii de școlari 
manualele gratuite.

tlnăr, Romulus Colfeanu 
la semnarea certificatului 
peste 300 apartamente din

Deși toarte 
a participat 
de naștere a .

cartierul Ploiești Nord

Centenarul Coșbuc
viața și activitatea lui 
George Coșbuc.

In raionul Năsăud, și 
în alte raioane ale re
giunii Cluj, mii de ță
rani s-au întîlnit dumi
nică cu numeroși confe
rențiari care au evocat 
aspecte ale vieții șt ope-

rei poetului. Echipe 
tistice de amatori 
prezentat programe 
tistice. In următoarele 
zile, simpozioane, comu
nicări științifice, monta
je literare-muzicale vor 
evoca personalitatea lui 
George Coșbuc.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Șl TOTUȘI „FARUL
I 
I
I 
I

7000AUTORI
Al UNEI SCRISORI

NU „BATE“ PREA DEPARTE
I 
I

Sportivii clubului constân- 
ean „Farul" au trecut, anul 

acesta, în palmaresul lor 
unele victorii de prestigiu. La 
sfîrșitul campionatului repu
blican de volei, echipa de fete 
a ocupat locul III, cea de 
rugbi locul IV : comportări 
bune au avut echipele de fot
bal „Electrica" și „Portul" în 
categoria C, ca și unii boxeri, 
halterofili, luptători. Ca un 
lucru pozitiv, trebuie remar
cat și faptul că față de alți 
ani a sporit numărul secțiilor 
afiliate la federațiile de spe
cialitate cu încă 16, al sporti
vilor legitimați cu încă 100 

\ iar al celor clasificați cu 280.

La prima vedere aceste 
scurte consemnări ar putea 
determina părerea, că rezul
tatele enumerate sînt rodul 
unei largi și multilaterale ac
tivități sportive. La o cerceta
re mai atentă a faptelor și 
datelor, a realității, vrînd-ne- 
vrînd ajungi însă la conclu
zia că succesele amintite pă
lesc tn fața a ceea ce ar fi 
trebuit să fie. că ele nu fur
nizează nici pe departe com
bustie pentru strălucirea „Fa
rului".

Există tn orașul Constanta, 
o bază solidă de masă pentru

dezvoltarea sportului de per
formanță pe care o atestă în 
primul rînd numărul mare al 
tinerilor care practică, mai 
susținut sau mai sporadic, 
sportul. Existența celor 93 de 
asociații sportive, de îndru
marea cărora se ocupă clubul 
„Farul", a celor peste 2 500 de 
sportivi legitimați, e conclu
dentă. Dar iată că din aceștia 
clubul a activizat doar vreo 
400 de sportivi. Numai cîteva 
secții : volei fete, rugbi, halte
re, box, parțial atletismul au 
o activitate și rezultate ceva 
mai bune. De fapt, însă, nici 
atletismul, ca să luăm la în-

tîmplare una din discipline, nu 
poate fi urcat pe podiumul de 
onoare. Secția numără de abia 
50 de atleți seniori și juniori 
— în vreme ce atletismul are 
nici mai mult nici mai puțin 

decît 42 de probe. Alte 
sporturi : scrima gimnas
tica. odinioară cu rezulta
te remarcabile pe plan națio
nal, au fost lăsate, cu sau fără 
bunăștiință în voia soartei 
Ani în șir aceste discipline au 
fost radialc. la figurat vor 
bind, din preocupările și acti

VASILE CĂBULEA

(Continuare tn pag. o IV-al
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Pe adresa Comitetului l.T.C. al 
Combinatul siderurgic Galați

Pe cel mal tlnăr șantier al 
făril, Combinatul Siderurgic de 
la Galati. dintre cei 10 000 de 
tineri, aproape jumătate au lu
crat la Hunedoara, Bicaz, 
Onești. Multi vin pentru prima 
oară pe șantier, de pe băncile 
școlii sau de la munca clmpu- 
lui. Șantierul devine pentru toii 
casa și locul de muncă, prilej 
de satisfacții șl bucurii. Orga
nizarea activității acestei imen
se familii este o sarcină de 
mare răspundere care necesită 
o temeinică cunoaștere a con
dițiilor de lucru și de viată 
nlerite de șantier, o grijă deo
sebită oentru educarea tineri
lor veniti, din toate colturile 
tării, pentru integrarea lor in-

tr-nn proces firesc de activi- 
taie stabili. Cum se achită or
ganizațiile U.T.G. de la Combi
natul Siderurgia de această 
sarcină !

...Prin tata biroului de pri
miri șl repartizări al șantieru
lui se perindă zilnla zeci de ti
neri i unii vin cu experiența 
altor șantiere, alții văd pentru 
prima oară schelele gigantice 
ale halelor, pilonii de beton ai 
viitoarelor otelărli zumzetul 
încordat at aparatelor de sudu
ră. forfota greoaie a basculan
telor. Multi au auzit că pe șan-

GALINA BĂDULESCU

(Continuare tn pag. a V-a)
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Folosirea termenului „protector" ar 
putea părea cel puțin ciudată în cazul 
betonului. Și totuși, chiar și acest simbol 
al solidității are nevoie de un apărător 
de nădejde. Căci viața inexpugnabile
lor baraje ale hidrocentralelor este 
scurtată de acțiunea corozivă și erozivă 
— sumată în timp — pe care o exercită 
apa asupra betonului.

Iată numai un exemplu care demon
strează convingător însemnătatea vaBtu- 
lui obiect de cercetare pe care-l repre
zintă găsirea unor mijloace de luptă efi
ciente împotriva coroziunii și eroziunii.

Din motive lesne de înțeles, factorii 
care răspund de această acțiune dis
tructivă nu pot fi înlăturați. în rîndul 
lor se numără, de pildă, oxigenul care, 
mai ales în aerul umed, „atacă" meta
lele. Apele de răcire care sînt introduse 
în instalațiile chimice conțin oxigen, 
bioxid de carbon și alți factori care 
„topesc" oțelul laminat din care sînt 
confecționate utilajele. Și aceasta nu se

Din laboratoare
pe șantiere

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

uzură 
care 

din însuși
pro-

ROMÂNEȘTE un 
apll-

soldează numai etl înlocuirea prema
tură a instalațiilor, ci și cu întreruperea 
periodică a procesului de producție sau 
cu pierderi substanțiale de materiale 
fabricate prin fisurile provocate de 
agenții corozivi.

O contribuție originală românească 
în rezolvarea acestei probleme este 
materializată în tema intitulată „Poli
meri pe bază de furfurol-acetonă pen
tru betoane organo-minerale". Rezolva
tă de curînd de către un vast grup de 
cercetători, această cercetare științifică 
pune la dispoziția constructorilor una 
dintre cele mal moderne soluții pentru 
obținerea de betoane speciale, chlturi 
și mortare. Coordonată de către secția 
de chimie fizică a macromoleculelor a 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia, această cercetare științifică pre- 
zentind un deosebit interes pentru eco
nomia noastră națională a întrunit 
eforturile catedrei de chimie fizică a 
macromoleculelor și ale celei de chimie 
fizică din cadrul Universității bucu- 
reștene, ale lucrătorilor științifici de la 
I.N.C.E.R.C. și Î.S.T.H., precum și ale 
întreprinderii „Anticoroziv" din Capi
tală.

Studiile — ca și experimentarea lor 
practică au fost efectuate în mai multe 
etape. S-a constatat — cu acest prilej 
— mârea însemnătate pe care o pre
zintă pentru prepararea acestor po
limeri iradierea cu raze infraroșii. S-a 
reușit, în felul acesta, să se accelereze 
considerabil procesul de polimerizare, 
ca și perfectarea structurii tridimensio
nale a masei plastice. Datorită acestor 
fenomene — și altora asemănătoare — 
s-a obținut o creștere rapidă a proprie
tăților mecanice a polimerilor, proprie
tăți care ajungeau maxime la 1—2 zile 
de la iradiere. Și este de menționat 
faptul că — la temperatura camerei —

pentru atingerea acelorași valori era 
necesară trecerea unei perioade de doi 
ani...

în cele din urmă, au fost elaborate 
două procedee de sinteză a polimerilor. 
Primul — în sistem discontinuu — se 
desfășoară într-un interval de timp de 
ordinul minutelor, în timp ce în lite
ratura mondială de specialitate astfel 
de procese sînt amintite ca durînd pînă 
la 24 de ore. Iar cel de al doilea — 
continuu — reprezintă un procedeu ori
ginal creat de către oamenii de știință 
români. Durata sintezei este de numai 
2—5 minute, acest sistem continuu fiind 
recunoscut ca invenție și brevet și 
peste hotarele țării noastre.

Alte studii — cu caracter aplicativ au 
fost orientate spre obținerea chiturilor, 
mortarelor și betoanelor pe bază de 
monomer FA. Pe baza lor, s-a trecut la 
organizarea producției în serie a chi
turilor anticorozive, a căror însemnă
tate pentru industria chimică sau ali

mentară nu se mai 
cere a fi demon
strată. Pardoseli 
anticorozive — 
realizate ca urma
re a acelorași cer
cetări — au fost 
montate pint In 
prezent în nume
roase unități ale 
industriei chimice 
sau alimentare, șl 
ele fac față cu deo
sebit succes condi
țiilor de 
prematură, 
reies
procesul de 
ducție.

în sfîrșlt, 
cîmp larg de 
cație își găsesc
mortarele și be- 

n-.J organo-minerale obținute pe bază 
de monomer furfurol-acetic (FA) în con
strucțiile hidrotehnice. Experimentîn- 
du-le, specialiștii au ajuns la concluzia 
că ele prezintă proprietăți net superioare 
betoanelor obișnuite, realizate pe bază de 
ciment. Dacă mai adăugăm la însușirile 
enumerate, ieftinătatea șl marea accesi
bilitate a materiilor prime din care se 
fabrică, atunci însemnătatea noilor poli
meri pentru industria noastră apare evi
dentă.

Așa cum se întîmplă cu realizările 
științifice a căror însemnătate eco
nomică este deosebit de complexă, și în 
cazul acesta cercetările continuă în 
direcția nu numai a perfecționării însu
șirilor lor în raport cu acțiunea unor 
factori de mediu, ci și a extinderii con
tinue a folosirii lor practice. De mare 
însemnătate în acest sens sînt cercetă
rile legate de influența pe care o exer
cită apa asupra proprietăților fizico- 
mecanice ale polimerilor de furfurol- 
acetonă iradiați. De rezultatele acestor 
studii este legată utilizarea pe scară 
largă a acestor polimeri pentru pro
tecția antîcorozivă a barajelor șl a ca
nalelor de irigație în agricultură. Prin 
cfiptușlrea acestora cu plăci fabricate 
din polimeri FA, rezistența betonului 
ar crește — consideră specialiștii pe 
baza cercetărilor efectuate pînă în pre
zent — de trei ori.

Uneori, aplicativitatea unor cercetări 
cunoaște o asemenea lărgire de „gamă" 
incit depășește cu mult presupunerile 
celor care le-au inițiat. O nouă destina
ție presupune, însă, noi cercetări. Șl 
„profesiunile" polimerilor FA sînt de 
abia la început. Cercetările continuă...

Dr. A. MISAILA

400 000

lei Reșița. Cartierul
Moroasa

economii
Secția mecanică a Institutu

lui de cercetări pentru cultura 
cerealelor Fundulea a obținut 
în ultimul timp realizări care 
merită a fi remarcate. Execu- 
tînd revizii numai de bună ca
litate s-a mărit durata de func
ționare a mașinilor agricole 
între două reparații. Econo
miile realizate de secție pă a- 
ceastă cale se cifrează la peste 
400 000 lei. Printre tinerii care 
au contribuit la obținerea ace
stor succese se numără și me
canicul Octavian Marin. Mun
cește conștiincios, caută să cu
noască ca a nou în legătură 
cu meseria lui, asta un contro
lor exigent al propriei munci. 
Pentru a reliefa mai bine cele 
spuse ni s-a povestit un fapt 
petrecut cu puțin timp în ur
mă. în secție se aflau ai prese 
defecte. Din diferite caute a- 
norarea comenzii înaintate în- 
tlrziase. Deși lipsiți de piesele 
de schimb necesare Marin Oc
tavian împreună cu alți 
muncitori au primit să exe
cute această lucrare. Organi- 
zîndu-și bine munca, planifi- 
cînd exact fiecare lucrare au 
reușit să reducă la jumătate 
timpul necesar pentru repara
rea unei prese.

M. GHIȚULICA

Dosarul
birocrației

Consfâturea

însă, la

griului
Cu participarea specia

liștilor de la consiliile agri
cole regionale și raionale, uni
unile regionale și raionale ale 
cooperativelor agricole, di
rectori din G.A.S. și S.M.T., 
ingineri agronomi și președinți 
din cooperative agricole de 
producție, S-a desfășurat la 
Oradea consfătuirea griului 
din regiunea Crișana. Refera
tul prezentat a reliefat, de fapt, 
rezultatele obținute de unită
țile agricole din regiune în 
cultura griului prin aplicarea 
unei agrotehnici înaintate, prin 
folosirea soiurilor celor mai 
productive etc.

S-au prezentat apoi reco
mandări pentru însămînțarea 
griului și măsuri pentru sta
bilirea soiurilor și a terenurilor 
cele mai potrivite. Discuțiile 
la care au participat specialiști 
din diverse unități au pus în 
lumină experiența dobîndită 
de acestea cît și largile posi
bilități existente pentru îm
bunătățirea și pe mai departe 
a rezultatelor la această prin-

•clpală cultură cerealieră 
tării. (C. BEJAN). I

I

Așadar, să recapitulăm...
În anul 1963 ia ființă, pe 

lîngă tînăra Uzină de alumi
niu din Slatina, Școala profe
sională de chimie, menită să 
pregătească muncitori noului 
obiectiv industrial. Tot din 
acest an, alături de alte cadre 
didactice, este încadrată la a- 
ceastă școală, ca profesor ti
tular de limba română, tînăra 
Gherghina Diaconu, fiind pe 
atunci studentă In ultimul an 
al Facultății de filologie, secția 
fără frecvență. Pînă aici lu
crurile sint clare, firești. La 
fel și în anul școlar următor, 
1964—1965, cînd Gherghina 
Diaconu 
fără a se 
examenul 
(Conform 
zițiilor în 
absolventul 
dator să-și dea e- 
xamenul de stat 
în maximum trei 
ani de la absolvi
rea facultății).

Continuă, evident, 
catedră. în luna decembrie 
1965, însă, este înștiințată de 
către Ministerul Industriei 
Chimice, forul tutelar, că în 
anul școlar 1965—1966 a fost 
încadrată ca profesor suplini
tor. Cauza ? „Nu ai examenul 
de stat" — 1 se explică verbal. 
(De asemenea, trebuie mențio
nat aici că în februarie, Gher
ghina Diaconu îșl susține exa
menul de stat pe care îl ia). 
De acum lucrurile nu mai sînt 
clare, firești. Și tot de acum 
începe pentru tînăra profesoa
ră „lanțul slăbiciunilor", pe
rioada peregrinărilor, memo
riilor, cererilor, adreselor.

Firesc, după Susținerea exa
menului de stat, face o cerere 
către ministerul de resort, 
înregistrată cu nr. 15 486 din

cînd 
termină facultatea, 
prezenta, 
de Btat

dispo- 
vigoare, 

este

munca la

SHAKE

SHAKE
SPEARE
da Ștefan Iureș
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28 februarie 1966, prin 
solicită o nouă categorie 
salarizare, corespunzătoare 
studiilor. în locul răspunsului 
cuvenit, Gherghina Diaconu 
primește o adresă din partea 
M.I.Ch. prin care este anunța 
tă că începînd cu 1 septembrie 
nu va mai lucra la această 
școală. Totodată află că postul 
i-â fost dat vacant, publicat 
în Buletinul oficial nr. 1 din 
1966. începe perioada „mari
lor manevre" : un memoriu 
către M.I.Ch. solicitînd rămî- 
nerea în continuare în postul 
legal ocupat ; altul, nr. 5 069 
din 25 februarie, către secția 
raională de învățămînt (că
ruia, înaintat cu aviz favora

bil secției regio 
nale de învățămînt, 

^i se pierde urma), 
în iunie o adresă 
din partea M.I.Ch. 
o înștiințează că 
postul l-a fost o* 
cupat de un alt ca

dru, deoarece n-a depus ce
rerea de solicitare în terme
nul legal (deși Gherghina Dia
conu, conformîndu-se și aces
tui mod de răstălmăcire a le
gilor, făcuse totul în timpul 
recomandat). La 25 iunie o 
nouă decizie a aceluiași mini
ster îi aduce vestea că a fost 
înlocuită (ea tocmai se înscri
sese pentru examenul de de
finitivat, la care a trebuit a- 
poi, dureros, să renunțe) cu 
Iulla Săraru, venită, în peri
oada contestațiilor de la Dră- 
gănești-Olt (care, însă, își pe
trecuse anul precedent tot prin 
Slatina cu supliniri). Culmea 
surprizei, același minister pe 
28 iunie — la numai trei zile 
după ce o anunțase că a fost 
înlocuită din post — o trimite 
să facă parte din comisia e- 
xamenului de admitere la 
Școala profesională din Năvo
dari.

...Am spicuit 
te, alese voit 
pentru a arăta șubrezenia șl 
inconsistența 
care le-au generat. 
Gherghinei Diaconu 
însă și alte „piese" 
rii, adrese, consemnate la ser
viciile registratură ale secțiilor 
raională și regională de învă
țămînt, Ministerului Industriei 
Chimice, Ministerului învăță- 
mîntului; un Întreg „film" de 
S.O.S.-uri, adeseori la margi
nea răbdării.

Cînd se va rezolva oare a- 
ceastă situație 7

Dacă va crede cineva că invidia m-a stirnit să aștern rîndurile de față, atunci voi recunoaște — dar numai intre patru ochi — că un grăunte de adevăr există, cumva, în această supoziție. Am văzut de cîteva ori niște dansatori de „shake"; erau tineri, erau frumoși, se mișcau cu o grație ritmică de netăgăduit. Brațele împrumutaseră de la șerpii tropicelor o elasticitate autonomă ; umerii cu oase dizolvate în cauciuc, săltau rotund, în mișcare inelară torsul se înșuruba, unduitor, de jos în sus, iar șoldurile marcau printr-o zvîc- nlre voit asimetrică, la Intervale mai rare, cite un capăt de frază melodică. Astfel descompusă în elemente, mișcarea dansatorilor de shake pierde însă trăsătura sa esențială : expresia coregrafică a dinamismului. Spectacolul este foarte agreabil în măsura în care figurile complicate se subordonează unei armonii esențiale, unitară pentru toți mușchii și ritmică fără sforțări. Orice contrafacere este, sever, sancționată prin ridicol.Atunci, privindu-i pe a- cești fervenți adoratori ai dansului ce le poruncește „scutură-te“ ! m-am pomenit visînd (blasfemie ?) la Will Scutură-lance, născutul șl
EXTEMPORAL

Faima lucrătorilor de la Fa
brica de taianță Sighișoara 
este atestată de calitatea 
produselor, mult apreciate 

de cumpărători

Foto : T. DUMITRESCU

„CLUJEANA //

SE EXTINDE

cîteva elemen- 
contradictorii,

argumentelor 
„Dosarul" 

conține 
— memo-

I. ANDREIȚĂ

La Fabrica „Clujeana1 se 
desfășoară intense lucrări de 
modernizare și extindere.

Construirea noii hale a sec
ției de talpă artificială cu o 
suprafață de 5 250 m p a fost 
terminată. Au și început să 
sosească utilajele care vor fi 
montate aici. A început con
strucția unei noi clădiri cu 5 
nivele pentru extinderea ate
lierelor de bază. Lucrările ău 
ajuns la al doilea palier. Noile 
ateliere vor avea o capacitate 
zilnică de 17 000 perechi în
călțăminte. Secția tăbăcărie 
minerală s-a înălțat cu încă 
un etaj. A început și aici con
strucția unei noi hale desti
nată operațiilor de finisare.

I. RUSU
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CARNET CINEMATOGRAFIC
Eroina lui Mauriac, Therese 

Desqueyroux pare, pi nd la un 
moment dat, dar și atunci nu
mai la 
„Nora" 
ditate.

Ușa 
eroina lui Ibsen este înlocuită 
aici, amănunt semnificativ, cu 
un compromit deloc de com
plezență. Chiar refuzîndu-și o 
evadare in erotism (existau 
premize), Therese împrumută 
refulărilor sentimentale o lu
ciditate în care, de altfel, se 
complace. Cînd descoperă în- 
tîmplător cinismul, nu și-l 
poate anexa modului ei de a 
trăi. Rememberul o învinovă
țește în proprii ei ochi. Con
strângerile sociale obiective nu 
sînt, decît parțial, explicații. 
Drama personajului e o dramă 
a mediului, evadînd din el spre 
ce se îndreaptă eroina ?

Filmul nu ne-o spune, nici 
nu ne lasă să bănuim, cartea 
însă precizează, vag ce-i drept, 
dar demn de atenție : Therese 
este atrasă de oraș, ca de un 
„codru uman fremăttnd de 
viață, frămîntînd de pasiuni

o privire în grabă, o 
cu un plus de morbi

pe care o trîntește

mai vijelioase decît orice 
furtună". Și pentru divorțul 
moral cu un soț apatic, preo
cupat de onoarea familiei, in
sensibilitatea acestuia, pe pla
nul ideilor, cade ca motiv, ca 
explicație, din moment ce 
eroina își dă seama că „ceea 
ce însă atrage nu este orașul 
de piatră, nici muzeele, nici 
conferințele lui", și, „acum nu 
mai iubea decit viața, oamenii 
care trăiesc din plin".

Chiar pentru un film pre
miat pentru fidelitatea adap
tării cinematografice, trimi
terea la sursa literară nu este 
o soluție. Nu este doar în 
măsura în care nu poate servi 
creionării psihologiei persona
jului. Citatul ales nu comple
tează deci ecranul, numai sub
liniază, pentru a semnifica, 
date morale.

Drama este, în fond, a cu
plului, .în care partenerii s-au 
angajat convinși, fiecare la 
rîndul său, de modelarea, cu 
timpul, a celuilalt.

Georges Franju, regizorul, 
nu a „înnobilat" drama, liris-

mul existent e al naturii, a! 
pădurilor din Argelouse ori al 
ploilor monotone; persona
jele sint surprinse în acel pro
zaism ce le e caracteristic și

bilității și în care, totuși, nu 
se poate vorbi 
din moment Ce 
o accepție a ei.

Emmanuelle
rol care-l permite un limbaj 
pur vizual, fizionomie, în ciuda 
„greutății" textului, excelează, 
înscriindu-se în categoria de 
interprete care au dat glorie 
filmului prin disponibilități de

de singurătate 
nu există nici

Riva, într-un

crurile, există exemple care 
arată că filmic, se trece din
colo de cuvinte. Secvența în 
care Therese întîlnește pe 
probabilul logodnic al cumna
tei este elocventă în acest 
sens. Ea așteaptă Să vadă per
sonificat un ideal de care a 
fost frustrată, omul care prin 
iubire dislocă diurnul, „care 
mișcă sort și stele", in locul

Evadare?
Therese Desqueyroux

care permite răbufnirea spre 
un „altceva", necunoscut, al 
eroinei.

Previzibil, deznodământul e 
amînat doar pentru detaliile 
mediului sufocant unde preju
decățile capătă lustrul onora-

interiorizare care legitimează 
posibilitatea artei cinemato
grafice de a sensibiliza idei, 
drept încă și acum contestat. 
Turul de forță, în speță, poate 
fi discutat doar sub aspectul 
unei ecranizări, deci doar ca 
o ilustrație. Și așa stînd lu-

acestei imagini îi apare un 
escroc sentimental, cinic și 
blazat, jonglînd cu idei despre 
fericire, livresc în măsura în 
care poate denumi prin gura 
altora stări de fapt de care 
nu-i capabil la propriu. Apli
cat la o vitalitate debordantă

acest soi de existențialism o 
fascinează pe Therese, și în 
același timp o surpă sufle
tește.

Felul in care Emmanuelle 
Riva interiorizează această 
stare de spirit, (spre care, în 
film, totul a fost condus cu o 
finețe ostentativă), e și o de
monstrație actoricească de 
neuitat, pentru că interpre
tarea stărilor de spirit e ceva 
care unește, pe deasupra lor, 
artele, în totalitate.

Deloc mai prejos Philippe 
Noiret în Bernard (soțul) și 
Helene Dieudonne (Anna) aduc 
filmului lui Franju un echili
bru necesar în distribuție.

In toiul unor conttovetse 
aprinse pro și contra ecraniză
rilor, .Therese Desqueyroux" 
mai mult decît să împace 
părțile poate să le dezbine și 
mai rău. Cu o condițiedoar 
dacă nu se ține seama Că „re
zolvarea" filmică a cărții lui 
Francois Maurlttc nu e subor
donată textului decit în mă
sura în care aceasta se înscrie 
ca imagine cinematografică și 
nu ca fotografie animată.

I răposatul la Stratford on 
I Avon, fiul mănușarului și 
I părintele Spiritual a vreo 
I mie de personaje dramatice 
I cu drept de veșnicie. Iată că 
I prima silabă a. .frumosului 
I său nume a; devenit cartea 
I de vizită a'unul ritm Ia mo- 
I dă, înrudire sonoră lipsită 
I de orișice consecințe. Legătu- 
I ra dintre zisul shake și ilus- 
I trul Shakespeare fiind mai 
I subțire și mai insignifiantă 
I decit firul de păianjen, tre- 
I buia să-mi interzică orice me- 
I lancolie, Oprlndu-mă undeva 
I lâ sthița unul suria.I Dar dacă nu s-a întîmplat 
I așa, este pentru că am făcut 
I imprudența să stau de vor- 
I bă cu un dansator, mie vag 
I cunoscut, interesîndu-mă, cu 
I formula uzitată, ce mal face. 
I Am aflat cft dansează shake. 
I Ceea ce observasem deja ; 
I dar nu, băiatul vroia să-mi 
I spună că e tiranic și pasio- 
I nat atras de „cel mai frumos 
I dans modern din lume", pînă 
I într-atît îneît caută zilnic 
I prilejul să-și desăvârșească 
I măiestria. Prietenii cu mag- 
I netofon, reuniunile diferite, 
I reprizele de dans ale restau- 
I rantelor centrale, îi satisfac, 
I parțial, această arzătoare do- 
I rință, totuși nu în măsura 
I dorită. .Scurt, omul ar fi fost 
I întru-totul fericit dacă, vai, 
I cura sa de shake n-ar fi avut 
I cu totul independent de vo- 
I voința lui, și unele regreta- 
I bile goluri. Radioul, televl- 
I ziunea nu-1 Sprijină Indea- 
I juns și, pare-Be, nici compo- 
I zitorii de muzică ușoară n-au fost încă total convertiți la adevărata credință...Pentru shake aș sacrifica tot, simt că n-aș avea nevoie de nimic altceva (cultural, n.n.) Mișcătoarea destăinuire ar fi clintit și un leu de piatră ; efectul ei a fost însă cu totul bizar. Am început să-mi privesc interlocutorul ca printr-o sticlă a- fumată. L-am aflat în eclipsă. Mușcat ori nu de vîrco- laci, spiritul i se înfățișa ciuntit rău, zdrențuit pe margini și cu rupturi în extensie. Să-l mai învestighez asupra celorlalte valențe ale sensibilității sale artistice ? Inutil. Mărturisirea fusese pe cît de clară, pe atît de comple- I tă.Vine toamna, se deschide stagiunea teatrală. Shakespeare e iarăși invitat, cu o I nouă reverență sfioasă, pe scenele noastre: Richard al IlI-lea își va mai oferi o dată I zadarnic, regatul pentru un I cal la sfirșitul bătăliei de la | Bosworth. Unde va fi, atunci amatorul de shake ? Pasiu- nea-monopol ii va da, oare, o scurtă permisie, îngăduln- du-i o seară de artă ? Foarte elastica mișcare, ici unduitoare, colo zvîcnită, a trupului său va vroi să permită, interior o mișcare mal puțin vizibilă, dar mai profundă și mai subtilă, și cu o durată nedeterminată ? Ar fi bina, ar fi excelent dar păstrez a- numite rezerve, pînâ la proba contrarie. Avem cu toții, presupun, cea mai deplină simpatie pentru dans, implicit omagiu adus tinereții «ub cea mai manifestă ipostază. Insă nu putem rămîne surî- zători cînd pe acest altar un tovarăș de generație îșl sacrifică sufletul. Idolatria nu ne va fi niciodată pe plac. Chiar și atunci cînd idolul nu e decît un ritm modern.

TUDOR STĂNESCU
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La întreprinderea de proiectări 
ți prototipuri de mașini pentru 
agricultură se pregătește pentru 
omologare noul plug universal 
purtat pentru tractoarele pe 
roii. In fotografie: proiectanta 
Diimitru Bratu și Gheorghe Ni- 
colae fac ultimele verificări 
noului produs înainte de a pleca 

la experimentări.

r Noi 
suprafețe
pregătite
pentru
irigații

Tn anul viitor coope
rativele agricole au pre
văzut să amenajeze pen
tru irigat încă 85 000 ha. 
Avînd în vedere acest 
lucru numeroase coope
rative agricole din re
giunile Bacău, Bucu
rești, Galați și Ploiești 
au început amenajarea 
terenurilor destinate a- 
cestor lucrări. Cu spri
jinul specialiștilor au 
fost identificate sursele 
de apă și terenurile, iar 
Direcțiile regionale de 
îmbunătățiri funciare și 
organizarea teritoriului, 
au elaborat proiecte de 
lucru pentru o supra
față de 21 500 ha. Pînă 
la sfîrșitul anului întoc
mirea proiectelor va fi 
terminată pentru întrea
ga suprafață astfel ca 
beneficiarii — coopera
tivele agricole — să poa
tă organiza și începe din 
vreme noile lucrări.

Cu terenurile prevă
zute a fi amenajate în 
anul viitor suprafața de 
culturi irigate în coope
rativele agricole va a- 
junge la circa 300 000 ha.

(Agerpres)

Cu pondere agricolă, raionul 
Gilort era considerat pînă nu 
de mult anonim datorită pro
ducțiilor scăzute, mult sub 
media regiunii Oltenia. Condi
țiile de climă și sol din a- 
ceastă parte submontană a re
giunii, caracterizate prin so
luri cu mare aciditate, prin 
dealuri pleșuve și precipitații 
cu mari oscilații, răspunderea 
eforturilor oamenilor prin pro
ducții 
hrana

Ani 
locuri 
schimbată. Și totuși, cine trece 
azi prin satele Giloltului, va 
avea imaginea unor mari pre
faceri, în plină desfășurare. 
Indicațiile Congresului al IX- 
lea al partidului, hotărîrile 
plenarei C.C. al P.C.R. din 11— 
12 noiembrie 1965 cu pri
vire la valorificarea tu
turor terenurilor, au și în a- 
ceastă parte a țării un cores
pondent concret : 2 036 hectare 
primesc după dorința omu
lui ploaia artificială ; aproa
pe 2 000 hectare din dea
lurile altădată golașe au îm
brăcat haina roditoare a live
zilor și podgoriilor ; au fost 
curățite, parcelate și defrișate 
circa 20 000 hectare pășuni 
naturale și finețe ; In sectoa
rele zootehnice din toate coo
perativele agricole se simte e- 
fectul introducerii adăpării 
mecanice și al luminii elee- 
trice.

Iată, pe scurt, cîteva din o- 
biectivele stabilite numai cu un 
an și ceva în urmă, ca urmare 
a aplicării în viață a recoman
dărilor Congresului al IX-lea 
al partidului, ce deja au devenit 
înfăptuiri. Realizarea lor a fost 
posibilă 
materiale sporite din această 
perioadă 
lucrului pe terenuri în pantă, 
însemnate fonduri de investiții, 
cantități sporite de îngră
șăminte chimice) precum și 
entuziasmului și hotărîrii oa
menilor care au văzut în indi
cațiile date de partid posibili
tatea certă a ridicării propriei 
lor bunăstări.

In fiecare comună, cu toată 
varietatea de condiții pedo
climatice, au fost studiate a- 
tent posibilitățile de a folosi 
cu eficiență economică sporită 
fiecare solă. S-a pornit mai în- 
tîi de la cunoașterea și însuși
rea experienței celor care, în 
condiții asemănătoare au obți
nut rezultate mult mai bune. 
Cadrele de specialitate din ra-

care nu acopereau aici 
prevrie.
în șir înfățișarea acestor 
a rămas aproape ne-

datorită condițiilor

(tratoare potrivite

(Urmare din pag. I)

organizațiile U.T.C. Orice tînăr 
inginer poate lucra în proiec
tare imediat după absolvirea 
facultății. Dar nu va fi un 
proiectant bun decît după ce 
va cunoaște bine problemele 
tehnologice ale producției, ten
dințele tehnicii pe plan mon
dial, după ce va deveni un bun 
specialist. Deci organizațiile 
U.T.C. ar putea să folosească 
gama lor largă de metode de 
influențare atît în rîndul sta
giarilor cît și în rîndul tineri
lor proiectanți, pentru a crea 
un climat favorabil dorinței de 
a se specializa și de a-și per
fecționa pregătirea profesinală.

A doua sursă de cunoaștere 
este URMĂRIREA COMPOR
TĂRII PRODUSELOR IN EX
PLOATARE și legătura per
manentă cu exploatarea. Pen
tru aceasta, ministerul a indi
cat ca să se organizeze în uzi
ne o urmărire sistematică a 
produselor în exploatare și pe 
baza acesteia, să se stabilească 
care sînt punctele slabe ale u- 
tilajelor. Acestă urmărire este 
bine organizată la Uzinele „E- 
lectroputere" - Craiova. Con
secvent și bine este 
mărită comportarea în
ploatare și de către specialiștii 
reșițeni, mai ales pentru hi- 
droagregate, precum și de cei

ur- 
ex-

ion au fost într-un schimb de 
experiență în regiunea Cri- 
șana, apoi în raionul Filiași. Au 
învățat cu acest prilej cum pot 
fi folosite resursele de apă din 
pînzele freatice aflate la dife
rite adîncimi, cu ajutorul fîn- 
tînilor forate, cum se pot iriga 
livezile și podgoriile de pe 
versanți cu diferențe de nivel 
de peste 200 metri față de sur
sa de apă.

In comunele Pojogeni, Scra- 
da și Scoarța au fost ridicate 
baraje pentru formarea lacu
rilor de acumulare cu apă din 
pîrîiele Tărțel, Blahnița, Va
lea Sălciei, au fost amenajate 
pentru irigarea a mai bine de 
500 hectare.

Se apropie de recepție lu
crările pe 123 hectare livezi 
irigate în comuna Săcelu, iar 
la Ștefănești în „Cîmpul Ma
re" — au fost amenajate 9 Io
turi experimentale pentru pu
nerea în valoare a 4000—5000 
hectare care, pînă acum, nici 

erau 
pro-

ase-

cunoască perspectivele ce se 
deschid cooperativei agricole 
prin realizarea obiectivelor 
propuse, însemnătatea propriei 
sale munci, a îndeplinirii 
exemplare a îndatoririlor de 
producție. In adunările gene
rale, la serile tineretului, au 
avut loc întîlniri cu ingineri 
agronomi, cu președinți de 
cooperative agricole, care au 
prezentat pe larg fiecare mare 
acțiune privind irigațiile, plan
tările de pomi și vie, întreți
nerea pășunilor și fînețelor. 
Comitetele comunale și ale coo. 
perativelor agricole au fost aju
tate să-și întocmească planuri 
de activitate în care să cu
prindă obiective ce răspund 
direct sarcinilor economice ale 
unităților respective. Mai bine 
și mai atent decît pînă acum 
s-a urmărit modul cum sînt în
deplinite, cum prind viață o- 
biectivele pe care și le propun 
organizațiile de bază U.T.C.

De curînd în cooperativele a- 
gricole ale raionului s-au dez
bătut planurile de producție 
pînă în 1970 ; s-au întocmit 
mobilizatoare planuri de mă
suri. Din planurile de pers
pectivă ale fiecărei unități 
agricole se 
cini tot
pentru fiecare an. 
convingerea că vor trebui de
puse eforturi sporite pentru ca 
prin toate acțiunile întreprinse 
tinerii satelor să fie mobilizați 
să contribuie cu elanul și 
energia lor la înfăptuirea pre
vederilor viitorilor ani ai cin
cinalului. „Pentru aceasta, ară
ta tovarășul Mihai Tomescu, 
prim-secretar al comitetului 
raional U.T.C., va trebui să ne 
îmbunătățim în continuare mai 
întîi stilul și metodele noastre 
de muncă, în conformitate cu 
indicațiile Congresului al 
VlII-lea al U.T.C., stînd mai 
mult în mijlocul tinerilor, aju- 
tîndu-1 direct la locul lor de 
muncă în rezolvarea sarcinilor 
ce și le propun, considerînd că 
oricît de bune ar fi indicațiile 
date de la raion, ele singure 
nu au darul să înlocuiască ac
tivitatea vie, permanentă și 
concretă pe care o poți desfă
șura în mijlocul oamenilor".

Transformările din raionul 
Gilort din punct de vedere a- 
gricol, constituie doar un 
început, dar un început si
gur, o bază solidă pentru ceea 
ce s-a propus să se obțină 

care 
co

desprind sar- 
mai însemnate 

Există
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și fînețelor 
La Bengești, Bum- 

Săcelu și Tg. 
au fost amena-

măcar de pășunat nu 
bune, datorită gradului 
nunțat de aciditate.

Raionul Gilort are, de
menea, condiții favorabile pen
tru asigurarea unei bune baze 
furajere. In primăvara aceasta 
s-au extins acțiunile de în
treținere și folosire rațională 
a pășunilor 
naturale,
bești, Pițic, 
Cărbunești 
jate pășuni model ce au fost 
îngrădite, zonate și fertilizate 
cu îngrășăminte chimice.

Ca urmare a pășunatului ra
țional și asigurării bazei fu
rajere numărul animalelor și 
producțiile de lapte au sporit 
cu mult față de anul trecut.

La obținerea acestor rezul
tate și-au adus o contribuție 
de seamă și cei peste 6 000 ti
neri ce își desfășoară activita
tea pe ogoarele raionului. Co
mitetul raional U.T.C. a 
derat ca 
sarcină a 
forme și 
prin care 
dragostea
agricolă, o atitudine înaintată 
față de muncă, simțul de răs
pundere pentru îndeplinirea 
hotărîrilor adunării generale.

In plenare ale 
raional al U. T. 
secretarului, In 
date teren

fiecare

consi- 
seamă 

găsirea acelor 
muncă

ces mai de
sa,
metode de

să dezvolte la tineri 
pentru cooperativa

comitetului 
C., la ziua 
îndrumările 

urmă-

i

în anii cincinalului și la 
tinerii vor fi întotdeauna 
autori.

M. DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

Aspect interior de la Fabrica de zahăr din Tg. Mureș

In apropierea stației C.F.R. 
Radna, pe o distanță de cîțiva 
kilometri au început lucrările 
de construcție a unei noi va
riante a traseului liniei ferate 
București-Timișoara-Arad. A- 
ceste lucrări, care cuprind și 
realizarea unui pod peste 
Mureș, se execută în vederea 
înlăturării pantelor mari, a 
curbelor și a altor zone difi-

ai
Noi utilaje chimice și petroliere confecționate la Uzinele Gri

vița roșie, pregătite pentru expediere
Foto .-AGERPRES

Dintr-un dosar de inovații
Cabinetul tehnic al Uzinelor 

„Grivița roșie" a înregistrat in 
acest an importante inovații, 

ingineri,Autorii: muncitori,
tehnicieni ai uzinei.

Pină acum au fost 
120 de inovații (anul trecut în 
aceeași perioadă se propuse
seră 86), dintre care au și fost 
recompensate peste 50 avînd 
o eficacitate economică ce se 
cifrează la peste 500 000 lei.

De menționat că 50 la sută 
dintre propunerile făcute se 
referă direct la problematica 
planului tematic pe anul în 
curs, care cuprinde cele mai 
stringente probleme ale pro
ducției.

Iată cîteva exemple. După 
un proiect original au fost con
cepute 2 mașini de filetat piu
lițe cu 4 și 5 tarozi (pînă acum 
nu exista o asemenea mașină), 
un altul — în stadiu de veri
ficare — prevede construirea 
unui dispozitiv pentru meca
nizarea instalațiilor de mon
tat și demontat burdufurile de 
intercomunicație la vagoanele 
de călători, operație care se 
face încă manual; o a treia 
propunere înlătură tradiția de

propuse

montării fretelor de la vagoa
ne prin încălzirea, cu flacără 
oxiacetilenică — procedeu 
greoi și neeconomicos — în- 
locuind-o cu încălzirea — u- 
niformă și rapidă — prin cu- 
renți de inducție.

Există și numeroase propu
neri de îmbunătățire a pro
cesului tehnologic. Așa, de pil
dă, tînărul Vasile I. Dascălu, 
maistru la secția forjă, a 
propus ca tehnologia de exe
cuție a unor buloane prin for
jare liberă să fie înlocuită 
prin matrițare ceea ce reduce 
consumul specific pe piesă cu 
800 gr. oțel, productivitatea 
muncii crește cu 700 la sută, 
realizîndu-se economii de cir
ca 53 000 lei.

Nu putem termina scurta 
incursiune prin dosarele cu 
inovații ale muncitorilor grivi- 
țeni, fără a aminti adevăratul 
record al maistrului Niculae 
Dumitrașcu, care a propus per
sonal cinei inovații, toate cinci 
fiind deja realizate, și avînd 
o eficiență economică sporită.

I. FILIPOIU

VARIANTĂ A LINIEI

BUCUREȘTI-ARAD
cile pentru circulația trenuri
lor de marfă și persoane de 
pe actualul traseu.

La realizarea acestei impor
tanțe construcții întreprinde
rile specializate ale Ministe
rului Căilor Ferate, folosesc 
cu randament sporit tablierele 
metalice, precum și alte me
tode avansate de lucru. Ele 
permit îmbunătățirea calității

FERATE

lucrărilor, scurtarea termenu
lui de execuție și obținerea 
unor însemnate economii de 
materiale.

Totodată, ca urmare a spo
ririi traficului feroviar pe a- 
cest sector, stația Radna va fi 
sistematizată și centralizată e- 
lectrodinamic.

(Agerpres)

Din nou despre

Aspiratorul
„Record"

de la Uzina „Tractorul", care 
mențin un contact permanent 
cu agricultura.

Aș vrea să mai mențio
nez o măsură foarte im
portantă stabilită de curînd 
de colegiul ministerului nos
tru : organizarea unor analize 
periodice ale calității cu prin
cipalii beneficiari, la nivelul 
Direcțiilor generale industria
le, în cadrul cărora sînt pre-

legerea judicioasă a tipului și 
a caracteristicilor tehnico-eco- 
nomici ale produsului. Elabo
rarea studiilor tehnico-econo- 
mice și analizarea lor amănun
țită sînt fazele cele mai impor
tante ale începutului asimilării. 
Aș dori să subliniez că ches
tiunea nu trebuie privită prin 
orizontul îngust al fabricii, ci 
trebuie acordată atenție solu
țiilor curajoase astfel ca nu 
nivelul tehnic al uzinei să de-

terului Industriei Ușoare, Mi
nisterului Industriei Ali
mentare și altele. In acest caz 
se impune o colaborare strîn- 
să operativă între proiectanții 
din uzine și cei din institute.

— Și colaborează ?
— Din căcate, nu întotdea

una. Evident, și aici găsim des
tul loc pentru a evidenția o 
seamă de uzine, printre care 
și unitățile clujene „Unirea" și 
„Tehnofrig".

răspund de nivelul tehnic al 
produsului respectiv.

A doua chestiune : nu este 
suficient să se realizeze un 
studiu și un prototip. Proto
tipul trebuie verificat, iar 
pentru aceasta sînt necesare 
standuri de probe și platfor
me de încercări de laborator. 
Ministerul, direcția noastră, 
au criticat în nenumărate rîn- 
duri tendința unora de a în
locui probele de laborator prin

Obiectiv major nivelul tehnic

așa cum s-a procedat la Fa
brica de ascensoare din Capi
tală. In unele locuri amena
jări relativ simple pot fi deo
sebit de eficiente. Uzina „Pro
gresul" Brăila execută utilaj 
pentru construcții dar nu și-a 
amenajat un șantier experi
mental în apropierea uzinei, 
în condiții naturale de teren 
— unde să încerce excavatoa
rele și compactoarele ; la fel, 
Uzina „Independența“-Sibiu 
nu are un ștand de încercări 
pentru verificarea anduranței 
ciocanelor de

Bineînțeles, 
nevoie de 
perfecționate, 
jină

zentate rezultatele în exploa
tare pentru a se stabili care 
sînt îmbunătățirile calitative 
ce trebuie aduse diferitelor 
produse.

— Să trecem la al doilea as
pect al problemei. Ce măsuri 
au fost și sint stabilite de mi
nister pentru a se asigura ca
litatea produselor nou asimi
late ?

— La pornirea asimilării, 
indiferent că aceasta are la 
bază procurarea de licență 
sau proiectarea în întregime a 
produsului în tară, o impor
tantă deosebită o prezintă a-

termine calitatea produsului 
ci invers : caracteristicile și 
tehnologia noului produs să 
ridice tehnicitatea întreprin
derii. De pildă, cînd s-a ho- 
tărît să se construiască locomo
tive Diesel-hidraulice la Uzi
nele „23 August" nu ne-am 
gîndit să adaptăm tipurile noi 
la echipamentul actual al uzi
nei, ci au fost luate măsuri 
pentru construcția unor secții 
noi, dotate cu echipament de 
prim rang.

Unele studii, după cum ară
tam. se întocmesc de departa
mentele beneficiare ale Minis

Este firească această ce
rință pentru că ministerul be
neficiar își exprimă anumite 
dorințe. își spune părerea in- 
tr-un anumit domeniu, uzina 
fiind însă aceea care stabileș
te condițiile tehnice de reali
zare a produsului. Noi socotim 
că uzinele care nu colaborea
ză suficient de strîns cu bene
ficiarii cînd este 
produs nou ca 
gresul“-Brăila 
Medgidia — fug
ce le revin în domeniul creș
terii nivelului tehnic deși ele

încercări în exploatare. Si
gur, în unele cazuri încercările 
în exploatare sînt absolut ne
cesare mai ales pentru verifi
carea anduranței. Existența u- 
nor laboratoare foarte bune la 
Uzinele „Electroputere", 
U.C.M. Reșița, la Uzina 
pompe, „Electroaparataj" 
demonstrat însă că nivelul
litativ ridicat al noilor produse 
este strîns legat de existența 
acestora. Unele uzine așteaptă 
ca aceste laboratoare și stan
duri să apară ca dotații de in
vestiții. In multe cazuri, ele 
pot fi create prin autoutilare

la 
de 
au 

ca-
vorba de un 
Uzina „Pre

sau I.M.U. 
de obligațiile

abataj.
acolo unde este 
ștanduri mari, 
ministerul spri- 

întreprinderile. Așa a 
fost sprijinită uzina craiovea- 
nă iar de curînd s-a proiectat 
un mare și modern ștand de 
probe pentru motoarele Diesel 
la Uzinele „23 August". Fără 
aceste laboratoare uzinale, 
proiectantul este lipsit de po
sibilitatea de a-și verifica 
concepția. Și tocmai pentru a 
ne încadra în timpul util asi
milării unui produs de calita
te trebuie să se acorde o a- 
tenție sporită probelor de 
casă. Orice întîrziere poate 
duce la ratarea unei acțiuni 
valoroase.

Unul dintre produsele de 
mare serie pe care le fabri
căm, solicitat din ce în ce mai 
mult de cumpărători — aspi
ratorul de praf „Record" — 
n-a reușit să îndreptățească 
de la bun început speranțele 
beneficiarilor. In primele șase 
luni de la lansarea pe piață a 
acestui produs, refuzurile și 
reclamațiile au fost de aproape 
17 la sută. La sfîrșitul a- 
nului următor, 1964, numărul 
reclamațiilor abia scăzuse la 
14 la sută, cu toate măsurile 
luate de conducerea uzinei. 
Nici primul semestru al anu
lui trecut nu a adus mult do
rita îmbunătățire : în medie, 
din 10.000 de aspiratoare li
vrate pe piață, 935 se întor
ceau înapoi, ceea ce însemna 
foarte mult.

Specialiștii au reanalizat 
calculele, proiectele, au ur
mărit execuția fază cu fază — 
„au întors", cum se spune, as
piratorul pe toate părțile. A 
fost într-adevăr o „radiogra
fie a calității". La 30 septem
brie 1965 a avut loc o ședință 
la comitetul de partid, la care 
au fost invitați și membri ai 
comitetului U.T.C. In ședință, 
constructorul-șef al uzinei, to
varășul ing. Ion Henz, a pre
zentat un referat foarte do
cumentat : „Calitatea slabă 
provine din execuție" — a a- 
rătat constructorul șef. Și a e- 
numerat principalele organe 
ale aspiratorului la care se 
produc defecțiuni, începînd cu 
rotorul și terminînd cu tubul 
de aspirație.

Conducerea uzinei a luat 1- 
rriediat o serie de măsuri or
ganizatorice și tehnice foarte 
importante, a organizat între
gul proces de fabricație fapt 
care a permis specializarea 
muncitorilor. S-a îmbunătățit 
procesul de lucru al rotoru
lui ; a fost înlocuită bobinarea 
manuală prin bobinarea auto
mată ; a fost perfecționată 
prelucrarea și formarea colec
torului ; s-a introdus contro
lul la standul de probe etc.

Organizația U.T.C. trebuia 
să sprijine aceste măsuri prin 
acțiuni proprii. Comitetul 
U.T.C. cunoaște de acum atît 
cauzele defectelor aspiratoru
lui cît și condițiile ce trebuiau 
îndeplinite pentru înlăturarea 
acestora. Toată atenția noas
tră s-a concentrat asupra a- 
cestui produs, care ne dădea 
bătaie de cap.

In prima săptămînă după 
alegeri, dînd curs uneia din
tre principalele hotărîri a- 
doptate de adunarea generală, 
comitetul U.T.C. a întreprins 
o anchetă largă în rîndul ti
nerilor care lucrează la dife
ritele faze de fabricație ale 
aspiratorului, după care a în
tocmit un referat axat numai 
pe problemele pe care le ridi
că execuția aspiratorului de 
praf. Materialul a fost pre
zentat într-o consfătuire lar
gă organizată de comitetul 
U.T.C., la care au luat parte 
birourile organizațiilor de 
bază din secția 20 — micro- 
motoare. de la montaj aspi
ratoare, de la C.T.C.. secreta
rii celorlalte organizații U.T.C. 
din uzină, precum și tovarăși 
din conducere.

S^a arătat că o. seamă de ti-

neri ca loan Hațegan, Julieta 
Ungureanu de la b’obinaj, 
Toma Frăsie, Ion Maier și Ion 
Kanaloș de la montaj, Martin 
Bednar și Pavel Marincu de 
la colectare și alți tineri lu
crează cu atenție și răspun
dere, dornici să contribuie la 
execuția unui produs cît mai 
bun. Pe de altă parte, s-a scos 
în evidență și faptul că unii 
tineri, chiar și de la controlul 
tehnic sau de la recepție, des
pre care nu se putea spune 
că nu știu meserie, datorită 
lucrului de mîntuială facilitau 
defecțiunile ulterioare. S-a 
pus problema așa : gospodina 
căreia nu-i mai merge aspi
ratorul știe că aspiratorul 
poartă marca „Electromotor" 
și vina o dă pe întregul co
lectiv. Foarte frumos le-a 
vorbit celor prezenți tova
rășul Alexandru Popovici in- 
ginerul-șef al uzinei. Dînsul a 
pus accent în mod deosebit pe 
disciplină, subliniind impor
tanța respectării procesului 
tehnologic pe care tinerii îl 
cunosc destul de bine precum 
și importanța continuei per
fecționări profesionale.

Roadele acestei consfătuiri 
nu au întîrziat să apară. In 
adunările generale probleme
le au fost ridicate întocmai ca 
în consfătuirea de la comite
tul U.T.C. Cei mai buni tineri 
au fost primii care au luat 
poziție hotărîtă față de aba
terile celorlalți. „De ce noi, 
care ne vedem de treabă, să 
plătim tribut celorlalți ?“ —
au spus ei. Munca birourilor 
U.T.C. de la om la om s-a in
tensificat. La începutul aces
tui an, comitetul U.T.C. a or
ganizat o adunare generală la 
secția 20 în care s-a constatat 

o îmbunătățire a activității 
profesionale a tuturor tineri
lor, analizîndu-se și de astă 
dată cîteva abateri de la dis
ciplina tehnologică, faptul că 
unii tineri — ca Octavian Ma- 
riș, rectificator de colectoare — 
au o atitudine total necores
punzătoare față de controlorii 
de calitate, mai ales cînd a- 
ceștia le atrag atenția asupra 
executării greșite a 
perații

Deciși să 
punct cu 
Congresului 
U.T.C.. solicitînd ori de 

a fost nevoie

unor o-

în viață 
hotărîrile 

VlII-lea al 
cîte 

ori a fost nevoie sprijinul 
maiștrilor, ei au reușit ca în 
primul semestru să reducă 
numărul de retumări de la 
bancul de probe cu 2 la sută. 
In plus, o altă cifră compara
tivă vine să confirme că „tra
tamentul" aplicat aspiratoru
lui „Record" pe căile amintite 
a fost, în sfîrșit, nimerit : in 
comparație cu primul semestru 
al anului trecut, numărul recla- 
matiilor a fost în primul se
mestru al acestui an de peste 
douăzeci de ori mai mic, me
dia fiind pînă în prezent doar 
de 4 la mie. Aceasta se dato- 
rește și faptului că, întreaga 
activitate a organizației noas
tre s-a îmbunătățit, fiind con
centrată asupra problemei cele 
mai importante din Uzină.

aplice 
punct 
al

VICTOR CIOBĂNAȘ
secretarul comitetului U.T.C. 
al Uzinei ,,Electromotor"-

Timișoara
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Fotbal, Handbal, Volei, 
Scrimă. Canotaj, Baschet, 
Box, 
Șah,
Natație, Box, Tir, Șah,

Ciclism, Polo, Tenis,

MARȚI Oină,
Popice,

Voleibaliștii români 
vice campioni mondiali

Florin Gheorghiu conduce în 
iitia/a Campionatului masculin 

de șah,

(Urmare din pag. I)

clubului, 
s-au dezmembrat, 

interes a clubu- 
îndepărtat șl pe

Existft fără îndoială sporturi care 
aproape in fiecare an îți aduc obo
lul lor la renumele României, obol in 
„aur" „argint" sau „bronz" iar voleiul mas
culin este unul care a făcut-o cu prisosință.

Și in această rodnică toamnă 12 foarte 
tineri băieți, unii chiar debutanți intr-o 
mare confruntare internațională au „smuls" 
argintul mondialelor. Aceasta In contextul 
celei mai dificile ediții, cînd diferențele de 
valoare dintre cele 8 finaliste calificate au 
fost de... sutimi de secundă !

Nt-am obișnuit e drept cu bucuriile 
dar și cu emoțiile căci, pină la mult riv- 
nitul loo II (care ne asigură și calificarea 
in turneul final de la Mexico-City) echipa 
noastră a oscilat prin toate fazele formei 
sportive, de la excepțional la foarte slab ! 
Meritul mare constă insă in felul in care 
sextetul de pe teren a știut să dezlege mo
mentele psihologice cheie, să învingă clipe

le de derută, să renască —• M legendara 
pasăre — din cenușă.

Am vrea ca tușul rotativei să dăltuiasoă 
— cum a mai făcut-o de atitea ori pentru 
sportul românesc — numele vieecampioni- 
lor lumii ; Drăgan, Nicolau, Udlșteanu, 
Ganciu, Schrelbur, Stolen, Derzei, Grigo- 
rovlcl, Corbeanu, Bărbuță, Tirlicl și Coso- 
nicl împreună cu cel doi antrenori Ml- 
hăilescu șl Balaiș autori și ei tn foarte 
mare măsură la succes.

Șl pentru că sintem la vremea bucuriilor 
să ne glndim puțin și la vremea viitoare 
cînd, de la această echipă încărcată astăzi 
de elogii așteptăm performanțe in „cres
cendo", bune, mal bune, foarte bune ! Per
formanțe indiscutabil posibile — țlnind 
seama de pregătirea tehnică, de experien
ța și tenacitatea voleibaliștilor noștri — 
care să culmineze cu laurii viitoarelor în
treceri olimpice...

vitatea conducerii
Secțiile 
lipsa de 
lui i-a 
sportivi, nu s-au mai pregătit 
cu pasiune, inactivitatea trans- 
ferindu-i din sportivi de per
formanță în... spectatori. Si 
astfel despre gimnastică și 
scrimă s-a ajuns să se vorbea
scă la modui acesta : „a fost 
cîndva", „am avut pe timpuri". 
Pare paradoxal dar clubul 
Farul, avind la dispoziție ma
rea, lacuri cu apă sărată și 
dulce, nu are secție de nata- 
ție afiliată la Federație. E o 
situație greu de înțeles. în 
sfîrșit, o situație și mai îngri
jorătoare e la secțiile în ca
drul cărora sportivii activează 
în echipe. Șl din păcate asu
pra acestora sînt îndreptate 
toate privirile, ele se bucură 
cel dinții de grija conducerii 
clubului, a celorlalți factori. 
Grija aceasta nu este numai 
o noțiune afectivă, ea mai în
seamnă fonduri bănești, 
diții excelente de an
trenament, de pregă
tire — terenuri, săli, 
echipament și mate
riale sportive, antre
nori, condiții de via
ță... Principalul bene
ficiar al tuturor a- 
cestor „largi posibili
tăți" este, ați ghicit, 
fotbalul. Echipa „Fa
rul" purtîndu-i nume
le, clubul se arată 
mărinimos din cale 
afară cu ea. E copilul 
lui ..........
că 
în
nu

con-

achiziții de la alte cluburi, s-a 
dovedit a fi infructuoasă. 
Cazul echipei de fotbal e con
cludent.

O situație 
restrînse cu 
îndeplinesc 
gențele unor formații cu pre
tenții, lipsa pe banca rezerve
lor a elementelor tinere pen
tru toate posturile este deose
bit de acută și la volei, mas
culin în primul rînd, dar mai 
cu seamă la baschet. Nu poate 
fi vorba de emulație, de mo
bilizare cînd titularul nu vede 
că rezerva scapără de nerăb
dare să-l înlocuiască. Neavind 
încotro, conducătorii secției 
de fotbal, bunăoară, au 
început procesul de întine
rire a echipei 
anul trecut dar 
peste gard în ograda vecinu
lui. Ei n-au promovat în pri
ma garnitură juniorii proprii 
ci i-au luat pe Kallo, Fiică de 
la Marina Mangalia, pe Cara- 
man de la Stuful Tulcea etc. 
Le-au zburat din palmă gene
rații de jucători tineri deose-

similară, loturi 
jucători care nu 
cerințele și exl-

încă de 
uitîndu-se

răsfățat. Numai 
anul acesta (dar 
ceilalți ani oare 

?) i-a cam dat bă
taie de cap. „Copilul” 
acesta adulat s-a hră
nit din abundență (re
partizarea 
mă acest lucru), a ______ ,
sTa t’nut de orice numai de 
„învățătură", nu, și era cît pe 
ce să producă o mare deza
măgire. Asupra echipei, pînă 
la ultimul act al campionatu
lui care a trecut au plutit in
certitudinile. norii grei ai re
trogradării. Dar s-a salvat în 
ultimă Instanță. „Performan
ța" retrogradării au adus o 
clubului în schimb echipele de 
volei și baschet băieți.

Toate acestea își au firește, 
cauzele, explicațiile lor. Mul
te se găsesc desigur în proce
sul de instruire, de pregătire 
fizică și tehnico-tactică 
sportivilor, sînt legate de ca
lendarul competițional și or
ganizarea activității interne a 
secțiilor. Dar nu la acestea 
am vrea să ne oprim în pri
mul rînd. Există o unanimita
te în a aprecia, ca un neajuns 
de prima mînă. lipsa de preo
cupare a consiliului clubului 
pentru promovarea tineretu
lui în multe secții de perfor
mantă. Perioade lungi de timp 
în acest tezaur pe care-1 re
prezintă tinerii n-au fost in
vestite nici un fel de capita
luri materiale sau morale. 
N-au fost organizate pe plan 
local, în asociațiile sportive, 
din inițiativa secțiilor, con
cursuri cu scopul depistării șl 
selecționării unor elemente 
tinere, valoroase, de perspec
tivă. care să fie atrase să ac
tiveze în secții, alături de 
sportivii consacrați, cu expe
riență. „Schimbul de mîine al 
maeștrilor” n-a fost asigurat 
aproape în nici o secție. Lipsa 
de preocupare, de interes pen
tru dezvoltarea numerică a 
secțiilor, pentru crearea unor 
pepiniere proprii la unele dis
cipline (atletism, fotbal, bas
chet, volei etc.) în cadrul că
rora să crească elemente va
loroase care să permită înlo
cuirea sportivilor plafonați, să 
facă cu putință operarea unor 
«chimbări eficiente în echipe 
și loturi, a dus la scăderea 
potențialului acestora, la un 
randament scăzut în competi
țiile oficiale. Soluția la care 
s-a recurs, aceea de a face...

PREA DEPARTEI

bugetului expri- 
zburdat,

a

bit de dotați care au alcătuit 
ani la rînd redutabile forma
ții de juniori ce nu odată 
și-au disputat întîietatea în 
finale pe țară.

Un alt aspect al problemei 
în discuție îl constituie disci
plina și educația în procesul 
instruirii sportivilor, factori 
de prim ordin în obținerea 
succeselor, a performantelor 
sportive. Lipsa preocupării 
clubului, a secțiilor și antre
norilor pentru educarea spor
tivilor în procesul instruirii 
considerăm că este cea mai 
serioasă lacună care a avut 
urmări grave. Ele s-au vădit 
prin săvîrșirea în mod repetat 
de unii sportivi a unor acte 
de indisciplină, abateri de la 
conduita morală și încălcarea 
normelor vieții sportive. Ince- 
pînd cu absențele nemotivate 
de la antrenamente : Bărbu- 
lescu, Dărîngă, Stelea, Vasi- 
liu din echipa de volei băieți, 
Diaconescu, Popovici, Leonte, 
Răduț, 
de 
la 
box 
situații cînd jucătorii nu nu
mai că nu ascultau indicațiile 
antrenorilor și nu le puneau 
în practică, dar desconsiderau 
conținutul lecțiilor teoretice și 
practice, își permiteau să dis
cute în contradictoriu asupra 
unor procedee pe care trebu
iau să le execute. Uneori au 
greșit și antrenorii făcînd 
concesii sportivilor, cererilor 
acestora, ba chiar trecînd cu 
vederea sau ascunzînd unele 
încălcări disciplinare și aba
teri morale. S-a creat astfel, 
în multe echipe, în special la 
volei și baschet, o atmosferă 
de muncă improprie activită
ții de performanță- Rău este 
că majoritatea jucătorilor 
cred despre ei înșiși că sînt 
perfecția întruchipată și că 
nu mal 
nu țin 
vațiile 
fiind gata să înregistreze nu
mai greșelile partenerului, să 
considere lipsurile proprii ca 
fiind urmările greșelilor aces
tuia. Nu odată s-au iscat cer
turi pe teren soldate cu stări 
de nervozitate, cu vociferări 
și Injurii și în final eu pier-

Cincu, din 
baschet băieți, 

volei feminin, 
etc., s-a

echipa 
ca șl 
fotbal, 

ajuns la

au de 
seama de 

antrenorilor,

tnvățat, 
obser- 

orlcînd

derea jocurilor. Alți jucători, 
atunci cînd sînt schimbați de 
antrenor, consideră aceasta ca 
o jignire. In schimb, din soli
citarea unor favoruri (unii au 
falsa viziune că prin sport 
trebuie neapărat să te căpă- 
tuiești) din abuzuri alcoolice 
și din distracții pînă la ziuă 
și-au făcut mulți dintre spor
tivi un titlu de „glorie" și popu
laritate. La meciul cu Progre- 
sul-Brăila, acasă, majoritatea 
jucătorilor de volei au intrat 
pe teren duhnind a băutură. 
Firește că au pierdut jocul. 
Un regim nesănătos de viață 
a dus baschetbalistul Cincu, 
voleibalistele Ada Anghel și 
Mioara Fenediu, o parte din 
boxeri, fotbaliști și rugbiști. 
Cît de fatale sînt acestea pen
tru activitatea de performan
ță s-a văzut din rezultatele 
obținute de către unele echipe 
ale clubului Farul, ce se află 
într-o vertiginoasă scădere a 
valorii lor. Aceste neajunsuri, 
ca și altele, și-au făcut trep
tat loc în activitatea clubu
lui datorită lipsei de hotărîre 

și operativitate în 
luarea unor măsuri 
radicale care să le 
curme din rădăcini. 
Aici e cazul să arătăm 
că nici conducerea 
clubului (din păcate 
prea restrînsă, cu pu
țini membri activi) 
n-a îndrumat și n-a 
exercitat cu consec
vență acel control ri
guros asupra activi
tății secțiilor și în 
funcție de neajunsu
rile ivite să intervină 
cu măsuri corespun
zătoare. Aceeași im
putare se poate face 
și birourilor secțiilor 
de performanță ale 
cluburilor care nu 
s-au ocupat cu des- 

răspundere de echipe și

1 CUI FOLOSEȘTE
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: din care se va |

I

tulă
de sportivi, n-au efectuat un 
control organizat și calificat 
asupra activității antreno
rilor, tehnicienilor de specia
litate și a sportivilor nomina
lizați, principalii factori care 
concură la asigurarea progre
selor în sportul de perfor
manță. La neregulile și defi
ciențele ivite în procesul de 
instruire și educație a sporti
vilor ca și în ceea ce privește 
promovarea în secții a unui 
număr mare de tineri talen- 
tați cu reale calități pentru 
sportul de performanță, nu 
s-a intervenit cu promptitu
dine, cu răspundere și serio
zitate. Toate acestea trebuie 
să constituie un motiv de re
flecție, de meditare și pentru 
consiliul regional U.C.F.S. 
care de ani de zile privește 
impasibil aceste carențe ce nu 
le aduc nici un fel de laude.

Există, evident, toate pre- 
mizele 1............. ....
Primii pași . .. .
și făcut. în secția de atletism 
se pune un mare accent pe 
copii și juniori, pe sporirea 
numărului lor ; au renăscut 
de curînd secțiile de gimnas
tică și scrimă ; la baschet se 
pregătesc 30 de copii și ju
niori, la volei f 
centru de fete 
alcătui o echipă de junioare ; 
la fotbal, după o selecție ri
guroasă, făcută în rîndurlle a 
peste 2 000 de copii, s-a defi
nitivat un lot de 80 de viitori 
fotbaliști; la haltere 
năm, de asemenea, o 
ră de tineri ca și 
altfel. Continuînd 
rență munca pe 
punînd un accent 
educația sportivilor și în- 
scriind-o ca obiectiv perma
nent în activitatea clubului, 
rezultatele bune, performan
țele de valoare, nu vor mai fi 
cuprinse numai în sfera do
rințelor, a dezideratelor, ci și 
în cea a înfăptuirilor, a unor 
lucruri împlinite, spre satis
facția lor și a iubitorilor spor
tului din orașul Constanța.

consem- 
pepinie- 
rugbl de 
perseve-

la
cu 
acest făgaș, 
deosebit pe

ASEMENEA

ORGANIZARE ?

Ziarul de specialitate anun
ța pentru duminică dimineața 
pe Stadionul tineretului „Ziua 
alergărilor". Cei tentați să 
creadă, conform acestei „pre
țioase" intitulări, că vor asista 
la întreceri atletice interesante 
au rămas deziluzionați.

De fapt ce-ar fi trebuit să 
însemne această „zi a alergă
rilor" ? Organizatoarea — Co
misia orășenească de atletism 
— intenționa să ofere posibili
tatea atleților bucureșteni, ju
niori și seniori, să-și dispute 

■o „avanpremieră" 
a campionatului orășenesc, 
care începe în curînd, consti
tuind, totodată, și reluarea ac
tivității competiționale după 
întreruperea „stagiunii" (? 1) 
pe timpul verii. Aceasta a fost 
intenția. Dar de aici și pînă 
la... ce-a ieșit...

Nu știm dacă popularizarea 
concursului a fost defectuoa
să sau felul cum 
țeles cluburile și

au în- 
asocia- 

țiile să contribuie la reușita 
fost nemulțu- 

este însă 
lucru nici 
ca perfor- 
puțin, ca 
disputat, e

întrecerii a 
mitor, fapt cert 
că n-a ieșit mare 
ca spectacol, nici 
manțe și nici, cel 
organizare. S-au 
drept, cîteva întreceri pe dis
tanțele de 60, 100, 400 și 1 500 
m, însă fără finale, fără sti
mulente, fără înscrieri — în
scrierile concurenților se fă
ceau la sosire (7 I) — și în 
esență, fără nici o răspundere.

Ne întrebăm cui folosesc a- 
ceste 
și cu

concursuri împăunate 
asemenea intitulări T

S. UNGUREANU

ETAPA A IV-a
t

Cu excepția parti
dei de la Brașov, 
unde Steaua a ter
minat la egalitate 
0—0 cu Steagul 
Roșu, etapa a 4-a a 
campionatului ca
tegoriei A la fotbal 
a fost favorabilă 
echipelor gazdă în
vingătoare în toate 
jocurile.

Pe stadionul Re
publicii din Capita
lă, Progresul Bucu
rești a confirmat 
forma bună în care 
se află, învingînd cu

I 
I 
I
I 
I
1 
I
I
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INTERNAȚIONALELE DE NATAȚIE LA A TI-A EDIȚIE

Sportivii noștri
au confirmat partial

Eleganta piscină olimpică 
de Ia „Dinamo" ți bazinul de 
la „Tineretului" au găzduit 
timp de două zile întrecerile 
celei de-a Vl-a ediții a Inter
naționalelor de natație ale 
României. Lupta pentru un 
loc pe podium a prilejuit e- 
vidențieri și observații.

De la început, trebuie sub
liniată comportarea Crlstinei 
Balaban — medaliată cu 
bronz la Utrecht — care a 
realizat un valoros record 
publican cu 1' 09” 4/10 la 
m spate femei, pe care 
subliniat apoi cu victoria 
proba de 200 m spate (nou 
cord).

Excelent este șl rezultatul 
celeilalte tinere spatiste, Anca 
Andrei care a modificat re
cordul republican de juniori I 
și II la 100 m. Eleva antreno
rului reșițean Schuster, în 
vîrstă de 15 ani promite foar
te mult prin acest rezultat 
valoros. Munca și talentul ei 
împreună cu competența an
trenorului reșițean, sînt ga
ranții pentru evoluțiile vi
itoare, 
dispută

re- 
100 
l-a 
în 

re-

La bras, pasionanta 
Costa — Șoptereanu,

LA FOTBAL
scorul de 3—1 (2—1) 
pe Farul Constan
ța. Jucînd pe teren 
propriu, campioana 
țării Petrolul Plo
iești a obținut pri
ma sa victorie in 
actualul 
în dauna 
Arad pe 
vins-o cu

Rapid 
nu și-a regăsit ca
dența nici la Craio
va, pierzînd cu sco
rul de 1—0 (1—0) 
meciul cu Știința 
din localitate.

campionat 
echipei UT 
care a în- 
2—1 (1—1). 
București

La Pitești, Dina
mo a întrecut Poli
tehnica Timișoara 
cu 2—0 (1—0), iar 
la Iași C.S.M.S. a 
obținut prima vic
torie pe teren pro
priu în acest cam
pionat dispunînd cu 
2—1 (1—0) de Jiul 
Petrila.

In clasament con
duc Dinamo Bucu
rești și Progresul 
cu cîte 7 puncte, 
urmate de Steaua 
cu 8 puncte.

llie Năstase performerul

„Internaționalilor" de tenis

X

PE SCURT

Indiscutabil performerul campio
natelor care s-au terminat simbă- 
tă seara este tinărul tenisman ro
mân llie Năstase. Acesta, după ce 
în semifinală l-a învins fără drept 
de apel pe Giordano Maioli — so
cotit una dintre marile speranțe 
italiene — a dispus în finală de 
multiplul nostru campion Ion Ți
riac, personalitate care s-a impus 
In ultima vreme pe terenurile eu
ropene de tenis.

llie Năstase — și despre el am 
să vorbesc puțin mal mult în pri
mul rînd fiindcă îmi este elev și-l 
cunosc foarte bine, iar în al doilea 
rînd pentru că este foarte tînăr — 
are stilul de joc al „rachetelor" 
consacrate : dezinvoltură, elegan
ță, siguranță, forță, inteligență — 
fără discuție completate de o per
fectă stăpînire a tehnicii Jocului. 
Marea lui artă constă în schimba
rea rapidă și foarte variată a rit
mului partidei, variație care duce 
la ceea ce specialiștii numesc „as
cunderea* mingii în timpul parti-

ILIE NASTASE 
văzut de Neagu Râdulescu 

adică lovituri atit de rapide 
tn contextul unui

del,
și neașteptate
schimb de mingi lente, Incit ad
versarului nu-i r&tnine dectt să 
privească uluit cum micul ghem 
de cauciuc alb poposește — după

punct de atracție al întreceri
lor, a confirmat stabilitatea 
vîrfului de formă sportivă în 
care se află timișoreanul Cos
ta, alături de evidențierea u- 
nor carențe în pregătirea lui 
Șoptereanu.

Inexplicabil de slab s-a 
prezentat gălățeanca Gica Ma- 
nafu, o autentică speranță în 
probele feminine de bras. Ea 
a fost prima româncă în fi
nala la 200 m dar pe locul V 
cu un rezultat inferior valorii 
sale. I. Ungur nu a dat rezul
tatele scontate. De altfel — 
aceasta este și părerea antre
norului federal A. Urmuzescu 
— clubul „Steaua" a prezen
tat înotători care nu au jus
tificat cu nimic prezența la 
lot pentru Internaționale: 
I. Ungur, M. Căprărescu, 
Gother, VI. Moraru ș.a. — an
trenați de L. Ungur. Aceasta 
trebuie să fie un serios motiv 
de analiză pentru secția clu
bului și colegiul de antrenori 
din federație. Pregătirea celor 
șase sportivi ai clubului 
„Steaua” a necesitat desigur 
eforturi materiale, care se do
vedesc în final neacoperita.

Pentru prima oară, la Cam
pionatele Internaționale de 
natație „provincia" contribuie 
cu o garnitură de tineri care 
s-au comportat excelent. Re
șița — cu A- Andrei și Băln 
Al., Tg. Mtwaș — cu A. 
Covaci, Clujul cu G. Moraru, 
se pot mîndri cu rezultatele 
obținute.

Este un lucru deosebit de 
bun, care obligă. Atenția tre
buie îndreptată tn continuare 
asupra metodicii antrenamen
tului strict individualizat —șl 
combătute cu tărie orice ten
dințe spre forțarea rezultate
lor. Avem premize — cu ac
tuala generație — să întărim 
poziția natațlei românești în 
Europa, care trăiește acum 
prin foarte recentul „bronz" 
al Cristinei.

La sărituri, titlurile au re
venit maghiarilor I. Konkoly 
și E. Felhossi, împreună cu 
P. Decuseară, mereu mal si- 

. gur în evoluții. Este adevărat 
că un rezultat bun (la 
Utrecht), creează premize psi
hologice pozitive pentru evo
luțiile ulterioare.

VIOREL RABA

• Cel de-al doilea camp • 
nat european feroviar de . 
pe apă desfășurat la Ștr.-. 
Tineretului a fost cîștiga. 
selecționata feroviară a ' -
mâniei. In meciul de:......
sportivii români au înv 
formația R. D. Germane 
scorul de 3—2 (1—0, 0-
1—2, 1—0). Iată ordinea pri
melor șase clasate : 1. Româ
nia ; 2. Ungaria; 3. R. D.
Germană ; 4. U.R.S.S. ;
Bulgaria ; 6. Iugoslavia.

5.

• ERFURT 12 (Agerpres). 
Intr-un meci internațional a- 
mical de fotbal desfășurat ia 
Erfurt, reprezentativa R. D. 
Germane a învins selecționata 
Poloniei cu scorul de 2—0 
(0—0). Golurile au fost înscrise 
de Erler și Korner.

• PARIS 12 (Agerpres). — 
Competiția automobilistică in
ternațională „Marele premiu 
al Franței" desfășurată pe cir
cuitul de la Monthlhery a fost 
cîștlgată de australianul Jack 
Brabham. învingătorul a par
curs cele 33 de ture ale circui
tului (257,462 km) în lh3512” 
5/10 realizînd o medie ora . 
de 163,231 km. Pe locurile u“ 
mătoare s-au clasat Jim Clark 
(Anglia) — lh35'15”8 in șl
Denis Hyme 
lh35'17”8/10.

(Anglia)

Fazd de gol In meciul masculin de handbal iSteaua-
G.S.M. Reșița

ca l-a atins fulgerător terenul — 
lingă plasa care împrejmulește 
incinta de joc.

Ion Țiriac este marele lui în
vins, cel care de ani de zile poar
tă pe umeri laurii de campion na
țional. Țiriac este Jucătorul tena
ce, care luptă pini la epuizare 
pentru flecare minge, care nu ab
dică niciodată remonttnd neaștep
tat situații practic pierdute. Dar 
tn finala cu Năstase, Țiriac a fost 
literalmenta uluit de jocul parte
nerului său, de inventivitatea a- 
cestuia, de puterea loviturilor 
sale, de siguranța aceluia pe care 
— de obicei — II învingea fără 
foarte mult efort.

SImbătă după-amiază a cfștigat 
Năstase, dar rivalitatea dintre a- 
cești mari sportivi este departe de 
a fi decisă. Poate chiar din contră: 
ea abia acum începe...

Cit privește cîștigarea dublului 
masculin finala nu putea să și-o 
însușească decît dublul cel mai 
omogen al campionatelor, dublul

format din cei doi români flnallștl 
ai probei da simplu : llie Năstase 
și Țiriac. Campionii României mi 
s-au părut In finală mai siguri, 
mai omogeni și mai tehnici ca 
niciodată. Bl sînt un „duo* care 
se completează foarte bine, un 
„duo* aș putea spune complemen
tar, stilurile lor de joc atit de di
ferite la simplu, compuntndu-se 
aici pe niște coordonate precise, 
spectaculoase șl tehnice.

Și acum cîteva cuvinte despre 
oaspeți. Figura cea mai reprezen
tativă dintre aceștia a constituit-o 
tenismana din R.F.G. Helga Schul
tze, cîștigătoarea a trei probe, cea 
de simplu femei, dublu femei (cu 
Cora Schedlwy) și dublu mixt (cu 
Ion Țiriac). Ea deține, de altfel, 
și recordul „medaliilor de aur* de 
la actualele campionate cu trei 
victorii urmată de Năstase șl Ți
riac cu cîte două. Am încheiat in
tenționat aceste scurte însemnări 
cu bilanțul de mai sus pentru a 
arăta importantul succes al școlii

• MUNCHEN 
Noul campion 
yachting (clasa „Star") este 
Paul Elvstrom (Danemarca! 
care după disputarea a cinci 
regate a totalizat 378 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat sportivii americani Lo
well North cu 374 puncte și 
Richard Stearns cu 373 pun
cte. Ultima regată a revenit 
lui Joseph Duplin (S.U.A.).

ÎS (Agerpres). 
mondial de

• LONDRA 12 (Agerpres). 
în cea de-a 7-a etapă a cam
pionatului englez de fotbal, 
echipa Liverpool, viitoarea 
adversară a formației Petrolul 
Ploiești în „Cupa campionilor 
europeni", jucînd în deplasa- 
re, a terminat la egalitate, 
1—1 cu Sheffield Wednesday.

• Cea de-a șaptea etapă a 
Turului ciclist al Iugoslaviei 
desfășurată între localitățile 
Zadar-Crikvenlce (191 km) a 
fost cîștlgată de rutierul Hus- 
ter (R. D. Germană) crono
metrat fn 4h54’55”. în clasa
mentul general individual si
tuația a rămas neschimbată : 
continuă să conducă sportivul 
iugoslav Valencicl, urmat la 
3’38” da Cubrici și la 5’ de 
Bilici.

A

d( tenis da ctmp românești Intr-c 
confruntare Internațională de prim 
rang.

GHEORGHE VIZIRU 
antrenor

N.R. La cele comentate de an
trenorul Vlzlru, vrem al adkugăm 
un fapt demn de atenție : tn pri
mul set al finalei de simplu băr
bați evoluția scorului a fost intli 
de partea lui Năstase (care a con
dus cu 5—2) ca apoi Țiriac, reve
nind toarte puternic, să egaleze : 
5—5. în acest moment psihologh 
lui Năstase 1 s-a rupt racheta, • 
neavind nici una de rezervă. Ion 
țiriac — însuși adversarul său d« 
finală — îi oieră in această sU : ■ 
ție una din rachetele sale. G-- 
campionului nostru este Ini: a • ■ 
văr de o sportivitate deirna -• 
toată lauda, E drept că s-ar p: 
spune că a fost tnvins de r-- 
prla-i rachetă. Pentru gestul r -- • 
sorului de educație fizică Io-, 
riac, un călduros și sincer br?

i
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Modernizarea unor șosele
Cu drumul Slatina—Drăgă- 

nești Olt, a cărui construcție 
s-a terminat în aceste zile, 
i-a încheiat acțiunea de mo
dernizare a căilor rutiere din 
regiunea Argeș ce fac legătu
ra între Pitești și toate cen
trele raionale. Drumurile Co- 
stești—Alexandria șl Stoe- 
nești—Tîrgoviște, menite să 
facă o legătură directă între 
centrele respective și orașele 
apropiate din alte regiuni sînt 
tn curs de asfaltare.

Iată și o noutate pentru tu-

riști : constructorii au început 
modernizarea drumului Cîm- 
pulung Muscel—Cheile Dîmbo
viței. Se realizează astfel o 
cale rutieră cu 20 km mai 
scurtă pe traseul Brașov— 
Cîmpulung — Tîrgoviște — 
Răcari — București, fără a se 
mal trece prin Pitești.

Se asfaltează, de asemenea, 
ultimii 5 km pe drumul națio
nal dinspre Horezu, care per
mite o circulație directă pe 
șoseaua Rm. Vîlcea — Tg. Jiu. 

(Agerpres)

Ora 10,30. Pe strada Moldo
veanului de obicei liniștită, 
s-au auzit deodată strigăte: 
„Foc" !, „Foc I" Fldcdri puter
nice însoțite de un fum dens 
și tnnecdcios răzbeau din aco
perișul elddirii de la numărul 
10. Purtate de vînt, scîntei 
Incandescente zburau învol
burate către clădirile vecine. 
Tn scurt timp acoperișurile de 
la alte doud case se aprinseră. 
O simplă neglijență a unui 
cetățean declanșase tn citeva 
Clipe un incendiu care putea 
lua proporții îngrijorătoare.

Semnale puternice atraseră 
pentru un moment atenția 
către capătul străzii. Oamenii 
răsuflaseră ușurați. Nu trecu
seră dealt cinci minute ți 
garda de intervenție de sub 
comanda locotenentului major 
Marin loan se și găsea in fața 
flăcărilor dezlănțuite.

Trecem peste amănuntele 
intervenției, consemntnd doar 
faptul că tn mai puțin de o 
otS incendiul a fost localizat 
și lichidat. Martorii luptei 
pompierilor cu flăcările au re
ținut, plini de admirație, cu
rajul, dtrzenia și deosebita 
măiestrie cu care flecare mi
litar, șeful gărzii de interven
ție, servartții, șoferii, au ac
ționat.

Vnii dintre ei cum sînt 
soldații Vasile Vrînceanu, Io
nel Mtrza, Grigore Clorbăcuț 
Tănase Socaci, Ștefan Bar toii, 
au fost distinși pentru modul 
exemplar in care și-au făcut

Recoltarea florii-soarelui
nou

datoria cu insigna „Militar 
de frunte".

In registrul istoric al sub
unității sînt consemnate de-a 
lungul anilor multe alte fapte 
asemănătoare. Fiecare
contingent se strădule să îmbo
gățească cu noi și glorioase 
fapte tradițiile de lupta ale 
acestei companii. Interven
țiile operative, competența, 
curajul și dîrzenia, cu care se 
acționează la fiecare interven
ție tșl au izvorul In răspun
derea cu care fiecare militar 
se pregătește. La orele de 
specialitate, tn aplicații, în 
fiecare clipă destinată pregăti
rii, militarii acestei subunități 
Se întrec parcă pe ei în do
rința de a fi demni urmași ai 
înaintașilor lor...

I-am văzut recent, execu- 
tind în cadrul pregătirii o 
aplicație. Din prima pînă la 
ultima clipă, au trăit din plin 
realitatea. De la primul sem
nal al soneriei de alarmă și 
pînă cînd vocea comandantu
lui a consemnat terminarea 
exercițiului, oameni și mașini 
au acționat ca un singur 
tot, rezolvînd într-un timp 
extrem de scurt și la un înalt 
nivel, momente dintre cele 
mai dificile.

Fără să vreau am asociat 
cele două momente din viața 
subunității și mi-a fost pe 
deplin limpede pentru ce com
pania aceasta se mîndrește cu 
titlul acordat celor meri
tuoși : „Subunitate de frunte".
Lt. col. GOGA OCTAVIAN

Recoltarea florii soarelui 
este In plină desfășurare. Pînă 
în prezent această valoroasă 
plantă oleaginoasă a fost 
strînsă de pe 40 la sută din 
suprafața cultivată. în regiu
nile București și Dobrogea, 
floarea soarelui a fost recol-

tată de pe 80—70 la sută din 
suprafață.

Anul acesta a început intens 
înmulțirea soiului nou de floa
rea soarelui „Record" obținut 
la Institutul de cercetări pen
tru cereale tehnice de la Fun- 
dulea. Noul soi are un conți-

nut de ulei de peste 40 la sută, 
este rezistent Ia secetă și boli 
și are un procent scăzut de 
coji. In perioada experimen
tării a dat recolte de 2 500— 
3 000 kg semințe la hectar.

ACTUALI
Lă odihnă în stațiunea Borsea

(Agerpres)

TEA
Foto : AGERPRES
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Luni dimineața în Sala Dalles 
din București a avut loc o șe
dință festivă cu prilejul săr
bătoririi Centenarului introdu
cerii sistemului metric în Ro
mânia.

Au participat oameni de ști
ință, constructori de aparate 
de măsură, cercetători, metro- 
logi din ministere, întreprin
deri și instituții, precum șl In
vitați de peste hotare.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad, Remus 
Răduleț, vicepreședinte al A- 
ca/emiel, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cerce
tării științifice. Apoi ing. Con
stantin Tuzu, director general 

/al Direcției Generale pentru 
Metrologie, Standarde și In
venții a prezentat conferința 
„100 de ani de la introducerea 
sistemului metric tn Româ
nia".

în continuare, participant!! 
adunare au fost salutați de 
W. Allrwight, reprezentant 
Organizației Internaționale 
Metrologie Legală, de Pier- 
Carre, reprezentant al Bi-

organizațiilor naționale de me
trologie din Iugoslavia și Re
publica Democrată Germană.

*
Cu prilejul centenarului 

introducerii sistemului metric 
în Romfinia, luni s-a deschis tn 
sala sporturilor Floreasca din 
Capitală o expoziție care cu
prinde mijloace de măsurare 
utilizate în trecut la noi, pre
cum și aparate și instrumente 
de măsură și control realiza
te în ultimii ani de întreprin
deri și institute de specialitate.

Cu același prilej, la Institu
tul de ‘
gie au 
sesiuni

„Excepțională omogenitate', „Ca
lități vocale unice', „Remarcabilă 
autenticitate stilistică*, „Dicție 
perfectă', „Ținută muzicală demnă 
de cele mai bune formații profe
sioniste din cele mai vechi centre 
muzicale ale Europei* — iată ci
teva dintre judecățile de valoare 
despre concertele Corului de ca
meră „Madrigal” pe care mi le-au 
conturat în zilele ultimului Festi
val „George EnesCU*, zeci de oas
peți de prestigiu de la Nadia Bou
langer și Avram Haciaturian la 
Pancio Vladlgherov și George 
Auric.

Puține formații muzicale s-au 
Impus In istoria vieții muzicale ro
mânești cu rapiditatea cu care 
Madrigalul bucureștean a cucerit 
sufragiile iubitorilor artei, Străda
nii continui pe drumul lărgirii re
pertoriului au adus ansamblului 
studențesc succese deosebite tn să
lile de concert. Cum era ș! normal, 
ecourile acestor succese au trecut 
granițele țării. In ultimii ani la 
Dresda, Franckfurt, Leipzig, Berlin, 
Praga, concertele „Madrigalului* 
au fost «ocotite remarcabile eveni
mente muzicale.

înaintea începerii noului an uni
versitar, Madrigalul a pornit ieri 
la print intr-un nou turneu peste 
hotare. Cu citeva minute

de părăsirea țârii, reputatul condu
cător al ansamblului studențesc, 
dirijorul MARIN CONSTANTIN 
ne-a dat citeva detalii asupra iti- 
nerariului...

— Plecăm în primul rînd spre 
Polonia... la Bydgoszcs, la tradițio
nalul Festival de muzică veche din 
Europa centrală și de Răsărit. Am 
mai fost de asemenea, invitați să 
concertăm Ia Torun și la Wroclaw.

— Ce ați înscris în programul 
concertului din cadrul Festivalu
lui ?

— Muzica noastră veche zămis
lită Intre veacul 15 șl sfîrșltul vea
cului 18 ; •— colinde, cîntări calo- 
fonice și multe alte comori ale 
creației muzicale românești.

— Soliști ?
— Nicolae Păunescu, Eremla Ste

re, Ștefan Pruteanu.
— în celelalte orașe 

vă prezentați desigur cu 
afiș...

— Da, Un program de
preclasici universală și creații co- 
râie românești contemporane apar- 
ținlnd compozitorilor Marțian Ne
grea, Sigismund Toduță, Gh. Cucu, 
Paul Constantinescu, Gh. Danga...

— Și după Polonia ?
— Ne așteaptă un examen difi

cil, sălile de concert ale Parisului...
— tn cadrul ...

poloneze 
un alt

muzlcă

înainte

— Celei de a 14-a ediții a Fes
tivalului organizat de Uniunea 
Națională a Studenților Francezi.

— Ce ve(i avea in program ?
— Vom da citeva concerte în 

care vom interpreta, printre altele, 
muzică sacră și laică din secolele 
16 și 17, vechi creații populate ro
mânești, piese reprezentative din 
creația muzicală universală prin
tre care Kirie din Misa brevis de 
Palestrina precum șl citeva lucrări 
corale contemporane românești.

— în total...
— 24 de piese dintre care 8 lu

crări românești.
— Mai aveți vreo invitație pen

tru acest an 1
— După reîntoarcerea de la 

Paris vom pleca Ia Budapesta pen
tru a da o serie de concerte în 
cadru! Festivalului internațional 
„Liszt—Bartock".

—- Un turneu dificil, dar cu atît 
mai demn pentru tînăra formație 
studențească. Nu vă pot ura decit 
deplin Succes In numele sutelor 
de mii de Cititori ai ziarului nos
tru.

— Sperăm să fim din nou demni 
ambasadori al artei studențești, ai 
artei interpretative românești.

dimineața 
Casa de cultură a stu
denților „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din 
Cluj a început o con
sfătuire organizată da 
Consiliul agricol re
gional. La consfătuire 
participă peste 700 de 
i n g i n e ri agronomi 
președinți de coopera
tive agricole de pro
ducție, brigadieri, cer
cetători de la stațiu
nile experimentale șl 
cadre didactice de la 
Institutul Agronomic 
„Dr. Petru Groza* din 
Cluj. în cadrul refera
tului prezentat s-a e- 
vldențlat faptul că în 
cooperativele agricole 
de producție din 
giunea Cluj s-au 
ținut în acest an 
spor de 200 kg 
Ortu la hectar față 
anul trecut. Peste 
de cooperative agrico
le din raionul Turda, 
au atins tncă din a- 
cest an producția de 
grlu planificată pen
tru 1970 (peste 2 000 
kg la hectar). (I. Rus)

te- 
ob- 
un 
de 
de 
20

de teatru șl ziariști 
din Capitală.

In numele condu
cerii Asociației oa
menilor de artă din 
instituțiile teatrale 
și muzicale oaspeții 
au fost salutați de 
artistul poporului 
Niki Atanasiu, prim, 
secretar al Asocia
ției. A. Raikin a 
mulțumit pentru 
ospitalitatea cu care 
a fost primit colec
tivul teatrului le- 
ningrădean și a u- 
rat noi succese 
tiștilor români 
activitatea lor.

★
Tot în cursul

repre- 
Teatru- 
de Ml- 
Lenin-

medii sanitare, orga
nizată de Uniunea So 
cietăților de Științe 
Medicale

în cadrul conferin
ței vor fi prezentate 
comunicări de specia
litate, privind activi
tatea 
sanitare 
copilului sănătos, me
tode de lucru folosite 
In domeniul prevenirii 
$1 combaterii morbi
dității specifice vlrs- 
tei copilăriei, precum 
și unele probleme de 
etică profesională.

cadrelor medii 
tn ocrotirea

IOSIF SAVA

Luni la amiază, 
colectivul Teatrului 
de Stat de Minia
turi din Leningrad, 
în frunte cu A. 
Raikin, artist al po
porului al R.S.F.S. 
Ruse, care între
prinde un turneu în 
țara noastră, s-a 
întîlnit cu oameni

ar
in

zi-
lei de luni 
zentanți ai 
lui de Stat 
niaturi din 
grad, în frunte cu 
A. Raikin, au făcut 
o vizită la Comi
tetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, 
unde au fost primiți 
de Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședin
te al Comitetului.

Lunl dimineața tn 
sala mică a Palatului 
Republicii 
România 
lucrările 
naționale

Socialiste 
s-au deschis 

Conferinței 
a cadrelor

• Muzeul regio
nal de artă Dobro
gea și-a îmbogățit 
colecția cu noi și 
valoroase lucrări de 
artă plastică clasică 
românească. Nu
mai în ultimele do
uă luni au fost a- 
chiziționate peste 
30 de lucrări. Din
tre acestea se re
marcă picturile „Pe
tunii și regina 
nopții" de Fr. $i- 
rato, „Nuduri" de 
Tonitza, lucrările de 
grafică „Bătrin la 
cafenea" și „Două 
tătăroaice" de Iser, 
sculpturile „Căutare 
în antic" de I. Ja
lea, „Sărutul" < 
Oscar Han.

(Agerpres)

de

Ia
E.
al
de
re
roului Internațional de măsuri 
și Greutăți, de reprezentanți al

petrol, gaze și geolo- 
început lucrările unei 
de comunicări știlnțl»

Pe faleza Gdlaților Foto; N. STELORIAN

Lucrările sesiunii, care du
rează pînă în ziua de miercuri, 
se desfășoară pe secții de spe
cialitate.

Comunicările științifice se 
referă la realizările obținute 
pînă în prezent și la perspec
tivele de dezvoltare ale metro
logiei.
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TELEVIZIUNE
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18,00 — Pentru cel mici : Știți să desenați ? „Prima zi de 
școală" — povestire de Titel Constantinescu. Desenează : Iurie 
Darie ; Pentru tineretul școlar : Pe ulițele satului românesc. 
Gospodărie din comuna Alișca. Transmisiune de la Muzeul 
Satului ; 19,00 — Telejurnalul de seară ; 19,15 — Un refren 
pentru dumneavoastră. Interpretează : Llli Bulaesi, Ion Sto- 
ian și formația Sincron ; 19,35 — Filmul documentar șl cla
sicii săi; Jorls Ivens ; 19,50 — Telecronica economică : Ce 
spun gospodarii orașelor ; 20,10 — Filmul serial, Supraviețui
torii" 20,35 — Seară de teatru : „Nimic nu se pierde, dragul 
meu" de Ionel Hristea. Interpretează colectivul Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" In pauză : Filmul documentar : 
„Tractorul 66“ — producție a studioului „Alexandru Sahia" 
— Poșta televiziunii; 22,50 — Telejurnalul de noapte ; 22,57

LICEELE DE
SPECIALITATE

— în toate liceele va func
ționa doar anul I?

— Răspunzînd dorinței a nu
meroși absolvenți ai clasei a 
IX-a precum $1 a părinților 
lor. am creat la Liceul econo
mic și anul II care va funcțio
na cu 2 clase. Acest lucru a 
fost posibil pentru că în anul 
I al liceului de specialitate 
ponderea în procesul de în- 
vățămînt o dețin disciplinele 
de cultură generală, speciali
zarea începînd mal pronunțat 
abia eu al doilea an. Ca urma
re, absolvenții clasei a IX-a, 
avînd pregătirea culturală co
respunzătoare. pot trece direct 
în anul II pentru a se pregă
ti în profesia aleasă. Tot la li
ceul economic avem și o secție 
serală care se bucură de a- 
semenea de un larg Interes 
din cartea tinerilor. De altfel 
secții serale avem și la Liceul 
pedagogie — pentru cele două 
specialități : învățători și e- 
ducatori — precum și la Lice
ul industrial din Piatra 
Neamț.

— Cine vor fi profesorii care 
vor activa în cadrul liceelor de 
specialitate

e— Trebuie să spun că exis-

ța liceelor de specialitate ■ 
exercitat o atracție deosebită 
șl asupra profesorilor din re
giune. în preocuparea noastră 
de a asigura cadrele didacti
ce necesare liceelor de specia
litate am ținut seama de ce
rerile sollcitanțllor, dar în 
primul rînd ne-am îngrijit să 
numim la aceste licee profe
sori de specialitate cu o bună 
pregătire profesională, cu ex
periență pedagogică ți price
pere organizatorică. Așa de 
pildă, în funcția de director 
al Liceului economic a fost 
numit tov. Constantin Botez, 
profesor de gradul II, avlnd 
specialitatea științe economi
ce ; inginerul Victorln Lozins- 
chi, care a condus ani la rînd 
Grupul școlar agricol din Ro
man, a fost numit director al 
Liceului agricol din Trifești. 
Ei vor fi ajutați de profesori 
de specialitate avînd o mare 
competentă profesională, ex
periență și vechime tn învă- 
tămlnt. Ca și la celelalte uni
tăți școlare din regiune ca
drele didactice de la liceele 
de specialitate vor fi ajutate 
să se perfecționeze continuu, 
să fie la curent cu tot ce e 
nou în domeniul lor de acti
vitate, să-și ridice măiestria 
pedagogică. Tn zilele care au 
mai rămas pînă la deschiderea 
anului școlar este în curs de 
desfășurare acțiunea de orga
nizare a activității didactice i

profesorii participă la consfă
tuirile cadrelor didactice, în
tocmesc orarele, repartizează 
manualele pe clase astfel In
cit procesul Instructiv să 
poată începe In bune condi
ții din prima zi.

7DDD de tineri
autori ai unei

scrisori
tier se clștlgâ toarte bine, că 
stlnd numai citeva luni, string! 
suliciențl bani ca să te poți în
toarce liniștit Ia casa ta... Sau 
cred că e suficient sd muncești, 
cum o fi. dar sd muncești, un 
timp scurt, și gata, le-ai cal iii- 
cat, ai o meserie cu care te 
poți duce oriunde.

...Funcționarul de la biroul de 
repartizări e obosit, plictisit. 
Răspunde tuturor prin citeva 
cuvinte formale t

— Veți locui in blocul.„ 
sd munciți fa echipa Iul... 
șantierul nr... Restul, o să 
dețl singuri I

Dar tn acest „restul' se
cund marile nedumeriri, marile 
întrebări. „A ctștiga bine' e o 
dorință firească, dar ajungi la 
realizarea ei prin muncă, prin- 
tr-o muncă susținută care im
plied multe succese dar șl in-

și o 
pe 

ve-

as-
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succese. De ce să considere 
unii tineri șantierul o „haltă* 
In care s-au oprit ca să-și asi
gure pentru o perioadă scurtă 
de timp viața tihnita și lipsită 
de grifl ? LI s-ar putea prezen
ta proaspeților încadrați, chiar 
din primele zile, nu numai spe
cificul muncii pe șantier, dar și 
posibilitățile reale de ciștig, de 
calificare la locul de muncă In 
funcție de cerințele șantierului. 
Să li se arate că se pot califica 
toți dar nu după Citeva luni de 
la sosire, ci într-o perioadă 
mai lungă, clnd flecar* va da 
dovada înclinațiilor și a puterii 
lui de muncă.

— Nu toți înțeleg cd șantie
rul oferă. Intr-adevăr, toate 
condițiile de calilicare sau de 
ridicarea calificării, și că dru
mul începe de la lopată, de la 
ciocan, pentru cei care vin 
pentru prima oară aici — ne 
spune tov. 
structor la 
U.T.C.

Cu toate
gur plan de muncă, cel al or
ganizației U.T.C. de la sectorul 
prefabricate industriale, am gă
sit o temă pentru adunare ge
nerală venita tn tntimptnarea 
unor cerințe de educație a 
retului: „Cum
ne comportăm 
niți pentru a se 
ușor în procesul 
Dar este unica.
activitate al Comitetului U.T.C.

Lăcătuș Nicolae, in- 
comitetul regional

acestea. Intr-un sin-

tine- 
sd 

ve- 
mai

trebuie 
cu noi! 

integra 
de producție", 
tn planul de

pe Sombinat nu s-a pus aceas
tă problemă. De ce ? ne între
băm. Nu poate fi asigurată con
tinuitatea și disciplina tn mun
că a celor peste 7 000 de tineri 
prlntr-un proces mai atent și 
mai organizat al educației lor 7 

Țiglina este un cartier ai ti
neretului. tn apartamentele
blocurilor proaspăt terminate,
slnt găzdutfl constructorii ora
șului Galați și ai marelui obiec
tiv industrial de pe ctmpia 
Smirdanului.

Cei cu mal multă vechime pe 
șantier au dat apartamentelor 
nota personală de locatari : 
le-au împodobit cu ghirlande, 
abajururi colorate fotografii. 
Noii veniți sînt stingheri. Unora 
nu 11 s-a adus lenjeria de pai 
șl Strictul necesar locuinței.

— Peste citeva zile, ne asi
gură administratorul, vor avea 
de toate...

De ce nu din prima zi ? De 
ce ambianta plăcută, curățenia 
ți grija pentru confortul lor sâ 
nu completeze o bună Impresie 
despre viața de șantier din pri
ma zi I tn blocurile noilor loca
tari tncă nu s-au amenajat In- 
căperile-club. cu toate că apar
tamente întregi stau neocupate.

Planul de muncă al Comite
tului U.T.C. din I.C.M.S.G. pre
vede citeva acțiuni distractiv- 
educative la dormitoare. Sînt 
în număr destul de redus in 
comparație cu cerințele șl post* 
bilitățile: informări politice.

scurte conferințe pe diferite 
teme urmate de programe ar
tistice, recenzii. Tovarășul se
cretar Fătu Ion a notat pe mar
ginea htrtlei t „nu s-au făcut 
cu regularitate'. Clțiva tineri 
muncitori ne spun cd n-au par
ticipat la nici o acțiune pen
tru că n-au știut de ele.

Chiar tn centrul cartierului 
Țiglina s-a construi! o moderna 
Casă de cultută cu 20 de încă
peri. sală de spectacole. Casa 
a găzduit tn primăvară o expo
ziție de manechine. Nimeni nu 
știe cine are dreptul sâ folo
sească Casa de cultură. Comi
tetul regional U.T.C. spune că 
este subordonată siatulul popu
lar. acesta o atribuie Comitetu
lui pentru Cultură șl Artă.. 
Singura realitate este că tine
rii constructori nu beneficiază 
decit In mică mdsurd de ea...

La parterul unul bloc o sală 
ține loc de Casă de cultură. 
Este amenajată clnd pentru 
dans, clnd pentru repetiția di
feritelor formații artistice, clnd 
pentru conferințe sau adunări 
sindicale. Clnd se organizează 
seri distractive, sala este plină 
de băieți.

— Ar ii de unde să Invităm 
și fete, mărturisește sudorul 
Mușunoiu Vasile. Dar nu știu 
de ce Comitetul U.T.C. nu se 
ocupă de o mai bunâ organi
zare a acestor seri...

Dar cu ce se ocupă Comite
lui U.T.G.7

— Eu slngut. se scuză secre
tarul Fătu Ion. trebuie sâ mă 
ocup de 3 500 de uteciști... Nu 
am timp... Am avut o dată cu
riozitatea sâ 
participasem Intr-o lună la 27 
de ședințe...

„Ședințomanla' e un păcat 
vechi... Nu ne întrebăm dacă 
la toate cele 27 de ședinle tre
buia sâ participe neapărat si 
secretarul organizației U.T.C. ; 
s-ar putea să găsim un răspuns 
negativ. Dat nu se reduce ast
fel timpul afectat muncii cu 
membrii organizației de tine
ret ?

Decurg, de aici, multe din 
lacunele activități! culturale ale 
Comitetului U.T.C. de pe șan
tierul de la Galați; o 9/abd 
legătură cu activul din Comi
tetele și birourile U.T.C.. sub
ordonate. o cunoaștere insult- 
cientă a condițiilor de viață si 
de lucru a tinerilor, a concep
țiilor despre muncă, acțiuni 
site de atractlvfiate. unele 
mole și nepopularizate.

Construcloril lormează 
preună o mare familie, lat 
7 000 de membri al organizației 
U.T.C. de ta Combinat îndrep
tățesc. prin entuziasmul și pa
siunea cu care ridică viitorul 
gigant al siderurgiei românești 
asigurarea unor condiții de des- I 
tindere, o mal atentă îndrumare ■ 
a ..uceniciei' lor de construc
tor 1.

tac o statistică .-

Mp- 
for-

tra
cei

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

ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 

panoramic 
orele 10;

film pentru ecran 
rulează la Patria 
12,45; 15,45; 18,30; 21,15.

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT
Republica (orele 

13,45; 16,45; 19;
rulează la 
9,15; 11,30; 
21,15).

NOTRE DAME 
rulează 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30; 22) 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
0; 11,45; 14,30; 17,15; 20), Ex
celsior (Orele 10,15; 13; 15,45; 
18,30; 21,15).

ȚARA fericirii.
rulează la Capitol (orele 9; 
11,45; 15,15; 18; 20,45), Melodia 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21).

LUMINA DUPĂ JALUZELE
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 8,45: 
11; 13; 15,45; 18,15; 20,45).

CASA NOASTRĂ
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

COLIBA UNCHIULUI ------
cinemascop •— 

rulează la Central 
11,30; 14,30; 17,30; 
lentina (orele 15,30; 18,30.)

MIINE, MEXICUL 1 
rulează la Union (orele 10,30; 
15,30: 18; 20,45), Crîngași (o- 
rele 13: 15,30: 18, 20,30).

MAIGRET ȘI -------------- ---------
FIACRE

rulează la 
13,45; 16;
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

LACRIMĂ PE OBRAZ

Ia
DE PARIS,

Luceafărul (orele 
I»

TOM

(orele 8,30;
20,45), Co-

afacerea saint-
Doina (orele 11,30;

18,30; 20,45), Grivita

CEO
POVESTESC APELE - VREAU SĂ 
ȘTIU TOT nr. 45 - BALENA — 
CHEIA SUCCESULUI — PUNCT 
DE GRAVITATE - GHIDR1NUL 
— IMAGINI DIN MUZEUL 
PIERILOR — UN SECOL Șl 
TE MILENII —

rulează la Timpuri Noi
9—21 în continuare).

ÎN NORD, SPRE ALASKA I — 
cinemascop —

rulează la Volga (orele 9;
11.45) , Clubul Uzinelor Repu
blica (orele 10; 12).

COPLAN IȘI ASUMA RISCUL 
rulează la Flacăra (orele 10; 
15,30; 18,15; 20,45)

CĂSĂTORIE — ----------
cinemascop — 

rulează 
15,45;
20.45)

REPULSIE 
rulează
18).

CLEOPATRA 
rulează la 
12,30; 16,15; 20), Tomis (orele 
9-, 12,30; 16,15; 20)

DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop —

rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20,45)

ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — 
cinemascop —

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

PRIMA DEZILUZIE
SCIȚA

rulează la VItan
18).

FĂRĂ PAȘAPORT
STRĂINA

rulează la 
13,30; 16; 
(orele 10;

THERESE DESQUEYROUX
rulează la Miorița (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

CÎ1NELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30).

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Popular (orele 
18,15; 20,45).

URME ÎN OCEAN
rulează la Pacea (orele 
18; 20,15), Drumul Sări) 
11: 14,45; 17.45; 20,30).

ALBĂ CA ZĂPADA și CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

rulează la Aurora (orele 8.30; 
11, 13,30, 16, 18,30: 21), Flo
reasca (orele 9; 11.15; 13,30;
16; 18,30; 21).

BĂIEȚII DE LA TONOMAT 
rulează la Moșilor (orele I5i 
17,45).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISA 
rulează la Cosmos (orele 
15,30: 18,15; 20,45).
INTÎMPLÂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30), înfrățirea (orele
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15;
20,30).

POM- 
MUL-

(orele

DE FORMA

SE

la 
în

Ia

Dacie (orele 9; 
continuare 18,15;

Buzești (orele 15,30;

— cinemascop — 
Bucegi (orele 9:

ȘI KAPRIV-

(orele 15,30;

ÎN TARĂ

11,15;Arta (orele 9;
18,30; 20,45), GiulesU 
15; 18; 20,45).

15,30;

15,45; 
(orele

I
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BELGRAD. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
tranmite : Intîlnirea consulta
tivă a reprezentanților parla
mentelor din opt țări europe
ne și-a încheiat lucrările. La 
sfîrșit a fost dat publicității 
un comunicat.

Delegații parlamentelor Bel
giei. Bulgariei, Danemarcei, 
Finlandei, Iugoslaviei, Româ
niei, Suediei și Ungariei, țări 
coautoare ale rezoluției „Ac
țiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între sta
tele europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite", 
inițiată de către România și a- 
doptată în unanimitate la cea 
de-a 20-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., s-au întîl- 
nit la Belgrad în zilele de 10 
și 11 septembrie 1966, la invi
tația Skupștinei Federale a 
R.S.F.I., în scopul examinării 
propunerii acesteia privind 
convocarea conferinței parla
mentelor europene.

în discuție, se arată în co-

Ordinea de zi a acestei con
ferințe ar trebui să fie stabilită 
avîndu-se în vedere tendința 
generală de a se depista și gă
si măsurile concrete cele mai 
bune care ar trebui însușite 
în scopul realizării ideilor 
conținute în rezoluția O.N.U.

Sugestiile și propunerile ca
re s-ar formula în cursul con
ferinței ar urma să fie supuse 
spre examinare parlamentelor.

Participantii la întîlnirea de 
la Belgrad și-au exprimat do
rința ca țările coautoare ale 
rezoluției, după ce vor obține 
acordul parlamentelor lor, să 
întreprindă pași și să treacă 
la consultări cu celelalte par
lamente europene în vederea 
conferinței pe care a propus-o 
Skupștina Federală a R.S.F.I.

Delegațiile și-au exprimat 
Intenția de a se întîlni din nou. 
dacă va fi necesar, în vederea 
precizării ordinei de zi, a mo
dulul de lucru, a locului și a 
datei la care să fie convocată 
conferința.

Uzita 
ministrului 

de externe 
român

in Iugoslavia
BELGRAD. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Măne- 
scu, împreună cu soția, a sosit 
la 10 septembrie în R. S. F. 
Iugoslavia, venind din Italia, 
într-o scurtă vizită, la invita
ția secretarului de stat pentru 
afacerile externe al R. S. F. 
Iugoslavia. Marko Nikezici. In 
timpul șederii în R. S. F. Iu
goslavia, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România va vizita unele lo
calități turistice de pe litora
lul Mării Adriatice și va avea 
întrevederi cu personalități iu
goslave.

Mil de elevi din școlile capi
talei ecuadoriene au manifes
tat duminică pe străzile prin
cipale din Quito, în semn de 
solidaritate cu profesorii școli
lor de stat din regiunile de 
coastă ale țării, aflați în grevă 
de o lună în sprijinul cereri
lor de majorare a salariului.

I

I

municat, ei au confirmat din 
nou acordul lor de a continua 
eforturile în scopul aplicării 
concrete a principiilor acestei 
rezoluții, și în această perspec
tivă au considerat că este de 
dorit și util să se convoace

Congresul mondial 

de sociologie

PE
SCURT
Couve de Murville 

la Belgrad

conferința delegaților parla
mentelor europene.

Lansarea lui 
„Gemini-11“

CAPE KENNEDY 12 (Ager
pres). — Nava cosmică „Ge
mini 11" a fost lansată astăzi 
Ia ora 14,42 GMT de la Cape 
Kennedy pentru un zbor spa
țial de trei zile. Nava este pi
lotată de cosmonauții Charles 
Conrad și Richard Gordon.

La Evian au luat sfîrșit lu
crările celui de-al VI-lea Con
gres mondial de sociologie. în 
ultimele zile ale Congresului, 
delegația română a mai pre
zentat o serie de comunicări, 
printre care : „Schema gene
rală a sistemului sociologic de 
indicatori ai nivelului de trai 
al populației", de prof. Manea 
Mănescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, „Probleme 
metodologice ale sociologiei 
învățămîntului" de prof. Mi
ron Constantinescu, „Condiții

le sociale ale logicii stoice" de 
acad. Athanase Joja, „Modul 
în care sistemul de indicatori 
ai planului de stat orientează 
desfășurarea proceselor socia
le", de prof. Roman Moldovan, 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, „Metodologia stu
diului stării de sănătate a 
populației" de dr. P. Mureșan, 
dr. G. Zahariade și dr. I. Io- 
nescu, „Considerații asupra 
sociologiei intelectualului" de 
prof. Gall Ernb. centrul Sofiei

LAOS. — Unitate a forțe
lor patriotice în timpul u- 

nei acțiuni de luptă

R. P. BULGARIA. — Imagine

Congresul Uniunii studenți
lor liberali canadieni din pro
vincia Quebec a adoptat două 
rezoluții în care se cere abo
lirea monarhiei și instaurarea 
în Canada a unui sistem de 
guvernămînt parlamentar re
publican. Rezoluțiile vor fi 
prezentate Congresului națio
nal al Partidului liberal care 
urmează să se deschidă 
tawa la 12 octombrie, 
statului canadian este 
Marii Britanii care este 
zentată la Ottawa de un gu
vernator general.

Alegerile" lui Ky

Tensiune la Lagos
Duminică, în timp ce la La

gos soseau delegații din pro
vinciile Nigeriei pentru con
ferința constituțională națio
nală, care s-a deschis luni di
mineața, explozia a două bom
be a readus starea de tensiu
ne în capitala acestei țări în 
care abia de curînd a avut 
loc o lovitură de stat militară.

Walter Ememboiu, directo
rul adjunct al Parchetului și 
secretar al Comitetului consti
tuțional al Nigeriei Orientale, 
care sosise la Lagos pentru a 
pregăti conferința constituțio
nală, a fost ucis împreună cu 
soția și cei doi copii ai săi de 
o bombă care a explodat în 
vila în care locuia.

O altă bombă a explodat în 
subsolul „Hotelului Federal" 
proprietate guvernamentală. 
f“:ă a fi provocat victime o- 
menești.

Constrînse prin hotărîrea 
guvernului francez să-și re
tragă toate forțele militare 
și să-și închidă bazele lor 
de pe teritoriul Franței, 
Statele Unite încearcă să 
cîștige timp și, dacă este- 
posibil, să obțină unele 
„concesii" din partea Pari
sului. Acestui scop i-a fost 
consacrată și întrevederea 
care a avut loc vinerea 
trecută între ambasadorul 
american la Paris, Charles 
Bohlen și ministrul francez 
al afacerilor externe, Mau
rice Couve de Murville. 
Dar, la încheierea celor trei 
sferturi de oră de convor
biri, surse autorizate fran
ceze au declarat că „ele nu 
au dus la nici o concluzie"

De fapt, după cum s-a 
arătat în cercurile diplo
matice din capitala Fran
ței, Couve de Murville, a 
repetat interlocutorului său 
american poziția guvernu
lui francez care îi fusese 
deja expusă în cursul a 
două întrevederi prece
dente. Această poziție este 
categorică : începînd de la

1 aprilie 1967, toate bazele 
militare americane din 
Franța vor fi închise. 
In ce privește problema 
condițiilor în care activita
tea la aceste baze ar putea 
fi reluată, guvernul fran-

Poziții 
neschim

bate
cez consideră că trupele a- 
mericane nu le vor putea 
folosi decît în caz de con
flict, și atunci numai la in- 
viața Parisului. Or, cu a- 
ceasta nu este de acord 
'Washingtonul.

Există și un alt punct a- 
supra căruia pozițiile celor

două țări sînt divergente. 
S.U.A. doresc ca, pe timp 
de pace, echipe americane 
de întreținere să rămînă la 
bazele abandonate pentru 
a le menține în stare de 
pregătire pentru cazul în 
care vor trebui să fie folo
site. Subliniind că de la 1 
aprilie anul viitor, nici o 
forță americană nu va mai 
putea fi menținută în 
Franța, guvernul francez 
apreciază că, de la acea 
dată, numai forțele fran
ceze se vor putea ocupa de 
întreținerea acestor baze.

Așadar, pozițiile celor 
două guverne în problema 
bazelor americane din 
Franța au rămas neschim
bate. In ciuda rezultatelor 
negative ale eforturilor sale 
pe plan diplomatic Wa
shingtonul a lăsat să se în
țeleagă că nu a abandonat 
încă lupta. S-a anunțat că 
tratativele vor continua 
atit la Paris cit și în S.U.A.

P. nicoarA

la Ot- 
Șeful 

regina 
repre-

Duminică s-au desfășurat sub controlul strict șl supravegherea 
amenințătoare a 500 000 de polițiști și trupe ale generalului Ky „ale
gerile" din Vietnamul de sud. în ciuda măsurilor luate de junta mi
litară, procentul celor care nu s-au prezentat Ia urnele de vot a fost 
considerabil. La Saigon, 30 la sută dintre persoanele înscrise pe liste 
nu s-au prezentat in fata urnelor, deși „măsurile* luate de politia sal- 
goneză pentru „a convinge* populația orașului să voteze au lost mul
tiple și „radicale*.

Forțele patriotice din Vietnam și-au continuat In ultimele 24 de ore 
acțiunile lor Îndreptate împotriva intervenționiștllor americani șl tru
pelor salgoneze. Patrioțli au bombardat cu foc de mortiere două zile 
consecutiv un cantonament al forțelor militare speciale americane, 
situat la aproximativ 100 km nord-est de Saigon. A fost atacată, de 
asemenea, garnizoana americană aflată In localitatea Ha Thanh.

U.R.S.S. — Lacul Baikal

I

I

Ministrul afacerilor externe 
al Franței, Couve de Murville. 
a sosit duminică la Belgrad 
într-o vizită oficială de patru 
zile, la invitația secretarului 
de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, 
Marko Nikezici.

Agenția Taniug informează 
că ministrul de externe fran
cez va vizita — în afară de 
Belgrad — Slovenia și Croația 
și va fi primit de președintele 
R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito. Couve de Murville est» 
primul ministru de externe 
francez al celei de-a 5-a re
publici care face o vizită ofi
cială în Iugoslavia.

Anunțind că Departamentul de 
Stat al S.U.A. respinge propune
rea R.P.D. Coreene privind convo
carea unei conferințe a țărilor 
participante la războiul din Co
reea, in vederea reglementării pe 
cale pașnică a problemei coreene, 
purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, a declarat el 
S.U.A. „sprijină pe deplin compe
tența și împuternicirile O.N.U. în 
a se ocupa de problema coreea
nă*.

După cum se știe, guvernul 
R.P.D. Coreene a dat publicității 
un memorandum In legătură cu 
intenția S.U.A. de a readuce pro
blema coreeană în discuția celei 
de-a 21-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. în memorandum 
se subliniază că „pentru înfăptui
rea unificării pașnice a Coreei 
este necesară retragerea trudelor 
americane și a celorlalteyrupe 
străine din Coreea de sud'.l Gu
vernul coreean consideră că reu- 
nificarea țării este o problemă In
ternă a poporului coreean în care 
nu se poate admite amestecul 
O.N.U. sau al oricărei forțe din 
afară*. Memorandumul mai amin
tește că R.P.D. Coreeană a profsu» 
întrunirea unei conferințe comune 
a partidelor si organizațiilor ob- , 
ștești din nordul și sudul Coree: 
in vederea dezbaterii problemei 
reunificării țării. El consideră că 
este posibilă întrunirea unei con
ferințe a țărilor 
zolvarea pașnică 
reene.

interesate In re- 
a problemei eo-

După ce timp de peste 50 de 
ani a locuit In Statele Unite, da
neza Tore Anderson, In vîrstă de 
76 de ani, a revenit In patrie. La 
cîteva zile d» la sosire, Tora An
derson a cumpărat un bilet Ia lo
terie cu care a ctștigat... o călă
torie în Statele Unite.

Aniversarea P. C. 
din Belgia

La Bruxelles a avut loe o 
ședință festivă consacrată ce
lei de a 45-a aniversări a Par
tidului Comunist din Belgia. 
La ședință, la care au partici
pat reprezentanți ai diferitelor 
federații ale P.C. din Bel£i, 
au luat cuvîntul Ernest Bur- 
nelle, președintele P. C. din 
Belgia, Frans Van den Broa
den, vicepreședinte al P.C. din X- 
Belgia, care au chemat pe co- ' 
muniștii belgieni și întregul 
popor belgian să întărească 
lupta pentru apărarea păcii, 
pentru încetarea războiului a- 
gresiv dus de S. U. A în Viet
nam.

Sensul unor măsuri economice Ore dramatice la Cordoba
Pe Ia începutul anului, 

prognozele oficiale americane 
vorbeau despre faptul că anul 
1966 va fi cu siguranță ca
racterizat printr-un boom ex
traordinar al afacerilor, că 
indicele Dow Jones al Bursei 
din Nerv York va depăși cu 
mult cota 1 000. începînd însă 
din februarie tonul s-a schim
bat. Cursurile acțiunilor au 
început să scadă, prețurile au 
crescut constant, deficitul ba
lanței comericale nu a încetat 
să sporească, noi cantități de 
aur au părăsit teritoriul Sta
telor Unite. Tot mai mulți e- 
conomiști au început să afir
me că perioada de expansiune 
industrială, care durează de 
șase ani, se apropie de sfîrșit 
și că în cursul anului viitor 
se va înregistra o recesiune. 
Autoritățile au luat o serie de 
măsuri pentru a împiedica a- 
gravarea situației economice. 
Ele nu au fost însă suficien
te ; iată de ce. în cursul zilei 
de vineri, președintele John
son a anunțat că va cere a- 
doptarea unor noi măsuri ex
trem de serioase pentru a con
tracara fenomenele de inflație 
din economia americană. Pre
ședintele a cerut suspendarea 
reducerilor fiscale de T!» a- 
cordate beneficiilor asupra in
vestițiilor efectuate în perioa
da 1 septembrie 1966 — 1 ia
nuarie 1968. precum și sus
pendarea, pînă la 1 ianuarie 
1968. a altor categorii de 
reduceri fiscale. El s-a mai 
pronunțat pentru reducerea 
unor cheltuieli federale care 

nu sint de primă urgență. 
Johnson nu a exclus posibili
tatea unor noi acțiuni de lun
gă durată pentru combaterea 
inflației și finanțarea războiu
lui din Vietnam. Ceea ce. po
trivit observatorilor, lasă să 
se întrevadă o sporire a im
pozitelor pentru o largă cate
gorie de persoane.

O succintă privire analitică 
asupra actualei situații a eco
nomiei americane ne furni
zează explicația drasticelor 
măsuri care se preconizează. 
Indicele Dow Jones al valori
lor industriale a atins Ia 9 
februarie 1966 cota 995,ÎS. In 
lunile care au trecut, cursul 
acțiunilor a continuat să sca
dă permanent și constant. Ul
timul curs atins în această 
săptămînă de valorile in
dustriale a determinat ca 
indicele să se fixeze la cota 
767,03. Aceasta înseamnă o 
scădere de 20.8’/» de la înce
putul anului și o scădere de 
22.9’/» față de nivelul cel mai 
înalt atins în luna februarie 
1966. In momentul de față, in
dicele Dow Jones se află la 
punctul cel mai scăzut înre
gistrat din 2 ianuarie 1964. 
Scăderea cursurilor nu a afec
tat numai profiturile pe care 
scontau să le obțină în acest 
an acționarii, ci și o parte im
portantă a capitalurilor pe 
care le-au investit în cumpă
rarea de acțiuni. Din februa
rie și pină la sfîrșitul lunii au
gust, pierderile de valoare ale 
capitalurilor investite se ci

frează, potrivit unor date pro
vizorii, la aproximativ 100 
miliarde dolari.

Fenomenul scăderii cursu
rilor a continuat și în ultime
le zile fiind determinat de 
aceiași factori care au acțio
nat în cursul acestui an : res- 
tringerea creditelor, teama 
față de o nouă recesiune eco
nomică și sporirea neconteni
tă a cheltuielilor militare ne
cesitate de continuarea războ
iului desfășurat împotriva 
poporului vietnamez.

O serie de observatori apre
ciază că actualele măsuri lua
te în considerație nu consti
tuie decît paleative atîta timp 
cit nu se vorbește nici un cu- 
vint despre principala cauză 
a degradării situației econo
mice americane : exorbitante
le cheltuieli militare care re
prezintă peste 50 la sută din 
bugetul S.U.A. Mulți specia
liști apreciază că traducerea 
in viață a măsurilor anunțate 
vor determina o încetinire a 
activității economice și o di
minuare a cererii pe piață. 
Potrivit ziarului „LES E- 
CHOS" opinia generală care 
cîștigă tot mai mult teren 
peste ocean este aeeea că 
S. U. A. vor plăti scump 
dorința Administrației de a 
menține artificial euforia 
economică pentru a găsi 
sprijin în politica de con
tinuare a războiului din Viet
nam.

EUGEN PHOEBUS

Astăzi, obișnuita noastră 
cronică săptămînală a eve
nimentelor internaționale 
se referă la măsurile anti- 
inflaționiste preconizate în 
S.U.A., precum și la accen
tuarea tensiunii în universi
tățile argentiniene.

—

înfruntarea care opune stu
dențimea argentiniană autori
tăților de la Buenos Aires a 
atins în săptămînă trecută o 
tensiune extremă.

Joi, la Cordoba s-au petre
cut evenimente descrise de co
respondenții de presă drept 
dramatice. Timp de cinci ore, 
studenții au rezistat curajos 
detașamentelor militare și po
lițienești trimise împotriva 
lor. Militarii au deschis focul 
asupra studenților care, din 
spatele baricadelor improviza
te au ripostat aruneînd cu 
pietre sau trăgînd focuri de 
revolver. 18 polițiști au fost 
răniți și cîteva automobile ale 
poliției au fost distruse.

Ciocnirile violente de la 
Cordoba punctau starea de în
cordare existentă în toate cen
trele universitare argentinie
ne. Greva generală, decretată 
miercuri de Federația univer
sitară a studenților din Ar
gentina, a cuprins în întregime 
universitățile din Cordoba, 
Rosario și La Plata. Majorita
tea studenților din Buenos 
Aires au răspuns, la rîndul 
lor, joi, apelului la grevă. Pa
ralizarea aproape totală a 
vieții universitare e accentua
tă și prin continuarea demi
siilor în serie ale cadrelor di
dactice. Numai în cursul a 
două zile — marți și miercuri 
— aiți 45 de profesori univer
sitari și-au prezentat demisia. 
Practic, circa 60 la sută din 

cadrele didactice universitare 
și-au părăsit postul.

Și în vreme ce amfiteatrele 
erau pustii, străzile centrelor 
universitare au cunoscut ade
vărata furtună a demonstran- 
țiilor studențești. Astfel de de
monstrații, cu sute de partici
pant, s-au desfășurat joi și 
vineri în toate centrele uni
versitare, inclusiv Buenos 
Aires. In orașele La Plata și 
Santa Fe s-au produs inci
dente între studenți și poli
ție. In orașul La Plata, studen
ții au rupt cordoanele poliției 
și au pătruns în clădirea fa
cultății de științe umanitare 
închisă printr-un ordin al au
torităților. La Santa Fe, inci
dentele au intervenit în urma 
refuzului decanului facultății 
de științe juridice de a permi
te organizarea unei adunări a 
studenților. La Tucuman, stu
denții au ripostat poliției a- 
tunci cind au fost atacați în 
timpul demonstrației de joi 
după amiază. La Rosario s-au 
desfășurat adevărate lupte de 
stradă între studenți și poli
țiști.

Somațiilor autorităților de a 
înceta greva, studenții le-au 
răspuns prin continuarea gre
vei și a demonstrațiilor. Con
ducătorii federațiilor studen
țești din centrele universitare 
au declarat că greva va conti
nua pînă cind guvernul va 
acționa în vederea restabili
rii autonomiei universitare, 

va ridica interzicerea activită
ții Federației universitare a 
studenților și va anula sanc
țiunile aplicate celor ce s-au 
împotrivit recentelor măsuri 
ale guvernului. La Cordoba, 
Rosario și Buenos Aires stu
denții au cerut cu insistență 
demisia ministrului de in
terne și a ministrului educați
ei naționale.

Declanșată acum o lună de 
decizia guvernamentală care 
consemna suprimarea totală a 
autonomiei universitare și in
terzicerea oricărei activități 
politice a organizațiilor stu
dențești, încordarea din via
ța universităților argentinie
ne cunoaște, după cum re
marcăm o accentuare cu ca
racter exploziv. Această evo
luție își găsește explicația în 
cauzele profunde și implicații
le majore ale înfruntării din
tre studenți și guvern. E vor
ba, în esență de cerințele me
reu mai ferme șl mai insis
tente ale studențlmii privind 
democratizarea vieții univer
sitare. Privită în contextul ac
tualei situații politice din Ar
gentina, după instaurarea re
gimului militar al generalului 
Ongania, lupta studențimii se 
înscrie în cadrul luptei gene
rale a maselor argentiniene 
pentru revendicări democra
tice.

EM. RUCĂR
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