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CUM SPORIM „CARATELE
METALULUI

După un prim contact ea pirerBe ^ecfttfMta- dta pro
ducție in legătură cu căile ce trebuie armate ștstn tradu
cere i In viață a indicațiilor cuprinse ta eavtasarea tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU ta Plemara C.C. al P CJ- dia 
21—23 decembrie IMS. privind trso—lsiiiu și riloriftrorn 
superioară a metalului, continuăm deafto—ea pri■ rubrica 
de față, care va cuprinde intervenții ale wner speetab' ■ de 
înaltă calificare, oameni de știință, prefeoorl W ooaferea- 
țlari universitari anchete ale redirsoritev oogtri ta rindal 
proiectanților. siderurgiștiier si coaatraeiorilat de maaftta.

In numărul de astăzi publicăm eauvsrtarzn avwaă silele 
trecute eu tovarășul eoof.
LCX3L

Ce acțiune considerări 
ed trebuie sd stea Ia 
baza eforturii'- sectoa
relor de concepție ș> 
producție pent-u crește

ri rea eficienței economice 
a folosirii oțelului ?

dr.

tn sarcina macaralei, un snop 
de țevi din cea mal proaspdtâ 

„recoltă" a anului

— Realizarea șl folosirea o- 
nor oțeluri cu rezistențe spori
te — lată una dintre căile si
gure spre economisirea fi va
lorificarea metalului. Tehnica 
actuală dispune de resurse 
încă nefolosite pentru crearea 
și producerea unor oțeluri cu 
rezistențe mari.

Un monocrisu^ de oțel poe
te ajunge la o rezistență de 
rupere de 1 000 kg/mmp. per
formanță obținută da rfțiva

AZI LA RUBRICA NOASTRĂ

ECOURI LA ARTICOLUL1

„I. T. B.-UL SE JUSTIFICA '

Răspund :
• GRIGORJ5 PEREAXU, dlrooOar taftale ta Direcția ge

nerală automobile, tractoare fi raises ți. dta Minlsteral In
dustriei Construcțiilor de MaținL

• ALEX. IOSIF, arhitect șef adjust al arafulaj București
• GHEORGHE 8APOȘ.NIC, ta finer-șef al Întreprinderii 

^Victoria”.
Sttift la eaf. a H-o

MODERN IN
ÎNVĂ TĂMlNTU:.

LICEAL

• Ort fi u u. < id alai de atilinre al rezistențelor «țelului.

• O poedew dto ee ta ce mai ridicata a tablelor in eon-
•tfwtto do maștaL

• lamUțll napl'xe pe fluxurile ie laminare.
• Aetivfaairea rezultatelor eereetarii In producție.

• Intftatri ■(mijlocite Intre cercetători și beneficiari.

Nevota de a instrui și eduea mnl- 
tftateral tînăra generație, de a rea
lii* acest proces în pas cu progre
sul contemporan, face ca mijloacele 
de care dispune școala să fie re
văzute permanent în spirit critic, 
puse de acord eu noile cuceriri șl 

cerințe ale epocii. Așadar, e nevoie de 
modernizare. Pe această temă am 
discutat cu tovarăși profesori ai Li
ceului „Ion Slavici" din Arad.

— Mai întîi ar tre
bui să vedem ce se 
înțelege prin noțiunea 
de modernizare — 
ne SDune tovarășul 
TEOFIL MATEȘ, 
profesor de fizică.

Pentru că, în numele 
acestei modernizări 
ni se prezintă une
ori mijloace și me
tode de mult in
troduse în învăță- 
mînt, verificate ca

fiind corespunzătoa
re. Am să mă folo- 
șesc de un singur e- 
xemplu. De un an sau 
doi s-au creat în cî- 
teva licee clase expe
rimentale de fizică șl 
matematică în care 
elevii cu aplicații 
deosebite pentru ace
ste științe învață du
pă o programă modi
ficată, care permite 
pregătirea lor specia
lizată. Dar de ce tre
buie să mai facem a- 
semenea experiențe 
cînd în alte țări pro
cedeul se aplică cu

auoces de mulți ani, 
existînd nu numai 
clase cu asemenea 
profil, dar și școli 
specializate 1

Părerea mea esta 
că modernizarea tre
buie să înceapă de la 
optica după care este 
organizat" învățămân
tul liceal. în condiții
le progresului actual, 
studiile liceale tre
buie să ofere tînăru- 
lui atît baza unei cul
turi generale cît și un 
volum însemnat de 
cunoștințe care îi vor 
fi necesare în viitoa
rea profesie. Or. în 
asemenea condiții,

MARIETA 
VIDRAȘCU

(Continuare 
In pag. a Il-a)

Zile de iarnă la Piatra Neamț
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ALTE COLECTIVE DE MUNCĂ ÎȘI IAU ANGAJAMENTE PENTRU ÎNDEPLINIREA CU SUCCES A SARCINILOR DE PLAN PE 1967:

| INIȚIA TIVA CREA TO ARE
> ÎN ACȚIUNE
[ S.M.T. CUZA VODĂ-REGIUNEA BUCUREȘTI

Oră de aplicații practice la Liceul agricol din Valea Călugă
rească — podgoria Dealul Mare

I Pentru a da viață sarcinilor 
sporite ce le revin în acest 
Ian, mecanizatorii, inginerii și 

tehnicienii de la S.M.T. Cuza 
Vodă, regiunea București, s-au

I angajat, cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan, să-și concen
treze toate forțele în direcția

I depășirii producțiilor medii 
planificate la hectar pentru a- 
nul 1967 în toate cooperativele

I agricole de producție deser- 
| vite cu :

K • 100 kg la grîu !
■ • 300 kg. la porumb |
■ • 150 kg la floarea-

soarelui;
• 2 000 kg la sfecla da 

zahăr.

Pentru realizarea acestor 
producții, întregul colectiv de 
mecanizatori s-a angajat să 
execute lucrări de cea mai 
bună calitate, aplicînd între
gul complex de măsuri agro
tehnice. Se va realiza, de a- 
semenea, un grad mai înalt 
de mecanizare a lucrărilor la 
principalele culturi, după cum 
urmează :

• la cultura griului

— sută la sută ;
• la semănatul și în

treținerea porum
bului — integral iar 
la recoltat — 30 la 
sută ;

• la floarea-soarelui
— 90 la sută ;

• la sfecla de zahăr
— 90 la sută.

Prin reducerea costurilor 
pentru reparații, a cheltuieli
lor administrative și a consu
mului de carburanți se vor

(Continuare ta pag. a V-aj

DEPOUL DE LOCOMOTIVE

C. E. R.-CRAIOVA
Colectivul Depoului de lo

comotive C.F.R. Craiova a 
examinat temeinic posibilită
țile de a realiza și depăși 
sarcinile de plan pe acest an 
la toți indicatorii. îndreptîn- 
du-și atenția asupra rezerve
lor interne existente în ca
drul depoului, ceferiștii de 
aici s-au angajat să depă
șească prevederile planului pe 
anul 1967 cu :

• 0,5 ta sută ta pro

ducția globală, co- 
respunzind unui 
spor de 56 570 280 
tone brute km 
transportate în cele 
mai bune condiții 
de siguranță a cir
culației ;

• 1,5 la sută la pro
ductivitatea mun
cii.

(Continuare ta pag. a V-aj

Acestui mare Iubitor de 
oameni, care este tn Inte
riorul operei G. Ctlinescu, 
ti plăcea deseori masca 
mizantropului, fugind fizic 
din calea oamenilor pentru 
a-șl apropia prin lupa mări
toare șt obiectivă a moralis
tului, sufletele lor. Altruis
mul său, optimismul său 
cuceritor este evident și-n- 
tr-una dintre credințele sale 
de dată recentă. întrebat, 
el, omul de rigoare clasicis
tă, care dintre caractere e 
tn curs de dispariție, ta pri
mul rtad, în lumea socialis
tă a răspuns categoric: 
Ipocritul. Avea toate moti
vele s-o facă. Dlspărind 
strimba alcătuire socială 
care nu e altfel dectt Ipo
crizie generală urctnd din 
bază și ptnă tn vîrful pira
midei, dispărtad logodnicul 
el, politicianismul veros, 
cel cu momelele și șoșelele, 
sămtața aceasta Imorală 
cade pe un teren ce-l refu
ză. Dacă a dispărut ipocri
tul ca tip social, ipocrizia 
mai poate fi tntilnită pe Jci 
pe colo. Adresa el este mal 
ales acolo unde se poate 
obține pe nemuncite un pro- 
ilt. Registrul ipocriziei este 
încăpător. Începe deseori 
cu servilismul (de pe ultima 
treaptă a amfiteatrului stu
dentul pușcaș de notă a- 
leargă înainte de semnalul 
de recreație, ajutînd lectora 
să-și îmbrace paltonul : „nu 
mă poate uita pină la exa
men". După examen, basta, 
uită și de banalul bună 
ziua), continuă în familie 
cu ședința (prelungită da 
mai multe romuri), și de re
gulă termină cu divorțul : 
„pirita m-a înșelat, onorată 
curte" (deși impriclnata ofta 
sea.'ă de seară la fotografia 
celui care cindva îl fusese 
logodnic ce o adora șl 
acum era în obișnuitul său 
crailtc). Terenul social al 
ipocritului a dispărut, a mai 
rămas umbra lui inertă tn 
faptul moral unde încă nu 
toate leziunile tnseamnă șl 
Infracțiune penală. Căci ipo-

V. ARACHELIAN

(Continuare 
In pag. a V -a)
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asemenea 
acele de-

Nu mai constituie, desigur, 
pentru nimeni o noutate fap
tul că transportul de persoa
ne în comun în orașul Bucu
rești nu merge... chiar pe 
roate. Nu este vorba numai 
de zilele excepționale în care 
intemperiile îngreunează de
plasarea autobuzelor, trolei
buzelor, tramvaielor (de alt
fel nici n-am prea avut parte 
îg ultimii ani de 
zile „ grele"). cl de
reglări care, ca în orice oraș 
modem, nu pot fi socotite și 
admise drept întâmplări nor
male.

Dorind să dlscut&m deschis, 
fără reticențe cauzele car» — 
de atîta vreme — fac să nu 
se simtă schimbările aștepta
te, în activitatea I.T.B., am 
publicat în numărul nostru 
din 5 ianuarie cuvîntul tova
rășului Ion Marcoci, inginer- 
șef al acestei întreprinderi. 
I.T.B.-ul viza în același timp 
drept coautori la „strangulă
rile" circulației o serie de alt» 
întreprinderi șl instituții.

Așa cum am promis, cantl- 
nuînd dezbaterea noastră — 
„pro și contra" — ne-am a- 
dresat tuturor acelora la qare 
M referă conducerea LT.B.

eeastă aprobare, au importat 
tot mașini de capacitate mică.

— Există, de 
plîngeri privind 
pieselor pentru 
ștergătoare de parbriz, oglinzi 
retrovizoare etc.

— In anii care vor urma 
vom construi o fabrică de 
garnituri pentru frîne și 
tanșare. Pînă atunci ne gos
podărim ca și pînă acum, 
condiția fiind să ne purtăm, 
într-adevăr, ca niște buni 
gospodari, să facem educația 
mecanicilor și șoferilor noștri 
să îngrijească mașinile, 
ceea ce privește 
cauciuc pentru 
ștergătoarelor de 
sînt, intr-adevăr, 
slabă, ca și oglinzile retrovi
zoare. Aceste piese stnt pro
duse de două întreprinderi de 
industrie locală (întreprinde
rea „Victoria", str. Izvor, și 
Cooperativa „Metalica") am
bele aparținînd Sfatului popu
lar al orașului București, de 
care depinde și I.T.B.-ul.

Post-scriptum : Discuția cu 
tovarășul director tehnic n-a 
mai putut continua, fiind ehe-

asemenea, 
producția 

ferodo-uri,

e-

în
lamelele de 

fabricarea 
parbriz ele 
de calitate

zare a transportului ta oo- 
mtin. Acest fenomen se obser
vă in cea mal mare parte a 
orașelor cu un ritm susținut 
de dezvoltare și cu o motori
zare în creștere. în aceste o- 
rașe, în cele mai multe cazuri, 
restructurarea arterelor de 
circulație existente nu se poa
te realiza, — din motive eco
nomice, evacuări de familii — 
în ritmul și în etapele de con
strucție a noilor cartiere.

Aceasta nu înseamnă că 
problema nu este cunoscută 
și studiată de organele com
petente din sfatul popular.

Astfel:
— Construcția pasajului de

nivelat de la Casa Scînteii, 
prin care se realizează o a 
doua legătură, prin Șos. Kise- 
leff, a cartierului Jiului cu 
centrul orașului, va descon
gestiona Șoseaua Bucureștii 
Noi, Calea Griviței fi B-dul 
1 Mai și transportul în aceas
tă zonă se va îmbunătăți foar
te mult.

Precizăm că proiectarea 
cestui pasa) a început tn 
nul 1964, execuția urmează 
înceapă în acest an, astfel

treo» ta «Mt» demo-

0 dispută pe PRO ȘI

care o „suportă"

călătorul-

Tovarășul GRIGORE PE
RE AN1.', dlreotar teboAa in 
Direcția generală automobile, 
tractoare și rulmenți, din Mi
nisterul Industriei Cnnotruc- 
țiilor de Mașini.

— tn cuvîntul I.TJ.-uhlj, 
ministerul di» oare faoeți 
parte a fost c»l mai sever vi
zat. Se vorbea, printre altele, 
despre calitatea necorespun
zătoare, încă, a unor autobuz» 
fabricate la Uzina „Tudor Vla- 
dimirescu".

— Se poate. AdevinA pete 
că în ultimii ani, conducerea 
I.T.B. a cumpărat doar 4 au
tobuze „T. V.“. Nu știm d» 
unde au aflat că nu «tei 
bune. De cînd n-am mai cola
borat cu dînșii s-au produs 
multe îmbunătățiri la au<o» 
buzul despre care vorbim.

— S-ar putea fă se răspun
dă că, de vini, eete 
calitatea 
tăm.

— Nu 
tobtszele. 
celente. Mai întîi pentru 
sînt de medie capacitate, 
Bucureștiul are nevoie d» 
hicule mari. Conducerea I.T.B. 
după părerea mea. face însă 
o foarte mare greșeală fiind
că, în ceea ce privește auto
buzul produs la noi nu cola
borează îndeaproape cu 
M.I.C.M. Față de troleibuze 
tovarășii au avut altă atitu
dine și rezultatele au fost 
satisfăcătoare. Aș vrea să a- 
daug că neîncrederea tovară
șilor de la I.T.B. în autobu
zul „T. V.“ s-a manifestat și 
printr-o slabă înffrijir» a 
parcului d» mașini. Luați le
gătura, de pildă cu Întreprin
derea de transporturi orășe
nești — Ploiești — căreia i-au 
livrat dînșii o parte dintre a- 
ceste autobuze — să aflați tn 
ce star» le-au trimis...

— Tot tn răspunsul său, 
I.T.B. se plînge că, deși insis
tă de mulți ani, M.I.C.M. n-a 
luat măsura creării autobuzu
lui de mare capacitate, indis
pensabil tn condițiile renun
țării la tramvaie. Care est* 
răspunsul dv ?

— Răspunsul II ști» I.T.B.- 
fcl. Necesarul de astfel de au
tobuze, anual, este de circa 
200. Deocamdată este nerenta
bil să producem astfel de ma
șini — creînd o fabrică cu 
tehnologia necesară completă. 
De aceea, M.I.C.M. a dat aviz 
favorabil I.T.B.-ului să aducă 
din import autobuze de mare 
capacitate, pînă în 1969, cînd 
va începe fabricația lor și 
țara noastră. Deși au avut

tocmai
despre car» discu-

vreau tă laud 
Nu spurn că tint

au- 
ex- 

că 
iar 
ve-

tn
a-

in

O

Vizitatori

J 1

L

■I

•• 
a- 
să 
ca

Nota redacțiol: Desigur, po
trivit dreptului de optai», răs
punsul oferit de tovarășul ar
hitect Alex. Iosif, trebuie a- 
preciat ca atare. Sînt însă, 
dincolo de acesta, unele ob
servații care credem că merită 
să fie notate. Discutînd 
alți tovarăși, unii chiar 
conducerea S.P.O.B., ni 
spus că, de fapt, T 
despre îmbunătățirea 
portului se poartă în 
mai de mult datorită... plăce
rii ziariștilor de a găsi subiec
te „la modă" (expresiile nu 
ne aparțin, sînt autentice). Ne 
socotim datori să consemnăm 
și aceste păreri întrucît, după 
opinia noastră, nu pot avea, 
fiind menținute, decît un •- 
fect atrofiator, înșelător, care 
nu va duce la schimbările aș
teptate de toată lumea ta ac
tivitatea I.T.B. Desele sesizări 
ale cetățenilor par minore u- 
nor tovarăși de la S.P.O.B. 
Discutînd despre faptul că, 
de pildă, s-a lucrat fără pie 
de perspectivă la trasarea 
străzii principala a cârti eru-

cu 
din 
s-a 

discuțiile 
; trans- 

presă

■

De ce se „împiedică" transporturile ?

LT.B.-ul se justifică

DAR ARE
DREPTATE ?

mat urgent. S-a înnodat Insă, 
firesc, cu alți tovarăși, spe
cialiști de la aceeași Direcție, 
care — exprrmtnd și nume
roase critici la adresa I.T.B. 
— n-au uitat sd menționeze ți 
o seri» de carențe dc princi
piu sau de amănunt privind 
grija M.I.C.M. față dc îmbu
nătățirile calitative ale auto
buzului „T.V." „Cu un singur 
tip ds motor, cel fabricat la 
„Steagul roșu“-Brașov, se spu
nea, nu se pot rezolva toate 
problemele dotării auto*. „Că
lătorul are dreptate, trebuie 
să ne gîndim și id acționăm 
în favoarea îmbunătățirii 
transporturilor zilnic». Pentru 
anul 1966 „invenția" autobu
zului prelungit, eu burduf ca 
un pîntece căzut, nu este 
laudă". Etc.

Lâsîndu-i să mediteze, um 
pornit mai departe.

Principial, edilii

răspund bine.

Dar practic ?

IOSIF,Tovarățul ALEX. 
arhitect șef adjunct al ora
șului București, ne-a 
drept răspuns, următorul text 
scris :

Cu siguranță că unele tra
see și unele profile transver
sale existente in rețeaua stra
dală a orașului 
ză dificultăți în

ta '

î

oferit,

pot și creea- 
buna organi-

£2 i

expozlțla consacrata pictorului Ștefan Luchian la 
Muzeul de artă al Republicii Socialist» România

la

menea artere i» va fac» abia 
In t—10 ani, lasă atîta vreme 
un cartier întreg legat ou o- 
rașul doar printr-o... alee 7 
N-are drept cetățeanul — deși 
nespecialist — să-și puni ast
fel de întrebări ? N-are «l 
dreptul să pretindă de la edi
lii orașului mai multă atenție, 
mai multă înțelegere a propri
ilor greutăți 7

Citiți si judecați

acest spirit de

colaborare

la zflrșitul anului 1081 — în
ceputul anului 1969, »A fta dat 
în folosință.

De asemenea legătura car- 
rieruliti TUan (Balta Albă) 
cu orașul a foot hwcrui ta 
agenda problemelor importan
te al» orașului tacă din anul 
1963, rfnd s-a (nceput protee- 
tarea rtrăpungemi Est-Vest și 
a cărei execuție urmează să 
înceapă in 1967—1963.

Elaborarea planului gene
ral de trafic, a studiului cir
culației în centrul orașului a 
unui număr înseninat de stu
dii de circulații locale — în 
parte realizate, in parte în
scris» fu planul acestui an — 
înființarea Comisiei de circula
ție a SP.O.B„ condusă de un 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv, erată permanenta 
preocupare a Comitetului e- 
□recuriv pentru rezolvarea în 
bune condiții a problemei 
circulației tn București.

Realizarea unor lucrări im
portant» ca pasajul denivelat 
de ta Casa Scînteii și străpun
gerea Est-Vest, care necesită 
investiții mari, demolarea a 
cîteva mii de apartamente, 
importante lucrări edilitare, 
tint p-obleme care nu pot fi 
rezolvate ta nivelul secțiunii 
de Arhitectură și Sistemati
zare, așa cum apare din pre
cizările conducerii I.T.B.

Proiectele și etapizarea rea
lizării lor, discutate cu toat» 
organele centrale competente, 
au fost introduse In planul dc 
investiții al S.P.O.B. din acett 
cincinal, In etapizarea și ta 
ritmurile de ereeuți» ta caro

hri Pajuro-Ztetai, dop rro 
ei mp got. tovarășii «pvxait c< 
publicul p zianști: ob pat 
„pr-xepe" eBBfîdrmiel» _1boI- 

eare as Ass la p-OMete" f 
•i ta va tei tacit abM pot 
troc» două vehicule woul pa 
Ltagă »ltirt In mzsunea dta- 
șilor rrs • legtra-t di’-eesi, 
pe Itagă Casa Setatro. rintem 
d« acord Dar. ne tatrrbi— 
c» gospodar este acela car», 
știind ei realizarea unei aze-

Tovarășul GHEOBGHE 8A- 
POȘNIC, isnginer-șef al între
prinderii „Victoria*.

Ne-am adresat, da curiozi
tate, și conducerii uneia din
tre cel» două întreprinderi de 
industrie looală despre care 
ni s-a spus că sînt coautoare 
la ștrangularea" circulației 
— întreprinderea „'Victoria", 
oare, spuneau tovarățU de la 
MJ.C.M., produce lamelele 
pentru țtergătoarela de par
briz. L-am găsit ta birou pe 
tovarășul director adjunct.

— Noi fabricăm astfel de 
piese ? Exclus ! ne-a declarat 
dînsul. Să-l întrebăm pe 
varășul inginer șef.

— Nuuu, nu fabricăm 1 
venit și răspunsul Inițial 
tovarășului Sapoșnic.

— Totuși...
— Să întrebăm serviciul 

producți».
— Noi ? (tot im tovarăș ta- 

gtaer). Parcă im făcut cînd- 
v» niște lamele. Să întrebăm 
ta atelier (telefon). Da, dom- 
nula, fabricăm si încă de rifi- 
va «ni Reperul 16. Dar ce-i 
eu ele ?

— Se (pune eă stnt proaete-
— Cine spune ? țpatru ta- 

trabări dfntr-» dat®.
— Fabrtaa, Ministerul, »•-

>»»*.-
— Așa ? Iasă ritepunru! 

biiIib : noi lîntem industrie 
locală. Noi îmi facem studtal 
tehnic asupra produselor noas
te». Nouă e» ni se comandă, 
aia producem. în carul acesta 
ei (Fabrica „T.V.") au venit 
cu matrița, «i jv indicat com
poziția chimică, noi am tur
nat. Nn stan dacă stat btme 
ssx nx. t.-c» ta e» frirrrrr «- 
certe taaieia Dar. de «re-r^ ce 
le-em e clar ci
rnț bune Au 'ost trndra niș
te mzei obteern, remunerate 
direr:
s—ea reyr’rat
rat eă ie dă vina pe 
var^rwl inginer-jef).

CA SA
SCURTÎZE

Victor Kernbc ch

In loc de
trag

încheiere

fi
noifto-

Dealrw. eaie gre« b8 
ewție a problemei, orgamenieie și 
■e dan credința eă In strădaniile ee ie depan pentru îmbu
nătățirea trans pertu! ni baeoregtean sînt. ea să spueu aga. 
tacă multe reserve aetalanite. Nu se poate ațtepta eu unele 
schimbări să ee prodneă ..peste șoapte*. Este vorba Insă ea 
acolo unde se put lua măsuri imediate, aaeolea să se ta in
tr-adevăr. Am adăuga, la e«le ee «tal e aprinse ta răapu- 
■ urile de față, faptul eă. de pildă. Sfatul popotei al oragatai 
Baearegtl poate ajata foarte mult I.T.B.-o! Intr-o problemă 
Importanta : șoferii. Numai pe taximetre luereară. spre exem
plu, peute 70» de șoferi eare au vechimea eoreupusătaare 
angajări! pe autobaze, ea să nu mai vorbim de numărul 
mare de asemenea șoferi e« experiență core lucrează pe 
autocamioane și alte vehieole ale S.P.OJI. Subscriind ta ldeea 
goopodăr irii mai realiste a utilajelor, ta îndrumarea mal efi
cientă pe eare trebuie s-o facă eei peste 4M de controlori 
al I.T.B. (și care nn prea se VĂD !), la întărirea disciplinei 
ta muneă a itebiștilor. susținem, In egală măsură, și o mai 
bană utilizare de către Sfatul popular a milnii de lucru 
calificate, îndrumarea ei spre acest sector de mare im
portanță.

Punem punct, deocamdată, discuției deschise oonvlnși eă. 
toți cel sesizați, vor glndi și vor lua măsurile ee se impun. 
Cit despre grija pe eare vor trebui s-o aibă erganlsațille 
V.T.C. pentru educația tinerilor eare lucrează 
punsul, amplu, într-un număr viitor.

ta 
•ferite.

ta I.T.B, rta-

Ancheta 
EUGEN

realliaii ie
FLORE8CT

FISA DE PONTAJ
A REPORTERULUI

Reporterii, corespondența regionali, 
corespondenții voluntari au semnat cu 
regularitate la rubrica „Flș* <1* pontaj 
1 reporterului*, sau mai btae-zis au 
fost prerer.ți.

Azi ta ,Jisa de pontaj" vom da cuvîn- 
tul citerra întreprinderi, 
rate ta uc-trle 
mtatită.

doul puacia a Hal" 
dreaptă.

Mal trebuia 
o precizare

publicate
Instituții vi

ta rubrica a-

Lacătul 
memorial— 
o amintra

Firi reproș

CiC'.;rtt ta Mfeleoc 
prohab n ci ta art ro
tai tBHrt’.it IicSIb! 
■eworlal* ore vorta
obiect do ilgomoli 
caro ItMea te Bolti 
VTOBe as ta vreo Ma
gazie. d la Caaa Bt- 
pornil ..Aalou ȘlSB* 
dia K'.bsIcb VUcea.

Acob auiB ci ta o- 
ceastl cosi o-aa ter- 
Btaal deja lacririio 
exterioara da reataa- 
raro. tar la aflritlol 
IbbH co roate laa ta- 
lorBeazl «tatei poșa- 
lar al orașalcll ta va 
deichlde arte șoatra 
vizitatori. Ded, , lici
tei BMorial* va riBl- 
bo doar o iMfaUra.

La irtrolil „lipro- 
OBfl la n aervidi îro- 

riipaad to- 
i la tarvidal 

al T.A.F.L. 
CltlB : „E 

i din nagll-

proHbO* i 
vi riști »• 
coBirdol 
Craiova.
posibil ca 
jența personalului (da 
la Exprenl „Dorna") 
ta >• H lost pase la 
ilspoilU* coainnato- 
riar și tactmurile ne- 
cosire*. Ctad vrea 
omul... totul a posibil. 
Bețtaeia pronlslnnea 
ci asMueuea , posibtll- 
tW au ie vor «al 
repeta.

Rezolvat

Stat unele itrlzi, 
«ortlte ta He săpate si 
asfaltate, apoi Iar ta
pate >1 Iar asfaltate. 
Iar ctad totul e gata, 
ctaeva 1*1 amintește că 
mal trebaie o con
dorii. bb cabla rob- 
leran și... • mal des
face odată. Un aseme
nea noroc a dat îl pes
ta Calea Clmpulung 
din Tlrgoviște. Din 
rispaninl «litelnl
popular aflăm 
metri are itrada. 
lucrări s-au tăcut, că 
acestea an Început in 
19#5 fi ie vor termina 
ta 1M7. Ar mal 11 ne
cesară a precizare, 
ta ce lună a anu
lai strada va H gata I 
Nn de alta, dar abia 
stntem tn Ianuarie, iar 
uni are 12 luni.

clțl
ce

Avem chibrituri
Cetățeni! din Deva. 

Loacrt Petroșani.
Alba talia. Hnaedoara. 
as mai an nevoie îl 
tuci rost de iască 

me. Direcția
a 

al 
Hunedoara na 
nici, printre altele, ci 
«tocul existent cit «1 
cantitățile ce urmează 
a H primite, conform 
graficelor de Hrroro. 
asigură o iproviziona
re corespunzătoare cn 
aceet produs (chlbrl- 
tertl.

erei 
aerdall 
popular

•t 
co

stalului 
regiunii 

como-

-Flora" și 
-Nufărul" nu mai 
colaborează

aceste 
adluga 
tntîrzla

.A- foit o perl os dă 
riad ibosasentele !■ 
„Setatele tineretului- 
pentru oficiile Sidu, 
Blpejtl, Birblteftl
erou expediate cu tre
nul 205 cu tranzit Pe
troșani". La 
rfnduri am 
doar că ziarul 
ca regularitate.

„S-aa laat măsuri ca 
ziarul ta flț expediat 
ca trenul 20M, cn 
trântit la Craiova, a- 
(unglnd astlel dimi
neața la oficiile amin
tite".

Am redat aproape 
In întregime răspunsul 
primit de la serviciul 
de difuzare a presei 
din Craiova, tntroctt 
mal stnt Instituții de 
acest gen care tacă 
nu au aflat că drumul 
ce! mal scurt Intre

Pini acum, Indirect, 
dar colaborau. „Flora" 
producea mult căuta
tele rezerve ca pastă 
pentru pixuri, iar „Nu
fărul* curăța hainele, 
cămășile pe care 
pătau rezervele 
caro vorbeam.

De la întreprinderea 
„Flamura roșie" Sibiu 
aflăm că s-au stabilit 
măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea ca
litativă a rezervelor 
cu pastă, pentru... (se 
spune ta răspuns) „a 
nu mal da naștere la 
sesizări din partea con
sumatorilor". Aceasta 
e șl dorința consuma
torilor.

le 
de

MODERN /V MjMm LICEAL
(Urmare din pag. I)

împărțire* ta secțiile umană 
ți reală ml se pare la ora actu
ală insuficientă ți cam sim
plistă pentru că nu permite o 
mai mare diferențiere a pre
gătirii elevilor. Că este nevoie 
de o adîncire a pregătirii ele
vilor o dovedește chiar „expe
riența" cu clase profilate pen
tru studiul anumitor științe, 
precum și înființarea din acest 
an a liceelor de specialitate.

Iată ce spune tovarășul Sima 
Oniceanu — profesor la mate
matică :

— Orice cadru didactic poa
te confirma că într-o clasă 
de elevi se detașează imediat 
cei cu înclinații deosebite pen
tru studiul matematicii, chi
miei, literaturii etc. Profesorii 
de specialitate se ocupă în 
mod deosebit de asemenea e- 
levi, dar aceasta nu este su
ficient. Ei ar trebui sprijiniți 
de o programă specială, 
manualele întocmite 
scop.

— Nu cumva s-ar 
pe această cale la o 
zare prea timpurie?

— Învățămîntul Iii

de 
în acest

ajunge 
speciali-

— Învățămîntul liceal, așa 
cum este conceput, nu presu
pune specializarea timpurie a

■8 tatinerilor ; dar el trebuie 
ofere o bază temeinică pen
tru viitoarea profesiune, 
ajute să se formeze în 
deosebit într-o direcție în ca
re au înclinații, firește, pe 
fondul culturii generale pe ca
re le-o dă liceul.

— Ce credeți că se include 
acum în noțiunea de moder
nizare a învățămîntului ?

— Modernizarea include ac
tualmente foarte multe aspec
te. Dar, cred eu, două ar fi 
cele mai importante. Primul 
se referă ia conținutul învăță
mîntului matematic. Se știe 
că la baza matematicii stă 
teoria mulțimilor. In prezent, 
însă, elevii sînt înarmați cu 
această teorie abia în ulti
mele clase liceale cînd, de 
fapt, cunoașterea acestei te
orii trebuie să stea la baza în
sușirii întregii matematici. Așa 
stînd lucrurile, cred că ar 
trebui studiată posibilitatea 
introducerii elementelor de 
teoria mulțimilor începînd 
cu programa școlii generale. 
In felul acesta am asigura in
tr-adevăr pregătirea matema
tică a elevilor la nivelul unor 
cerințe moderne.

Al doilea aspect privește 
perfecționarea cadrelor dldac-

să-i 
mod

tic' După părerea mau, ac
tualele «ursari de perfecțio
nare nn mai sînt suficiente. 
Profesorul trebuie să fie ta 
curent cu toate noutățile ce 
apar în specialitatea sa, să fie 
posesorul unei terminologii 
moderne, riguros științifice, să 
fie foarte informat. în acest 
sens l-ar ajuta o revistă de 
specialitate (care să nu se li
miteze, ca în prezent, numai 
la chestiunile de metodică) „la 
zi“ cu noutățile științifice, 
broșuri speciale care să 
prindă capitolele noi din 
meniul științific respectiv 
care, prin operativitate, 
prezinte avantajul de a-1
arma cu aceste capitole înain
te de a apărea ele în progra
mele școlare. Bineînțeles că, 
în afara acestor impulsuri din 
afară, profesorul are el însuși 
datoria de a 
ce e nou în

Tovarășul 
profesor de

— In anul acesta avem des
tule greutăți generate de lip
sa corelării diferitelor disci
pline ce se studiază în liceu. 
Se știe, de pildă, că însușirea 
cunoștințelor de chimie se 
sprijină pe noțiunile de fizi
că ce le stnt predate elevilor.

cu- 
do-

Și 
să 

în-

cerceta și afla tot 
specialitatea sa, 
Ion Motoarcft — 
chimie :

In programa claselor a X-a 
au fost introduse din acest an 
legile cantitative ale electro
lizei care nu pot fi înțelese 
fără cunoștințe de electricitate. 
Dar, în afară de noțiunile, de
stul de elementare, pe care 
le-au primit în școala genera
lă, elevii vor mai studia acest 
important capitol al fizicii — 
electricitatea — abia în clasa 
a Xl-a. Deci, în clasa a X-a 
ei vor studia un întreg trimes
tru capitolul de electrochimie 
fără a avea cunoștințele ne
cesare de fizică. Sau o altă 
situație. In locul demonstrației 
privitoare ]a tăria electroliți- 
lor ar putea fi introdusă ex
plicarea noțiunii de p.H., dar 
pentru aceasta ar trebui ca 
elevii să cunoască logaritmi; 
neexistînd o corelare cu ma
tematica, elevii nu fac loga
ritmi în clasa a X-a și, deci, 
nu ne putem referi la o no
țiune atît de frecventă ca 
aceea de p.H. Asemenea inad
vertențe se întîlnesc destul de 
frecvent.

în afara cerinței de corela
re aș vrea să mă mai refer și 
la alte aspecte. Există în pro
gramele și manualele actua
le un balast : capitole întregi 
oare odată cu evoluția știin-

ței s-au perimat și care încar
că în mod inutil memoria e- 
levilor. Pot să ofer și aici un 
exemplu concludent: noțiunea 
care se dă în manual despre 
acizi și baze, bazată pe ve
chea ipoteză a lui Arrhenius 
este total depășită de teorii 
mai noi. Ni s-a atras însă a- 
tenția nici să nu pomenim de 
acestea pentru a nu-i supraîn- 
cărca pe elevi. Dar oare su
praîncărcarea nu intervine 
mai ales cînd îi învățăm pe 
elevi teorii depășite, care nu 
le vor sluji mai tirziu ?

Tot în legătură cu progra
ma, pledez pentru o reducere 
a volumului afectat chimiei 
descriptive, care face apel la 
memorie, în favoarea chimiei 
generale al cărui studiu dez
voltă gîndirea, ajută 
legerea comportării 
a elementelor.

★
Continuînd ancheta

la înțe- 
generale

Continuînd ancheta noastră, 
am adresat unui număr de 
cincizeci de cadre didactice în
trebările : Ce se înțelege prin 
modernizarea muncii didactice 
a profesorului ? Cum se rea
lizează ?

Intr-unui din numerele vi
itoare vom publica răspunsuri 
la aceste întrebări.

Ironia poporului nostru, 
iertînd fără să cruțe, zice în 
proverb : ca să scurteze din 
cale, de cu seară a plecat și 
în tindă s-a culcat. Aici totul 
ar fi pornit, de pildă, de la 
disciplina ceasului deșteptător, 
pe care însă eroul anonim și 
atît de cunoscut al proverbu
lui l-ar acoperi cu perna bles- 
temîndu-i clopoțelul, după ce 
l-a așteptat o noapte prin 
somn. Se pare că Aristotel. 
ducînd lipsă de asemenea 
instrument, îșî născocise unul 
cam dureros : scriind noaptea, 
ținea în mina stingă o ghiu
lea de aramă deasupra picioa
relor ; ctad ațipea filozoful. 
mina lui se descleșta lepădînd 
ghiuleaua pe vreun picior. 
Aristotel împărțise natura în 
patru elemente, dar cel mai 
important era totuși al cin
cilea : ghiuleaua din mîna 
lui, adică disciplina.

Nu m-am uitat în enciclo
pediile curente să vid cum se 
definește exact disciplina : 
cînd o folosești, n-ai nevoie 
neapărat să mai și știi cum 
îi zice. Dar, fără îndoială, în 
compoziția ei morală intră o 
mulțime de însușiri omenești, 
fără de care n-ar fi existat 
progres.

Am întîlnit adesea interlo
cutori care s-au plins că n-au 
timp să citească destul sau să 
gândească destul. Sînt foarte 
ocupați, nu mă îndoiesc, și 
cînd număr zecile de minute 
în care ei se lamentează că 
nu au cînd să-și organizeze 
lectura, mă gîndesc pînă la ce 
oră din noapte voi citi mai 
mult ca să pun la loc tocmai 
aceste zeci de minute de con
versație nulă. Ei, spun ei în
șiși, nu au noroc, fără să afle 
cum unele popoare au afirmat 
de mult că stăruința e jumă
tate de noroc. Norocul acela 
este la urma urmei aproape 
numai disciplină, ea asigu
rând interferența necesară a 
căilor și lucrurilor din viața 
fiecăruia: punctele de inter
ferență bine prevăzute sînt 
chiar doritul noroc.

Foarte mulți oameni izbu
tesc să facă ta aceeași durată, 
cu aproximativ aceleași con
diții, cantități mari de lu
cruri bune (idei pentru pagi
nile tipărite, piese la strung, 
boabe de grâu), deosebtndu-se 
de alții care fac lucruri mai 
puține și mai proaste. Cau
zele, care sint străvechi, se 
discută mereu, dar sensul 
unic al succesorului este tot 
disciplina. Ritmul ei constant 
(în Birmania se spune că mer- 
gind întruna, ajungi la țintă), 
nu are nimic miraculos, decît 
că... Unul însă are de explicat 
să zicem succesul confratelui, 
uneori cu pizmă, printr-o pro
poziție invariabilă : ăla e 
șiret 1 cînd de fapt confrate
lui învinuit i se potrivește nu 
osînda ci lauda : viclenia ce
lui neviclean este răbdarea 
(proverb arab). Bineînțeles ! 
Englezii obișnuiesc sa spună 
că răbdarea e o floare care 
nu crește In orice grădină. 
Dar nu e motiv de îngrijorare. 
Proverbele stat idei vaste, sin
tetizate la maximum, și atunci 
de ce să nu vedem în spatele 
scurtului text și obligația fie
cărui grădinar de a-și cultiva 
floarea asta necesară ? Toți 
oamenii pot deveni, dacă vor, 
proprii lor grădinari. Fi
rește, cultura florilor este și 
ea o muncă.

Culcatul în tindă de cu 
seară este o intenție bună, dar 
drumețul din proverb n-a 
realizat nimic, ba o fi și răcit 
ajungînd la destinație mult 
mai tîrziu decît bănuise. Să 
nu confundăm lucrurile: nu
mai cu răbdarea, chiar dacă 
marea o treci, nu faci nimic 
în zonele unde nu ai pregătire 
sau chemare, și oricît ți-ai 
disciplina activitatea într-o 
meserie aleasă prost, rezulta
tul va fi sterp. Important e ca 
acolo unde ai văzut că ți se 
adună interesele și puterile, 
să alungi din fața celor cinci 
simțuri clasice tot ce te ispi
tește aiurea. Știm atîția scri
itori sau filoșofi care-și aveau 
orele lor zilnice, mereu 
aceleași, de scris, de gîndire. 
de trudă mută, și nici un vîr- 
colac nu îndrăznise să muște 
din ele. Știm atîția oameni de 
știință care continuau aceeași 
experiență și cînd ei înșiși 
aproape își pierduseră nădej
dea, după cinci sute de 
încercări enervante, laborato
rul deodată se ilumina. Tot ce 
e bun în jurul nostru, de la 
vechile topoare de silex pe 
care întîiul meșteșugar le-a 
șlefuit cu nisipul naturii și 
cu sudoarea lui, pînă la ca
mera tăcerii în care se antre
nează cosmonauții, este ur 
rezultat simplu al discipline- 
începi de la puțin, ca în 
sport : cine a mutat muntelr 
din loc, explică un proverb 
chinez, a învățat întîi să ri
dice pietrele.

Ah, ghiuleaua lui Aristotel



SERILE
DRAGI

CITITORI
Vă adresăm nn scurt ctrvînt explicativ. Simplifictnd, nn 

număr de ziar se tipărește în felul următor : mai întîi 
reporterii sosiți din întreaga țară scriu materialele. Mași
nile de scris bat ritmic, telefoanele sună. Către seară, tot 
materialul, text și fotografii, este organizat pe rubrici. 
Începe munca în tipografie : linotipiștii culeg literele, 
paginatorii asamblează rîndurile. Spre ziuă, începe să 
se învîrtească rotativa. Miroase a cerneală proaspătă, 
ziarele ies pachet.

Azi vă prezentăm un «iar vorbit O „ediție" care » avut 
loc într-o sală de spectacol în aeara zilei de 17 decembrie 
1966. Reuniunea noastră cu tinerii cititori a început cu 
bătaia gongului șl cuvîntul prezentatoarei — studenta 
Aimă Iacobescu.
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REPORTAJUL NOSTRU DE LA PRIMA EDIȚIE

Serile „Scinteii tineretului"- Aso
ciere de cuvinte cu o tentă roman
tică, sau, mai exact, titlul unei in
vitații. In cadrul fiecăreia dintre a- 
ceste seri, dintre aceste întilniri in
tre redactori ai ziarului, între co
laboratori și prieteni al săi din do
meniul literaturii, muzicii, teatru
lui, științei și cititorii ziarului — 
personajele numărul 1 ale străda
niilor noastre redacționale — va fi 
găzduit cite un succint artiool de 
fond, cite o scurtă punere în temă, 
cum este și cea din seara aceasta. 
Poate editorialul de azi este mal 
ușor, dar in același timp, și mai di
ficil de redactat. Mai ușor pentru 
că incercăm o deosebită satisfacție 
să adresăm în contextul lui mulțu
mirile noastre celor prezenți la pri
ma seară a „Scinteii tineretului", 
celor ce au răspuns cu solicitudine 
invitației de a se întilni cu specta
torii tineri, cu un număr de aproa
pe 500 devotați cititori și prieteni ai 
ziarului. Mai dificil, pentru că ar 
trebui să explicăm ce sint serile 
„Scinteii tineretului". Programul 
primei seri, cuprins în reportajul 
nostru care-i relatează desfășurarea, 
ar putea deveni o mai amplă defini
ție narativă. Mai pe scurt, serile 
„Scinteii tineretului" se vor prilej 
de intilnire cu personalități remar
cabile din cele mai diferite domenii 
ale activității umane, care să le vor
bească tinerilor despre munca lor, 
să le prezinte roadele talentului cu 
care sint înzestrate, ale talentului 
pe care și l-au șlefuit prin muncă 
trudnică și perseverentă; aceste seri 
se vor, totodată, niște intilniri tine
rești în care cintecul, poezia, frumo
sul să fie prezentate în cele mai in
teresante ipostaze. Am dori ca serile 
„Scinteii tineretului" să fie un dia
log viu cu tinerii despre tinerețe, 
despre tot ce îi interesează din lu
mea contemporană, despre viața 
noastră nouă, pe care ne-o clădim 
cu miini sigure, sub înțeleaptă în
drumare a partidului.

Fiind la începutul primei seri care 
presupune perfectări în desfășură
rile ulterioare, am dori ca progra
mul ce se va desfășura să găsească 
acele minunate punți spre înțelege
re, spre deplină receptare din par
tea cititorilor (mai îhtîi, desigur, a 
spectatorilor), să fie, într-un cuvînt, 
folositor... Vom aștepta cu interes 
propunerile, sugestiile care, nu ne 
îndoim, vor fi numeroase șl demne 
de toată atenția.

In finalul întîiului editorial al tn- 
tîiei noastre seri, vă propnn, totuși, 
să nu punem obișnuitul șl categori
cul semn de punctuație. Pentru că 
avem dorința de a vă ști invitați la 
următoarele...

NICOLAE DRAGOȘ

*
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MEDALION

„Eu nu mai sint,

e-un cîntec

• Ion Biberi • Lascăr Sebastian • Dan Bihoreanu

_.In urmă cu sece 
ani, într-un sfîrșit de 
decembrie gros, se 
stingea în plină tine
rețe creatoare un 
mare poet: Nicolae 
Labiș. Momente din 
scurta viată a poetu
lui povestește priete
nul acestuia, proza
torul Ion Băleșu.

— Ar fi împlinit 
zilele acestea 31 
ani.
însă altfel. In zorii 
zilei 
1956
treptele spitalului de 
urpență încet, cople
șit de o uriașă povară 
și a anunțat, cu un 
singur gest al privi
rii, prietenilor care 
așteptau tn curte, că 
pleoapele au acoperit 
pentru totdeauna lu
mina celui care a 
fost pentru noi, cei 
din generația lui, 
poetul și prietenul 
Nae Labiș. Literatura

de
S-a întîmplat

de 22 decembrie 
cineva a coborît

obiectivitate și să ne 
povestim amintirile, 
pentru simplul motiv 
că el nu a intrat încă 
tn amintire. Serile 
noastre sint încă lu
minate de prezența 
lui, pădurile Moldo
vei și străzile Bucu- 
reștiului ti păstrează 
încă urmele pașilor. 
Chipul lui rotund și 
bucălat de copil, cu 
acea teribilă mustață 
căzăcească se mai 
răsfrînpe și acum din 
ferestrele pe lingă 
care trecem. Ființa 
lui umană și poetică 
s-a răsfrînt, ca o lu
mină, peste cuvintele 
și gîndurlle genera
ției sale...

...Un prieten poves
tea despre eU despre 
zilele lui la spital: 
„Voința sa de a trăi 
era în acele zile ului
toare pentru toți cei 
care ne aflam în ju
rul său. Ori de cite
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llie Purcaru:
— Hanoi. In mijlocul pămîntn- 

lul zbuciumat al R. D. Vietnam, în 
vuetul războiului barbar purtat de 
Imperialismul american, Hanoiul îl 
intîmplnă pe vizitator — oricît ar 
părea de straniu — ca o adevă
rată oază de liniște. Orașul se tre
zește la 6 dimineața ca să-și în
ceapă ziua de lucru atunci cînd 
este încă umbră și cînd oferă o 
țintă mai puțin certă avioanelor a- 
merlcane. Coloane de blclcliștl um
plu străzile, mulțimi de oameni se

Subiect oentral al primei „Seri a Scinteii 
tineretului", care a reunit în jurul meș?i ro
tunde nume cunoscute cititorilor prin preo
cupările culturale, estetice (I. Biberi. Lascăr 
Sebastian, Dan Bihoreanu), etica ținutei a 
prilejuit un schimb de opinii din care, eoen- 
țializind. menționăm următoarele :

Dan Bihoreanu — Este evident pentru toa
tă lumea că ținuta, gestul, aspectul exterior 
al omului traduce întotdeauna un conținut 
interior. Legătura dintre ceea ce reprezintă 
caracterul, personalitatea, trăsăturile de ca
racter și ținuta, aspectul exterior, este cred 
prima idee pe care ar trebui să o lămurim.

Ion Biberi — Și l-ar putea închipui oare 
cineva pe Rică Venturiano — eroul lui Ca- 
ragiale — îmbrăcat într-o rasă de călugăr ? 
Sau, de pildă, Hagl Tudooe ar putea să a- 
pară în fața unul cititor de-al lui Delavran- 
cea îmbrăcat ca un arlechin ? Modul de a 
trăi, de a gîndi, de a simți al unui om se 
traduce mai ales printr-un ansamblu de com
portări fizice și morale și, în același timp, 
prin îmbrăcăminte. Firește că există aici și 
posibilitatea unei disimulări.

Laacăr Sebastian — Am să 
dă de act politicos. Se 
curtea Franței, pe vremea 
al XTV-lea, la o recepție,

vă dau o pll- 
zice că la 
lui Ludovic 
son regelui

convorbea cu ambasadorul Marocului. Prin
țesa lfi exprima neplăcerea de a ști că în 
Maroc bărbații au mal multe femei. La care 
ambasadorul Marocului a răspuns : „Ei. 
doamna mea, dacă toate femeile din Maroc 
ar fi ca dumneavoastră, atunci, desigur că șl 
în țara noastră n-am avea decît fiecare cite 
o nevastă". Deduc, din răspunsul ambasado
rului. dorința lui de a fi plăcut doamnei. A 
săvlrșit un act agreabil. S-a gîndlt adică cum 
să facă plăcere celuilalt. Ipocritul este un e- 
golst sinistru, care ascunde murdăria intimi-
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îndreaptă spre locul de muncă, o- 
bloanele magazinelor huruie, pie
țele orașului se umplu de rumoare 
matinală, nu lipsesc nici vînzătoa- 
rele de flori, totul se desfășoară 
firesc. în ciuda faptului că nume
roase uzine, școli, instituții publi
ce au fost evacuate din Capitală, 
unele la sute de km depărtare, 
populația este încă densă, mișca
rea este foaite vie, regulile vieții 
citadine își urmează cursul lor nor
mal, totul se desfășoară precis, de
terminat de ceasornic.

Una dintre cele mal interesante 
regiuni pe care le-am vizitat este 
provincia Tan Huan de Ia care în

cepe așa-numlta „zonă de foc” ce 
acoperă toată partea de sud a 
Vietnamului nordic, pînă la para
lele 17. E aici un decor de o fru
musețe ciudată, lunară, cu stîncl 
albe și mari care tîșnesc de-a 
dreptul în cîmp, înconjurate de o- 
glinzi de ape. Dar, în acest decor 
de basm, ce se Întinde de-a lungul 
drumului național care străbate re
giunea, nu există nici o localitate, 
cît de mică, care să nu fi suferit 
de pe urma atacurilor aeriene a- 
mericane. Pe țărmul drept al unuia 
din marile fluvii ale Vietnamului, 
fluviul Ma, la poalele unui munte 
care se cheamă Piscul de Jar am

▼ăzut un sat, care înainte de ulti
mele bombardamente americane 
număra 134 de case. In ziua In 
care am ajuns acolo nu mal era 
în picioare decît o singură casă. 
Satul acesta se numește Envuc. 
M-am îndreptat apoi îpre marginea 
satului, spre singura casă rămasă 
neatinsă de bombe. Era ceasul a- 
murgulul. Curtea era plină de ti
neri, băieți și fete. Mai tîrziu am 
aflat că bătrînil și copiii fuseseră 
evacuați spre locuri ferite, spre 
munți, iar acești tineri stăteau în 
curte, pe pămîntul gol, pe rogo
jini, pe bîrnele înnegrite de flăcări 
și ascultau fata care vorbea. O

♦iții Tul, pe cită vreme, politicosul este omul 
generos.

Ion Biberi — în ce măsură ansamblul de 
comportări exterioare are răsfringeri asupra 
persoanei noastre morale ? Cu alte cuvinte, 
es:e cu putință ca felul nostru de a ne îm
brăca, felul de a vorbi politicos sau Ipocrit, 
să aibă o răsfringere asupra noastră ? Lucrul 
este In afara oricărei îndoieli și dovada este 
însăși adevărata primenire morală pe care o 
are un om în momentul cînd își schimbă 
haina. In momentul cînd se îmbracă într-o 
haină de sărbătoare, apare mult mai dega
jat, într-o altă dispoziție și are o altă tona
litate interioară decit aceea pe care i-ar da-o 
o haină obișnuită.

D»a Bihoreanu — Adeseori, privind la com
portamentul unor tineri, fac cu mine însumi 
un joc, In tramvai, în autobuz, pe stradă, tn- 
cercînd să dibui ce se ascunde sub înfățișa
rea unuia sau altuia dintre cei întllniți. Șl, 
în legătură cu aceasta, nu o singură dată 
m-am jucat, glumind, cu înfățișarea tipului 
pe care ascultătorii noștri II cunosc bine 
pentru că este de foarte multe ori colegul, 
tovarășul nostru de muncă și care începe să 
se manifeste ca personalitate în exterior : cu 
părul, să-l zicem neîntreținut, contlnuînd cu 
cămășile cadrilate, din nefericire produse 
chiar In fabricile de textile și confecții, con- 

tinuînd cu pantalonii, 
la unii cumplit de 
strîmți și de burlă- 
noși, iar la alții cum
plit de largi șl de fu
stanelă. Și mă între
bam întotdeauna da
că n-ar trebui să fie 
clar pentru prietenii 
care sînt în sală, pen
tru tineri, că lucrurile 
acestea în mod evi
dent, descind nu 
dintr-un exces de 
cultură, dintr-un ra
finament, ci vin de la 
polul opus. Vedeți, mi 
se pare, că așezîn- 
du-te alături de tipul 
acesta, tu care nu 
ești la fel ca el, ca
re ai ceva de spus, 
tu care ai ginduri 
limpezi, care vrei ce
va de la viată, ai 
preocupări, te lupți 
să . le îndeplinești 
conform unul ideal e- 
tic precis, admițîn- 
du-1 alături de tine, 
adimțîndu-l și în to
vărășia ta,
du-i părerile, chiar 
combătîndu-le, ești, 
într-un fel, tn postu-

(Conllnuate în 
pag. a IV-a)

cheamă GnenU Han șl este coman
dantul adjunct al miliției populare 
din comună. Cînd am ajuns, adu
narea tocmai se termina. Am în
trebat-o pe această fată despre 
tema discuției. Ml-a răspuns sim
plu : „despre sarcinile noastre de 
viitor”. Ce fel de sarcini î Păi uite, 
ml-a spus ea, pregătim lupta pe 
două fronturi. Pe de o parte unii 
dintre noi se vor ocupa de oreză- 
rie, de replantarea cocotierllor, de 
asigurarea în bune condiții a re
coltei, iar cealaltă parte vom păzi 
satul. Ce să mal păziți, am spus, 
satul a fost distrus. 11 vom reface. 
Satul nostru, de altfel, a mai fost 
bombardat de cîteva ori. în prima 
li a atacului aerian eram cu tine
rii din sat la cîmp, săpam șanțuri 
de Irigații. Primele bombe au ex
plodat chiar lingă noi șl ne-au în
gropat în țărînă. După aceea, 
ne-am ttrît pe burtă spre pozițiile 
noastre de luptă în sat, ca să aju
tăm armata împotriva avioanelor 
americane. Am întrebat-o mai de
parte : „ce vești aveți de la pă
rinți, de la bătrînii evacuați spre 
munți ?” Avem vești bune, ml-a 
răspuns, au ce mînca, au tot ce le 
trebuie și lucrează la desțelenirea 
unor pămînturl bogate. Atunci, 
ml-am permis următoarea între
bare : „N-ar fi mal bine să-l urmați 
pe bătrînii, voștri ? Să plecați spre 
munți, să scăpați de primejdii ?”
(Continuare tn pag a IV-a)

adlmtîn-

Actorii Ioana Bulcă 
șl Silviu Stănculescu 
recitind din 
rile

versu
lui Nicolae 
Labiș

română înscrie astfel 
tn cea mai tulbure și 
gravă zi a anului 
1956 tragedia unuia 
dintre fiii săi cel mai 
de seamă. Născut din 
legendele fără istorie 
ale Carpaților româ
nești, Labiș se întor
cea în clipa în care 
moartea îl fulgera cu 
un vîrf de aripă ÎA a- 
ceeași nesfîrșită le- 
gendă mioritică, pur- 
tînd trupul său de 21 
de ani peste jertfele 
celorlalți erot ai ba
ladelor. Ne e încă 
greu, dacă nu chiar 
imposibil, nouă celor 
care l-am cunoscut să 
vorbim astăzi despre 
el. Zece ani sint încă 
prea puțini, imaginea 
ființei vii atît de pure 
și clocotitoare de 
viață este încă prea 
prezentă în noi ca să 
ne putem detașa cu

ironică 
medi- 
mirau 
nostru

ori intram în camera 
sa de la spital n-a
veam deloc conștiința 
că ne aflăm tn fața 
unui muribund și as
cultam cu neîncre
dere oarecum 
pronosticurile 
ctlor care se 
că prietenul
mal trăiește încă. In 
zorii zilei de 22 de
cembrie, Nicolae La
biș moare. O mulțime 
impresionantă l-a 
condus pe ultimul 
drum, Iar cortegiul 
s-a apropiat în tăcere 
făcînd un lung ocol 
la mormîntul lui E- 
minescu unde s-a 
oprit pentru cîteva 
clipe, întîrziind sub 
ramurile teiului emi
nescian, prietenii 
poetului nutrind con
vingerea că-l încre
dințează pe puiul de 
cerb nemuririi..."

Și brazii mei vuiesc fără furtună 
Intr-un amețitor, sonor balans, 
In vii vibrează struguri străvezii — 
Cristalurile cintecelor grele

Și stropi scăpărători de melodii
Ca rouă nasc în ierburile mele
Eu curg întreg în acest cîntec sfint:
Eu nu mai sint, e-un cintec tot ce 

sint...

Prima ediție a serilor „Scinteii ti
neretului" a fost organizată și con
semnată de reporterii ziarului no
stru ATANASIE TOMA și VICTOR 
CONSTANTINESCV.



BALONUL
Protagoniști:

Fănuș Neagu, 
Eftimie Ionescu, 

Ion Băieșu
ROTUND!

I EDITH
După ce ne-a dat bătaie de 

cap trei anotimpuri, fotbalul 
nu a intrat în vacanță : că este 
așa ne-au demonstrat-o Fă- 
nuș Neagu, Eftimie Ionescu și 
Ion Băieșu.

E adevărat, o repriză de 
fotbal durează 45 minute la se
niori și 30 la juniori. Speranța 
că invitaților noștri le vor a- 
junge 15 minute nu a fost dez
mințită. Vă relatăm discuția 
lor :

Ion Băieșu — Ne aflăm în 
compania unuia dintre cei mai 
reputați comentatori sportivi, 
Eftimie Ionescu și alături de 
dînsul scriitorul Fănuș Neagu. 
I-am invitat aici pentru a-i 
ruga să ne povestească, de se 
poate, cîteva fapte inedite de 
la campionatul mondial de 
fotbal de la Londra. Eu am să 
joc de data aceasta numai ro
lul unui dispecer.

Eftimie Ionescu : — Întâm
plarea a făcut ca la finala 
campionatului mondial locu-

rile ce ne-au fost repartizate 
să fie chiar deasupra lojei so
țiilor fotbaliștilor din echipa 
Angliei. Erau denumite „vădu
vele vesele*. Văduve, pentru că 
timp de mai multe săptămîni, 
poate chiar luni, ele nu și-au 
văzut decit arareori soții. Ve
sele pentru că, după finală, a- 
ceste văduve au avut toate 
motivele să fie fericite și la 
propriu ți la figurat. în re
priza a doua, cind meciul a 
căpătat tensiunea pe care o 
cunoașteți, „văduvele vesele* 
au început să dea semne de 
nervozitate. în minutul acela 
90, cind echipa R.F.G. a obținut 
egalarea, ele n-au mai putut 
rezista și au părăsit stadionul. 
Totuși, am observat că rămă
sese cineva în lojă. Era mama 
fraților Charlton, bătrîna 
doamnă Charlton, care avea 
67 de ani și care nu dădea 
semne de nervozitate. Aveam 
să aflu mai tîrziu că era al 
700-lea meci de fotbal la care

participa. Bunicul ei, tatăl ei, 
frații ei, soțul ei, deci și fiii ei 
fuseseră jucători sau erau ju
cători de fotbal de prima cate
gorie și această venerabilă 
doamnă avea o deosebită ex
periență și nervii foarte bine 
puși la punct spre a urmări 
orice meci de fotbal oricît de 
multe peripeții ar fi pus el. In 
fine au venit prelungirile. Ea 
a rămas absolut nemișcată. Iar 
ci nd echipa Angliei a primit 
cupa, s-a ridicat demnă și a 
aplaudat foarte rece, foarte 
distant. Seara, cind la Royal 
Garden Hotel s-a oferit o re
cepție in cinstea echipelor cla
sate pe pnmele 4 locuri, se 
spune că primul ministru al 
Angliei, Wilson, apropiindu-se 
de ea, i-ar fi spus : .Stimată 
doamnă Charlton, am regretat 
fn momentul cind echipa 
R.F.G. ne-a egalat că nu ați 
adus pe lume decit doi fii'.

Fănuș Neagu : In timpul 
eampiontatului. Coreea era

cotată la bursa porturilor 
cu 200 de lire la una. 
Și-mi pine mie ideea năzdră
vană, pentru că nu prea aveam 
bani, să joc o liră pe Coreea. 
Zice prietenul meu Ion Băieșu 
cu care avusesem un fiasco 
îndelung la cursele de clini ; 
dacă joci această liră, vei fi 
denunțat nevestei în tară. Stau 
eu și mă gindesc, că amenin
țarea era destul de serioasă. 
Intenția mea era să pună și el 
jumate, dacă pierd, să piardă 
și el. Băieșu mă trăgea de mi- 
necă : nu se face, zicea, și am 
abandonat ideea. Coreea a cîș- 
tigat cu Italia și s-au dat 800 
de lire la o liră. M-am gindit 
appi: lasă că dau izbitura la 
meciul cu Portugalia. Și atunci 
am jucat pe Coreea. Dar a bă
tut Portugalia. Amănunte pi
cante de la Londra ssit multe, 
totuși cei mai simpatici supor
teri i-am intîlnit in bogatele 
drumuri din Italia. La Napoli, 
sculîndu-mă într-o bună d:mi-

neață cu cei doi prieteni ai 
mei citim un mare afiș : Omar 
Sivori din vestita tripletă a 
morții (cum se numește triple
ta de la Napoli, formată din 
Cane, Altafini, Omar Sivori) 
va fi răpit. Ce se înttmplase : 
La Rio 
înainte, 
(Nicole 
armată 
întrebată : pe cine iubiți ? Iu
besc, zice, un fotbalist din Ita
lia care a jucat in Italia sep
tentrională și acum joacă în 
sudul Italiei. Imediat, napolita- 
nii au depistat că acesta ar fi 
Sivori. Bineînțeles Sivori a a- 
părut atunci in piețele publi
ce, finea discursuri declarînd 
că el pe ei ti iubește mai mult 
etc. etc. Gîndul lui cred însă 
că era mai mult la Rio de Ja
neiro. Bietul băiat a rămas în 
continuare la Napoli.

de Janeiro, cu 2 zile 
o actriță franceză 

Tessier) asaltată de o 
de fotoreporteri a fost

FLORIN PIERSIC
DESPRE

FLORIN PIERSIC

Majoritatea candidaților care 
dau examen la institutul de 
teatru răspund la întrebarea 
„tovarășe, dumneata de ce 
vrei să te faci artist ? aproape 
invariabil: „mie, să știți, că 
eu de mic copil am recitat* și 
așa și pe dincolo. Am să po
vestesc eu însă cum se poate 
întimpla să te faci actor. E 
vorba chiar de mine. Nu spun 
că a fost bine că m-am făcut 
actor, dar cred că nici o gre
șeală prea mare n-am făcut. 
De fapt eu trebuia să mă fac 
medic veterinar. Ca tata. Pînă 
in clasa a Xl-e n-am reci
tat nici o poezie. în clasa a 
Xl-a a trebuit să spunem fie
care elev la serbarea școlară 
cite o poezie. Eu un spus 
.Nebuna', de George Coșbuc. 
Pe la jumătatea poedei am 
văzut-o pe mama că era foar
te impresionată și începuse să 
plîngă. Atunci am început să 
pling și eu. Intr-o zi, jucam 
baschet Vin colegii și-mi 
spun : „măL, Piersicule, e o co
misie aid la cinematograful 
Progresul cu maestrul Vraca". 
Și băiețu mi-au zis : spune tu 
„Nebuna” aia, și n-o să-ți 
pară rău. M-am dus.

— Cum te cheamă tovarășe 
— mă întreabă 
misiei

Zic:
— Piersic. Aș 

să spun ți eu o
— Ce poezie 

spui ? mă întreabă.

— Eu nu știu decit o sin
gură poezie, „Nebuna" de Coș
buc. îmi dați voie s-o spun ?

N-am spus-o eu rău, <iar 
nici foarte bine și am plecat 
acasă. Peste cîteva zile apare 
in ziarul local, „Făclia", un 
articol In care scria că au 
reușit la examenul de verifi
care următorii tovarăși prin
tre care eram și eu. Cind am 
ajuns la București tot cu 
„Nebuna" de Coșbuc am dat 
examen. Apoi am spus Marius 
Cnicoș Rostogan, cel pe care 
l-am interpretat și la emisiu
nea „Cu mască și fără mască".

Acum, amintiri recente. Am 
terminat nu de mult munca Ia 
2 filme, coproducții. Sînt, de
sigur, multe amintiri amuzan
te care-țl rămîn după o ase
menea perioadă de lucru. 
Una : ia „7 bărbați și o fetiș
cană" m-a surprins faptul că 
actorii francezi au 
adică au cascadori 
mănă leit, picătură ruptă cu 
ei. Jean Marais avea un cas
cador, unul Henri, care privit 
de la 10 m nu știai dacă e du
blura sau celălalt ți filma în 
locul lui Jean Marais cind 
erau cadre depărtate. Am că
utat să văd și eu cascadorul 
meu : mă uitam să văd unul 
cere să fie așa, cam de talia 
mea. Cind, ce zăresc ? Casca
dorul meu fazii venea... pînă la 
brîu, nici pomeneală să 
semene cu mine. Așa că șl la 
scenele mai grele m-am utili
zat drept cascador... pe mine 
însumi. Era păcat să stric 
clișeul I Filmările în copro
ducții mi-au adus și o satis
facție pentru viitor. Regizorul 
Ozerov, care m-a văzut în 
„Tunelul", m-a pus să dau 
probă în un viitor film „Eli
berarea Europei" care va avea 
patru serii, coproducție italo- 
sovietică, în care joacă Gas
man și Alberto Sordi. Am 
reușit șl sper să fac un rol 
foarte interesant. In aprilie voi 
începe filmările

RIALE

SINCRON

secretarul co

la Moscova.

CONCURSURI
dubluri, 

oare sca

vrea să Intru 
poezie.
vrei să

ClNTA

lucrează munci- 
Pilotul american

II 
regiu- 
făranl 

lanter-

(Urmare din pag. a IlI-a)
Na, ml-a spus ea, asta nu o vom 
iaca cit timp ne va mal rfimtne o 
picătură de singe In vine. ...Era 
seara, șl mă aflam aproape de po
dul Dolen, toarte aproape de reșe
dința provinciei Tan Hua. Am vă
zut mal Intil niște tocuri foarte 
mari. Erau focurile fuzeelor lu
minoase lansate de avioanele ame
ricane care lncendiaserl cerul. Am 
auzit apoi vtjlltul avloaneler cu 
reacție șl zgomotul salvelor de ar
tilerie șl am văzut unul din a- 
vloane lăstnd in urma lui o trenă 
de flăcăii, prăbușlndu-se Intr-un

• coif al cimplei. Chiar atunci am 
auzit venind dinspre focul acela 
unde căzuse avionul american o 
larmă de glasuri, motorul unei ma
șini care gonea peste cîmp, apoi 
tumultul de voci l-a apropiat, s-a 
făcut mai distinct. Și din cimple a 
Ieșit în șosea un grup de tineri 
țărani. Erau înarmați, purtau ca
rabine, alții cu niște bastoane de 
bambus, cu săbii scurte șt late,

Dtalogul intim al redacției eu cititorii aflați 
titular: „Cine recită cel mai frumos o poezie ve

Una din marile iubiri ale 
tineretului, este cartea. De 
aceea am să vă vorbesc 
despre planul Editurii de li
teratură pe anul 1967. In 
primul rlnd ctteva cifre : 
peste 500 de titluri șl peste 
10 milioane de exemplare 
Înseamnă la Hecare 2 locui
tori al tării noastre o carte 
produsă numai de editura 
noastră. De la Arghezl șl 
ptnă la Ana Blandlana, Du
mitru M. Ion, Ioana Dfaco- 
nescu, vom avea de citit 
anul viitor multe și intere
sante cărți. Proza noastră va 
fi reprezentată prin Zaha- 
ria Stancu, Marin Preda, 
Eugen Barbu, Fănuș Neagu, 
Titus Popovlcl șl încă vreo 
30—40 de prozatori mai ti
neri sau mat puțin tineri, 
toți Insă combatanți ai vre-

I

„Sincron*— o formație da tineri deveniți cu notau ți grație 
talentului și muncii continue de perfecționare, < debutat la 
prima ediție o serilor „Scinteii tineretului' cu ctteva melo
dii românești orchestrate pentru sunetele curate și calde 
ale chitarelor electrice. După melodia de dans din filmul 
„Zorba Grecul', orchestra a prezentat apoi o suită de dan
turi populare, aranjate ou multă măestrie da dirijorul for
mației, Cornel Fugaru.

Împreună cu valoroasa orchestră au atntat actorii Ioana 
Bulcă de la Teatrul Național și Ion ZHchUeanu de la Tea
trul „Constantin Nottara" confirmtnd încă o dată, pe lîngă 
talentul lor actoricesc, pe cel de interpreți ai muticii 
ușoare.

în sală este prezent ți prin concursul-fulger in- 
M j ---------------setă*. Au venit pe secenă mai mulți tineri din

grupul cărora vă prezentăm cițiva (in fotografia aflată în stingă sus), așteptînd cu emoție

Juriul concursului: actorul Silviu Stăncules cu fi scriitorii Fănuș Neagu ți Ion Băieșu au 
desemnat câștigătorii (Costinel Bădău, Eleonora Făgețeanu, Alexei Vitaleț, Gabriela Hooea 
"J* S*'*!" ^tean Băniciuc, Elena Miuț) ți Ie-au oferit din partea redacției premii: stilouri’I .. . ..................

I cărți ț| alte obiecte. în fotografiile următoare Silviu Stănculescu^elicită'^pe doi "dintre" cîsti- 
gdtori, iar in ultima fotografie asistența răsplătește concurența cu aplauze

I

| (MODA

din cele cu care 
toril în pldure. 
din avionul dobortt fusese captu
rat. 11 prinseseră chiar el, acești 
iii de țărani. Iar mașina miliției 
venită peste clteva minute 
transporta spre capitala 
nil. Unul din tinerii 
ml-a arătat la lumina 
net un mic atlas botanic, contfolnd 
plantele comestibile din Vietnam. 
Pe flecare figură colorată era scris 
modul de preparare al respectivei 
plante. Plloțli americani slnt pre
gătiți de comandament ca in cazul 
în care avionul este doborît, aceș
tia să reziste vreme îndelungată in 
pădure și să se hrănească cu ce se 
găsește. Omul însă nu făcuse acest 
lucru, ca de altfel toți ceilalți pl- 
loțî dobortțl. Se mulțumise să tragă 
două tocuri de revolver șl apoi să 
se predea. în clipa aceea mi-am a- 
mintit cuvintele tinerel mllițiene 
din satul distrus de la poalele 
Munților de Jar : „Cit timp ne va 
rămtne o picătură de stnge nu ne 
vom clinti de alcl“.

mi! noastre, angajați In sen* 
sul cei mai frumos al cu
vîntului. în ceea ce privește 
critica șl istoria literară, vor 
semna Vladimir Străinul, Dr. 
Ion Biberi, șl alții. Litera
tura clasică se va îmbogăți 
cu multe titluri, n-am nici 
timpul și nici intenția să le 
Înșir, dar vreau să vă spun 
că în acest sens, planul 
nostru pe anul viitor este 
foarte bogat șl că planurile 
editurilor se găsesc spre 
consultare la librării. Biblio
teca pentru toți, mult în
drăgită de cititori, va pu
blica, în anul 1967, 60 de
titluri din literatura univer
sală și 
parte a 
publica 
române, 
George 
început pentru anul Imediat 
următor, tiparul va începe 
lucrul la Istoria literaturii 
române de George Călines
cu. (Istoria cea mare).

Șl pentru că este vorba 
șl de șantier literar propriu, 
dațl-ml voie să vă spun că 
lucrez în momentul de față 
la volumul de versuri „O- 
limpul diavolului-, care va 
număra, de se poate, 1001 
ctntece.

română. In prima 
anului viitor vom 

Istoria literaturii 
compendiul lui 

Călinescu. Ca un

la o^pTradă^a^dș? Fab^f^^faM  ̂ r°!unda P« temele allt de actu ale ale eticii ținutei, să asistăm
paruaa a mciet. r a orie a de confecții ți tricotaje din București a prezentat In cadrul crimei

.-S nțe-i tineretului' un spectacol de gust ți ținută îndelung comentat de inginera Odette .Wihdeșcu creatoare de 
modele. In fotografiile ce urmează vă înfățișăm clteva din modelele care au cucerit admirația spectatorilor.'

DESPRE ETICA ȚINUTEI
(Urmare din pag. a III-a) 

fără voia ta influența lui, 
unui veșmînt,

ra de a suferi 
ața cum suferi influența 
prost. Tînărul de acest tip, acceptat ca a- 
tare, influențează personalitatea celui care-1 
acceptă.

Ion Biberi — Sînt, din păcate, tineri care 
în loc să-și afirme personalitatea morală în 
felul propriu de a trăi, adoptă un chip de a 
se comporta exterior mergînd la uniformi
zare, la adoptarea unei mode. Dacă se poar
tă pantaloni largi, îi poartă și ei, se poartă 
plete, le poartă și ei.

Lascăr Sebastian — Nu credeți, totuși, că 
„stufoșii" și cel care poartă cu predilecție 
dangarezi, pantalonii cu ținte și cu 7 000 de 
tigheluri, au și ei ideea de a fi singulari ?

Ion Biberi — Ei însă abdică de la perso
nalitatea lor individuală, și adoptă o perso
nalitate, dacă vreți, de grup, dar de un fel 
de grup, aparte, străin ideii de colectivitate

care este străină societății socialiste : grupul 
rău famat. Făcînd parte dintr-un „grup" de... 
nespălați, nu înseamnă că aderi la viata co
lectivă.

Dan Bihoreana — Este clar, totodată, că o- 
riginalitatea ținutei trebuie căutată șl în 
gustul epocii, în cadrul ei social, în ceea ce 
reprezintă moda în accepțiunea cea mai lar
gă a cuvîntului.

Ion Biberi — Aș vrea să mai adaug că 
n-ar trebui să ne menținem numai la exte
riorul îmbrăcăminții și la adoptarea sau nea- 
doptarea unei mode — ci că în manifestă
rile noastre exterioare, trebuie să vedem an
samblul comportării ți mai ales al actelor, al 
acțiunilor noastre. Numai așa vom putea a- 
junge la o stabilire între adevărata noastră 
manifestare a personalității și între ansam
blul comportării noastre exterioare, în care 
adaptarea sau neadaptarea la o modă este un 
lucru, oarecum, secundar.

•
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rulează la Patria (orele 10»
12.15) 14,30) 16,45) 19 , 21,15), 
Capitol (orele 9| 11,15; 13,45| 
16; 18,30i 21), Feroviar (orele
8.30) 11) 13,30 16) 18,30 ; 21),
Excelsior (orele 9,45; 12,15;
14.45) 17,15) 20).

ACTUALITATEA
Masuri în vederea

alegerilor de deputați
in sfaturile populare

comunale

N-aduce vara ce-aduce... oopca.

In întreaga țară a tos: terminată ac
țiunea de constit—re a birourilor co
munale ale Frontului Democrats^ 
Populare.

In prezent, se iau o serie de măsuri 
menite să asigure cadrul organizatoric 
necesar desfășurării alegerilor de de
putați în sfatunle populare comunale 
Potrivit prevederilor cupri >se in le
gea cu privire la alege«ee depiriatuor 
în Mare® Adunare NațiomW- jși In a£a 
turile populare, au fost stabilite ir. to
tal 127 759 circumscripții electorale co
munale. De asemenea, au fost consti
tuite comisiile electorale com male, 
care sint formate din 2. 295 men.bri- 
reprezentanți ai oamenilor muicii. S-ati 
tipărit si difuzat la corni*.«We exee.rtive 
ale sfaturilor populare eoerur-ste '.isteăe 
de alegători necesare alegerilor. Tot
odată. a început acțiunea de constitu
ire și confirmare a conesiilor electo
rale de circumscripție ale sfauailor 
populare comunale, care cuprind ws 
număr de 638 795 de membri.

Pentru bune desfășurare a campa
niei electorale, corni tetele executive 
ale sfaturilor populare au hiat măsuri 
pentru delimitarea, numerotarea și 
publicarea circumscripțiilor elect» 
rele.

0 NOUA FABRICA

DE PÎINE

ore.

S-a terminal con- 
ttrv'ția noii fabrici 
de pi ine, de la Vi- 
țeul de Sus, regiu
nea Maramureș 
Noua fabrică, avlnd 
o capacitate de 15 
tone Ir. 24 de
va contribui Ia sa
tisfacerea cerințelor 
populației din loca
litate și a centrelor 
forestiere din im- 
pre.hirim;.

Coa-'îr.usad măsu
rile pentru îmhu- 
nâ-â-.:re« apru’.-^ t- 
nărt popa «ue: eu 
piine Trustul rer-.o- 
nai de pan:f«tie 

ex»-- •« 
aswti a -sta . x.-ări 
pe»tr: t .c aree a- 
per.fabri-* - 
- . ors ' A3-* 5
Ser si Cavme

cee mal mare ți 
mai modernă insta
lație de condiționa
re ți uscare a cere
alelor din regiunea 
Hunedoara. Ea are 
o capacitate de lu
cru de 8 000 kg pe 
oră. Toate opera
țiile se executa me
canizat ți automa
tizat. O stație ase
mănătoare se află 
în construcție ți în 
apropierea orașului 
Deva.

(Agerpres)

li comtn tie
DOUĂ COMPLFXE

ȘCOLARE

TELEVIZIUNE
JOI 12 IANVABIt 1W7

I 
I

Dusă aim se vede 
reascJ nr. Zi este 
pui !:< ei azi cues

copii din Calea Flo- 
confruntare cu micul

corul grădiniței de 
tn . voce*, la ultima 
îndelungi aplauze, pentru „Înalta" calitate 

interpretativă
Foto: O. PLECAN

S.M.T. Cuza Vodă
regiunea București

(Urmare din pag. I)

realiza 180 000 lei economii la 
prețul de cost planificat. La 
consumul de carburanți, prin- 
tr-o mai rațională folosire a 
tractoarelor și prin înlătura
rea pierderilor provenite din 
manipulare se vor economisi 
cel puțin 15 000 litri de moto
rină.

In scopul realizării angaja
mentului vor fi luate măsuri 
care să asigure folosirea la în
treaga capacitate a tractoare
lor și mașinilor agricole în tot 
timpul anului, buna organi
zare a cursurilor de ridicare a 
calificării; pentru evitarea de
plasărilor în gol și a timpu
lui neproductiv, a'elierele 
mobile și rutiere vor fi dotate 
cu materialele, sculele și uti
lajele necesare, iar itlnerarille 
vor fi stabilite mai judicios. 
O atenție deosebită se va a- 
corda îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și de 
viață ale mecanizatorilor.

Colectivul de mecanizatori, 
tehnicieni și ingineri este ho- 
t&rît să îndeplinească exem
plar plenul și angajamentele, 
fiind convins că își aduce ast
fel contribuția la consolidarea 
economico-arganizatorică a 
cooperativelor agricole de pro
ducție pe care le deservește.

Depoul
de locomotive

C. F. R.
Craiova

(Urmare din pag. I)

De asemenea, colectivul de
poului va reduce cu :

• 8 la sută norma de 
staționare pentru 
repararea locomoti
velor Diesel electri
ce, în condițiile e- 
fectuării unor lu
crări de calitate su
perioară ;

• 2 Ia sută norma de 
staționare 
repararea locomoti
velor cu 
condițiile efectuării 
unor lucrări de ca
litate superioară ;

• 0,2 la sută consumul 
specific de combu
stibil la locomoti
vele cu abur.

Animați de dorința fierbinte 
de a traduce în viață sarcinile 
mobilizatoare stabilite de 
Plenara C C. al P.C.R. din de
cembrie 1966, muncitorii, in
ginerii si tehnicienii depoului 
sint hotărîți să-și respecte în
tocmai angajamentul asumat 
în întrecerea socialistă, să 
întărească disciplina în mun
că, contribuind astfel la spo
rirea siguranței și regulari
tății circulației trenurilor.

pentru

abur, în

Leopold Stokovski li Bucarești
marele 
origine

Leopold Stokovski, 
dirijor american de 
poloneză, unanim socotit drept 
una dintre cele mai muri per
sonalități ale muzicii veacului 
nostru <șef de orchestră timp 
de un sfert de veac al reputa
tei orchestre simfonice din 
Philadelphia, autor al unor cu
noscute transcripții), va fi săp- 
tămîna viitoare oaspetele 
Bucureștiului.

I P O c
(Urmare din pag. 1)

crltul fuge ca „udde-1 loa- 
ca” de tlmlie (de faptul 
penal). Ipocritul e o lecltii- 
rt... simpatici. Pare atît do 
bine crescut tacit autorii
de coduri elegante se ainl 
tentați să-l faci rifneti
daci n-au fost sicar o dati 
trași pe sfoari de d. Car- 
yind mila fi omenia lui ■■ 
jtlu ml 
fa Josul 
muncii”, 
fuge ca 
duri. De-1 prinzi c» ocaia 
mici devine uleios |!d a- 
lunecl, pețte, din mîtai. Na 
o Bici prea înalt țf Bici prea

■u ui 11 <1 adaug* 
țaibei : „Onoare 

deși de anei 
iiperstaral de zi

(Urmare din pag. I) 
la sută din rezistența mono- 
cristalului. Care sint avanta
jele este clar pentru orice 
specialist. Totuși, aș dori să-mi 
ilustrez ideea printr-o cifră: 
dacă rezistența la curgere a 
oțelului beton ar crește doar 
cu 2—3 kg/mmp, s-ar econo
misi anual, la volumul de con
strucții din prezent, metal tn 
valoare de circa 290 milioane 
lei.

O 
rele 
gie, 
o constituie rulmenții. Durata 
de funcționare a acestora este 
relativ mică. Nu valoarea 
rulmentului înlocuit contează 
aici, ci timpul de întrerupere 
a producției în vederea 
schimbării piesei gripate. Re
alizarea unor rulmenți cu o 
durabilitate de 2—3 ori mai 
mare ar rezolva această pro
blemă, ducînd la producții 
sporite. In Suedia. firma 
„SKF“ produce 30 la sută din 
rulmenți dintr-un oțel spe
cial, obținut prin retopire in 
arc și vid a oțelului electric, 
folosindu-se ca electrod chiar 
bara din oțel. In ultimii ani 
s-au pus la punct și alte pro
cedee de elaborare a unor o- 
țeluri superioare.

O altă cale de reducere a 
consumului de metal, aminti
tă și de inginerii de la Uzina 
de vagoane din Arad, este 
creșterea ponderii laminatelor 
plate în construcția de ma
șini. Pînă acum, țara noastră 
s-a situat în urma altor țări 
din acest punct de vedere. în 
Statele Unite, de exemplu, ta
blele ocupă 53 la sută din 
producția totală de laminate, 
iar în R.F.G. — 42 la sută. 
Deocamdată, la noi nu se poa
te vorbi de asemenea propor
ții. Dar, în curînd, lucrurile

problemă pentru sectoa- 
de exploatare — siderur- 
foraj-extracție, chimie —

MODERNĂ
DE CONDIȚIONARE

Șl USCARE
A CEREALELOR

(Agerpres)
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în fruntea Orchestrei Sim
fonice a Rodioteleiririunti, di
rijorul va interpreta celebra 
Toceați a lui Bach In trans
cripția orchestrală a lui L. 
Stokovski, Simfonia a 7-a dr 
Beethoven, o scenă din „Ho- 
oanscina" lui Mussorgski și 
„Petrufka" de StrawVnski.

I

w • SPORT
Campionatele mondiale de handbal

IStâl - PRIMELE MECIURI!
La ora 20,30 : Rominia — R. D. Germană

scead. aid prea 
aid prea tras prii 
praierl. dl ai * atiape ver
ba ta și lapta Id. Ipocritei 
a ImperBeahH la fenai. 
gluma mișcătoan ar-l atto- 
ga ild dt ea taig.
hui tțl spue, de parcă 
varbeal de TilaahhaBaa. 
FilazoHa și marala lai stai 
swbamaae : fagealaare de 
lașitate și lingușeală, da pe- 
maaagis ii saoh de 
ca dae-1 slab de lager 
escroc acela aade n-1 
Juga legea. An te d toi 
ceea ce ae a străia JsbH 
nuastn. De aceea ari ivd» 
l-am vadea să-l alrvgăa ea 
pletn Iii Cetate.

albe se va tragi 
• Vl-u eam i <a
M ■asrutte *e hai-rbaț ța 
ml ca eStevu afla spre Steadl 
arria atee teat ihani II "htv- 
«cea de a 1( Sag echipa tării 
gaia* pa traecteril alierile de: 
toate daclad ce de aspărațtl H- 
reștl Btr-na dta cela mai impor- 
teate competiții sportive ale an
tal. literalii pe care-l stlrnește 
■al alea pe coattieihil nostru, 
acte deosebit. Aceasta deoarece la 
actuala ediție •e prezintă ia m- 
■ Ir «all mai nare de echipe ca 
n poleiHal valoric ridicat și a- 
peexteaUv egal șl care aspiră te- 
droptltile să dștige Bănie tro
fee : Siedla. Cehoslovacia, R. D. 
Cermsil. legoslavia. >. F. Genal- 
Bă, V.1JLS. »i evldeet Roaăsls 
la acesta condiții portuarii cnlo- 
rflir asasin stat hotăriți să joace 
■a rol pa ■ăsira valorii și faimei 
tor. Dli echipă n tipsrir ctțlva 
. arobasadori* si baadMtalni roesl- 
aesc : „Mozer, Hiat Oțetea, Costa- 
cbe Redl. participanțl șl ctștigă- 
tari al eltlaelor aouă ediții alături 
de care Ișl doresc coisacrarea 
■oadlală ti chip legitim, spre 
■tadria loastră. nn mănunchi de 
llaart la fel de bile pregătiți 
■1 ..veteraiH*. AiHcipația li 
nai de lairi este întemeiată.
■oatătL fără doar șl poate, se
premia malta din cela 18 com
batanta. Aceasta va face ca tn-

S.-ncja și-a primit la aceste ::le un nou lot de oaspeți.
Foto : J. BODE A I
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Irotirile ii He pandite de veri
tabile surprize, dramatismul lor si 
ile transmis nu numai de decor ci 
șl de esența, sensul bătăliei spor
tive. De ml multe zile tn toate 
orașele care găzduiesc confruntă
rile din cadrul seriilor „bursa pro
nosticurilor* se află Intr-o verti- 
șteoasă efervescentă : cel mai bine 
cotate stat echipele României, Su
ediei st Cehoslovaciei. AlfH văd 
o finală titre R. D. Germană și 
V. F. Germană. De aceea distan
tele, uneori de mii de kilometri In
tre orașele înde au Ioc liftlniri- 
le, sint jeduse de Înalta tensiune 
a emoțiilor și neprevăzutului. Pre
tutindeni stăruie convingerea că 
lupta, încă din serii, va ft extrem 
de licordată. Stnt formații care 
tși dispută rivalități și revanșe cu 
tradiție ceea ce pe de altă parte 
dă o serioasă doză de Incertitudi
ne st prudentă. Cert este că în- 
t Unirile din sferturi, semifinale șl 
filat a vor fl epuizante. Vor Învin
ge, firește pregătirea tehnică și 
tactică volnfa șl hotărtrea tn lup
tă, ambiția șl forța, energia Ine
puizabilă. Peste clteva ore se va 
deschide competiția. Echipa noas
tră are poate cel mai greu meci, 
ii compania formației R. D. Ger
mane, un meci de epuizare fizică 
’1 nervoasă dar care nu ne um
brește eu nimic speranțele.

V. CABULEA
N. R. Ziarul nostru va publira 

zilnic comentarii, relatări și amă
nunte de la trimisul său special 
la campionatul mondial de handbal 
masculin din Suedia.

care le susțme reprezentativafald programul jocurilor pe care le susț’ne reprezentativa 
României de handbal, dublă campioană mondidtă, în serii : 
joi 12 ianuarie cu R.D. Germană la Stockholm, vineri 13 
ianuarie cu Canada la Borlonge (oraș situat la 250 km la 
nord-vest de Stockholm) și duminică 15 ianuarie cu U.R.S.S. 
ia Stockholm. (TOATE INTILNIRILE VOR FI TRANSMISE 
LA RADIO).
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MONDO CANE — ambele serii — 
rulează la București (orele 9; 
12,30; 16,30; 20), Luceafărul fo
raje 9,30; 13; 16,30) 20), Cotro- 
cenl (orele 10,30i 15; 19).

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Republica (orele 9;
11.30) 14i 16,30) 19i 21,15),
Festival (orele 8,30> 111 13,30, 
16; 18,30| 21), Modern (orele 
9; 11,30) 14) 16,30) 19) 21,15).

SANJURO
rulează la Melodia (orele 8;
11.15) 13,30) 16i 18,30) 21), Fla
mura (orele 9| 11.15; 13,30; 16, 
18,15; 20,30).

NEVESTE PERICULOASE 
rulează la Tomla (erele #i
11.15) 13,30) 16,15) 18,30 ) 20,45).

RÎDEM CU STAN B BRAN 
rulează la Lumina (orele 8,451 
111 13,30) 15,45;
Miorița (orele 9,
16) 18,15) 20,30).

FAUST XX — cinemascop — 
rulează la Pacea (orele 15,49;
18) 20,15), Arta (orele 9> 12;
15, 18; 20,45).

BALADA DIN HEVSURAK
rulează la Victoria (orele 9i 
11; 13> 15; 17; 19, 21), Aurora 
(orele 8,45; Ui 13,15; 15,30;
18,15; 20,30).

ANUNȚ MATRIMONIAL 
rulează la Central 
11,15; 13,30; 15,45;
20.45) , Moșilor (orele 
18; 20,30).

BANDA DE LAȘI 
rulează la Union (orele 
18) 20,30).

ZORBA GRECU
rulează la Doina (orele
16.15) 18; 20.30). Program pen
tru copil 9—10.

DRUMUL SPRE SUCCES, BELȘUG 
ȘI CALITATE, ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC nr. 8 — DOUA ORAȘE — 
CANTONAMENTUL — APELE ÎN 
PERICOL — FESTIVALUL

rulează la Timpuri Noi 
9—21 In continuare).

OMUL DIN RIO
rulează Ia Viitorul (orele 
18; 20,30).

WARLOK
rulează ta Cosmos (orele 
18; 20,30).

CEI ȘAPTE DIN TEBA — 
mascop

rulează la Glutești (orele 
18) 20.30), Colentlna 
15,30; 17,45; 20). Clubul Uzi
nelor Republica (orele I5t 
17,30; 20. rulează slmbătă și 
duminică).

CÎMARON — cinemascop — 
rulează la Crtngașl (orele 
15.30; 18; 20,30).

POVESTEA PROSTIEI MELE 
rulează la Înfrățirea (orele 14; 
16i 18, 20).

MOȘ GERILĂ
rulează la Dacia (orele 8,45—> 
21 in continuare). Munca (ore
le 16; 18,15; 20,30).

FALSTAFF 
rulează 
17,45;

CUMBITE 
rulează 
11,15; 13,30;

. ACEI OAMENI 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE

I — cinemascop — rulează la Bu- 
cegi (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20).

I GOLGOTA 
rulează 
13,45;
reasca

1 16,15;
I BARBĂ ROȘIE (ambele serii) 

rulează la Unirea
19.30), Popular 

■ 19,30), Lira (orele
FEMEILE 

rulează la Flacăra
i 18; 20,30).

MAIGRET Șl AFACEREA SAINT- 
I FIACRE

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

PORUMBELUL DE ARGILA

I rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30), (Pînă la 11 ianua
rie).

(orele 9)
18 15)
15,30)

15,30)

11,30)

(orele

15,30)

15,30)

rina-

15,30) 
(orele

la Buzeștl (orele 15> 
20,30).

la Grivița (orele 9 
' “ 16; 18,15; 20,30).

MINUNAȚI ÎN

Ia Gloria (orele fl,30i 
16; 18,15; 20,30). 
(orele 9; 11,15;

18,30; 20,45).

F1O-
14)

(orele 
(orele 

16) 19,30).

16i
I6i

(orele 15,30)

CUM SPORIM „CARATELE METALULUI
se vor schimba R La noi. Bb 
unul nu găsesc suficiente «*> 
vin te pentru a aprecia pre
țioasa hotărire a partidului, 
rod al politicii sale profime 
științifice, cu largă viziune h 
perspectivă, de a crea In Ro
mânia baza unei producții de 
masă. In condiții de calitate 
de prim rang, a laminatelor 
plate. Combinatul de la Galați 
va permite ca in final să a- 
vem o pondere a tablei in 
producția de laminate compa
rabilă cu a rece a celor mal a- 
vansate țări din acest punct 
de vedere.

Avantajele folosirii 
tablei sînt certe. Prin 
sudare, ștanțare, matei - 
țare, crr.burizare, se pot 
obține piese fără de
șeuri sau cu foarte pu
ține deșeuri. Folosin- 
du-se tabla se introduce, 
de cele *nai multe ori, 
numai atit metal cit cer 
condițiile de rezistență. 
Domeniul 
este totuși

instalații pentru adîncimi 
mari apreciate pe tot globul. 
Dar Intimpinăm greutăți în 
realizarea prăjinilor pentru 
forajul 1> adîncimi mari. Un 
oțel, să spunem, de două ori 
mai rezistent, ar rezolva în- 
tr-o măsură importantă aceas
tă problemă. Cercetătorii de 
Ia I.C-E.M. au reușit să pună 
la punct o tehnologie de tra
tament termomecanic, care a- 
sigură o însemnată creștere a 
rezistenței actualelor mărci de 
oțel.

In momentul de față, s-au 
terminat în mare cercetările 
din institut și căutăm să im
provizăm la Roman sau la 
Uzina „Republica" o instalație 
pentru probe industriale.

Oțelarii nu pot pro
duce toate aceste mărci ?

zultate au ajuns cerce
tătorii noștri ?

de folosire 
limitat.

toate că din— Exact Cu 
tablă și benzi se produc pro
file îndoite și țevi sudate — 
noi avem in București și Iași 
asemenea uzine — totuși, mai 
sint încă multe locuri unde se 
cer țevi cu performanțe mai 
înalte. Aici au cuvintul lami- 
natorii. Iar pentru ei, proble
ma nr. 1 o constituie tot re
zistența, dată fiind poziția 
noastră în lume ca țară cu o 
importantă producție de insta
lații de foraj. Constructorii din 
Ploiești au reușit să realizeze

Este vorba de o im
provizație date fiind con
dițiile speciale ale noii 
tehnologii, sau pentru că 
pur și simplu instalațiile 
actuale de tratament 
termic sint depășite ?

— Și una și alta. Tehnolo
gia noului tratament se deo
sebește substanțial de cea a 
tratamentelor termice anterior 
aplicate. In plus, din păcate, 
siderurgia nu are asigurate în 
prezent toate condițiile de îm
bunătățire a caracteristicilor 
fizico-mecanice pe fluxul de 
prelucrare. Aici se află a tre
ia rezervă importantă a va
lorificării oțelului, Sîntem una 
dintre țările care au standar
dizate un număr mare de 
mărci de oțel. Dar gama oțe
lurilor superioare folosite este 
destul de restrînsă.

— Ba da. Dar siderurgia nu 
poate asigura în prezent de- 
cît elaborarea șl turnarea lor. 
Laminarea și finisarea nu 
pot fi însă duse la • bun sfîr- 
șit, pentru că, pînă nu de 
mult, tendința a fost de a pro
duce oțel de masă. Din aceas
tă cauză, laminoarele nu au 
fost dotate cu o serie de in
stalații absolut necesare îm
bunătățirii calității laminate
lor din oțel, respectiv a carac
teristicilor fizico-mecanice. 
Este vorba de instalații de 
tratamente termice, ajustaje, 
instalații de curățire, de în
depărtare a diferitelor defec
te apărute în procesul de fa
bricație. De curînd s-au luat 
măsuri pentru a înzestra sec
toarele de laminare cu aces
te instalații complexe, dar, 
după părerea mea, realizarea 
măsurilor este încă prea len
tă. Mai trebuie făcut mult în 
această direcție, cu atît mai 
mult, cu cit există o nouă o- 
rientare a investițiilor. Dacă 
aș da un exemplu de eficien
ță, aș ajunge din nou la oțe
lul beton sau la țevi : produ
cerea în țară a prăjinilor de 
foraj pentru adîncimi mari va 
asigura la nivelul anului 1970 
economii anuale de sute de 
milioane de lei.

Ați amintit o seamă de 
realizări din alte țări in 
direcția rfeșterii gradu
lui de utilizare a rezis
tenței oțelului. La ce re-

Gradul de dotare a labora
toarelor și atelierelor noas
tre, nivelul de pregătire a ca
drelor 
mul și 
crează, 
forturi 
nă să afirm, fără nici cea mai 
mică abatere de la realitate, 
că In prezent sîntem în stare 
să realizăm în pilot ori ce o- 
țel. Nu există marcă de oțel 
ori cit de specială pe care, 
zbătîndu-ne, cercetînd zi și 
noapte, învățînd din eșecuri 
și perseverînd, să nu o putem 
realiza. Voi da cîteva exem
ple. Din inițiativa unui grup 
de cercetători, din care fac 
parte — alături de cadre cu 
vastă experiență ca inginerii 
Dante Cosma și Aurelian Con- 
stantinescu, șefi de secție — 
și specialiști tineri ca ingine
rii Minei Costescu și Simion 
Lașcu, șefi de laborator, s-a 
studiat și realizat o marcă de 
oțel pe care o propunem să 
fie folosită la construcția po
dului de la Vadul Oii—Hîrșo- 
va. Fazele de laborator și pi
lot au dat rezultate bune. 
Prin folosirea acestui oțel, u- 
nele elemente ale podului vor 
fi cu 15—20 la sută mai ușoa
re decît în cazul în care s-ar 
folosi oțel de construcție o- 
bișnuit. Se lucrează în 
prezent la elaborarea tehnolo
giilor pentru tratamentul ter
mic al tablei la laminorul de 
tablă groasă de la Combinatul 
siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din Galați. Se stu-

din institut, entuzias- 
pasiunea cu care lu- 
încununarea unor e- 
susținute mă determi-

diază, de asemenea, alte mărci 
de oțeluri. Am citit că tovară
șii de la U. V. Arad au primit 
bucuroși noua noastră reali
zare — oțelul sudabil cu re
zistență ridicată. Noi am 
anunțat pe toți constructorii 
despre acest oțel. Să vedem 
care vor fi solicitările.

Se pun probleme in a- 
ceastă privință ?

— Da, și încă multe. Une
ori, se creează o situație pa
radoxală. Ne zbatem să rea
lizăm ceva bun, aducem to
tul pînă în faza de pilot, dar, 
cîteodată. întîmpinam greutăți 
în aplicarea rezultatelor cer
cetărilor în producție din lip
să de beneficiari. în timp ce 
in alte țări cercetătorii sint 
solicitați de industrie, sint sti
mulați să creeze. Nu-i nor
mal. Noi, cercetătorii, trebuie 
să tragem uzinele din side
rurgie sau construcția de ma
șini „de mînecă" ? Dimpotri
vă. Iată un caz. Am încercat 
să introducem în producție 
procedeul de retopire sub zgu
ră a oțelului, care — de exem
plu — asigură o viață de 2—3 
ori mai mare a 
Știți ce ni s-a 
bun, dar costă 
mai mult. Știți, 
cost"... etc., etc.
de tipul omului care vede nu
mai ce-i în băti’',-ra lui. Nu a 
vrut să se gînoească nici o 
clipă că avantajele pe întrea
ga economie plătesc de zeci 
de ori costul oțelului.

Cercetarea trebuie activiza
tă chiar de industrie. Dar se

rulmenților, 
răspuns ? „E 
de două ori 

prețul de 
Am dat deci

întîmplă invers. Din banii in
stitutului am elaborat oțel 
inoxidabil pe care Uzina „Re
publica" l-a laminat în țevi. 
Rezultatele au fost mulțumi
toare. Ca să trecem la faza 
următoare a cercetării — pro
ducerea unor loturi mai mari 
de țevi inoxidabile — ne în- 
vîrtim de un an. Hunedoara 
este de acord să elaboreze, cu 
asistența tehnică a institutu
lui oțelul, dar zice, pe bună 
dreptate : „Nu avem comandă 
de la Uzina „Republica". In 
loc să ne vedem de treabă, 
ne-am apucat să umblăm de 
la unul la altul. Cei de la 
„Republica" spun : „Nu avem 
comandă de la Ministerul In
dustriei Chimițe". Și. în defi
nitiv, de ce trebuie noi să a- 
lergăm după beneficiari?!

Poate că aceste greu
tăți sint urmări ale lip
sei de informare a pro- 
iectanților, a specialiști
lor din uzine, poate 
chiar a ignorării posibi
lităților cercetătorilor 
metalUrgiști. Puteți da o 
sugestie pentru curma
rea acestei stări de lu
cruri ?

— Da, și consider că un pas 
îl putem face și cu ajutorul 
ziarului, care și-a dovedit de 
atîtea ori rolul său de orga
nizator. Consider că o discu
ție în jurul „mesei rotunde" 
la care să ia loc proiectanți, 
oameni din uzine, profesori 
de specialitate și noi, cerce
tătorii, s-ar solda nu numai 
cu cunoașterea reciprocă a 
doleanțelor și a realizărilor, 
dar și cu concluzii care ar a- 
limenta zeci de intervenții în 
cadrul noii rubrici a ziarului.
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ZILNIC

Declarația M.A.E. al R.D. Vietnam
La Hanoi a avut loc o 

conferință de presă in 
cadrul căreia s-a dat ci
tire declarației Ministe
rului Afacerilor Externe 
aj R. D. Vietnam în 
care este condamnată 
hotărirea guvernului tai- 
landez de a trimite in 
Vietnamul de sud 1000 
de soldați.

Arătînd că autoritățile tai
landeze participă activ la a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam, 
punînd la dispoziția Statelor 
Unite baze pe teritoriul lor 
pentru incursiuni aeriene a- 
supra R. D. Vietnam, Vietna
mului de sud și regiunilor eli
berate din Laos, în declarație 
se arată că guvernul R. D. 
Vietnam și poporul vietnamez 
condamnă cu hotărîre aceste 
acțiuni îndreptate spre ex
tinderea războiului agresiv 
în Vietnam. In declarație se 
cere autorităților tailandeze să

ascultă
F.B.I.

Nu <e poate spune că micul 
teritoriu al Republicii Domini
cane este neglijat la Washing
ton. Zilnic un aflux de știri 
consemnează acțiunile „ameri
canilor neliniștiți* de la Santo 
Domingo.

Ecoul acestei activități sparge 
uneori standardurile sud-ameri- 
cane. Astfel chiar marea presă 
americană, obișnuită de dece
nii cu loviturile aplicate de 
„marea bîtă* la sud de Rio 
Grande, a consacrat un spațiu 
larg informațiilor senzaționale 
despre convorbirile efectuate 
la Santo Domingo și asculta
te... Ia Washington. Nu este 
vorba de o expresie iigurată ci 
de isprăvile agenților 
Acum ctteva săptămîni 
președinte dominican 
Bosch „a aflat cu amărăciune*, 
după cum nota un gazetar, că 
toate convorbirile sale telefo
nice slnt supravegheate de mul
tă vreme de agenții serviciilor 
de spionaj american. Și Bosch 
nu eate singurul om politic care 
se bucură de aceste... atenții 
din partea F.B.I. șl a C.I.A. A- 
fltnd despre interceptarea con
vorbirilor sale Juan Bosch a 
declarat că „nici o altă națiune 
sud-amerlcană nu este in mo
mentul de față supusă unei ase
menea intervenții a Statelor 
Unite ca Republica Dominicană. 
Toate departamentele guverna
mentale, civile și militare stat 
sub controlul direct al tehnicie
nilor americani, servind intere
sele politice a propriei lor 
țări*. Cum băieții, oameni aduși 
tocmai din Statele Unite nu pot 
lucra gratuit „ei și familiile lor 
stnt plătiți de guvernul domi
nican șl beneiiciază de multi
ple avantaje materiale*, a pre
cizat tot Juan Bosch. Aceste a- 
precieri, trebuie amintit, apar
țin unui om politic care multă 
vreme a preconizat o colabo
rare strinsă intre S.U.A. șl Re
publica Dominicană.

Această intervenție america
nă, cu nimic mal puțin activă 
dectt cea armată, trebuie apre
ciată In contextul situației po
litice din Republica Dominica
ni unde forțele democratice 
stnt supuse terorii, atit de că
tre guvernul Balaguer cit șl de 
extrema dreaptă reprezentată 
de oamenii Înarmați ai genera
lului Wessin pe care dominica
nii ti denumesc „călăul 
San Isidro*.

După cum nota ta LE 
DE, Marcel Niedergang, 
clallstul acestui ziar in proble
mele sud-amerlcane, condițiile 
stnt coapte pentru o nouă lo
vitură de stat a militarilor iul 
Wessin. Dar pentru aceasta se 
mai așteaptă aprobarea Penta
gonului care nu s-a hotărit 
tacă, probabil, cărui general 
să-l acorde cale liberă.

F.B.I. 
fostul
Juan

de la

MON- 
ipe-

S. BRAND

interzică imediat decolarea a- 
vioanelor 
aeroporturile 
precum ji 
tailandeze

americane de pe 
din Tailanda, 

trimiterea de trupe 
în Vietnamul

GREVA ELEVILOR

DOMINICANA
ATACURI ALE PATRIOȚILOR

SUD-VIETNAMEZI

lupta ee

DIN REPUBLICA
Pregătiri de voiaj

Patrioțli sud-vietna- 
mezi au continuat cu in
tensitate atacurile îm
potriva intervenționlști- 
lor americani și a mario
netelor saigoneze.

Marți noaptea, o tabără 
militară a americanilor situată 
la 70 km nord-vest de Saigon 
a fost atacată cu un puternic 
foc de mortiere. Agenția France 
Presse menționează că obu
zele mortierelor au lovit în 
pdln instalațiile taberei, pre
cum și pista de decolare a 
avioanelor. De la această ta
bără, în urmă cu cîteva zile, 
a început operația numită
„Cider Falls". Pînă acum 
însă forțele militare afectate 
operațiunii „Cider Falls" nu 
au putut stabili contacte im
portante cu unitățile Frontu
lui Național de Eliberare.

LAOS. — După o 
s-a dat într-o regiune sep
tentrională militari al Ar
matei de eliberare naționa
lă escortează un grup de 

prizonieri SEMINAR INTERNAȚIONAL

Drvil din ilepubiirq Do
minicană au dealont o grevă 
da protert Impaadva represiu
nilor polițienești. După cum 
anunță din Santo Domingo 
corespondetul agenției Prensa 
Latina, greviștii «o pronunță 
împotriva așa-ziael „poliții 
guvernamentala școlare* În
ființată cu «copul de a lnnă- 
buși manifestațiile aotiguver- 
- -mentale ale elevilor din 
școlile medii și elementare. 
Greva școlarilor este spriji
nită de Federația învățătorilor 
din Republica Dominicană.

Șapte drapele au fost arborate în primele zile ale anu
lui în fața unei impozante clădiri de pe Victoria Street 
din Londra, Erau drapelele statelor membre ale Asocia
ției Europene a Liberului Schimb, ornînd sediul Minis
terului britanic al comerțului pentru a marca dispariția 
barierelor vamale între „cei șapte". Publicația oficială a 
Ministerului Comerțului și-a îmbrăcat, la rîndul ei, vest
mint festiv, înserînd un supliment de 72 de pagini con
sacrat succeselor A.E.L.S. în fine, poșta britanică va 
emite luna viitoare o serie filatelică pentru a serba ace
lași eveniment.

R. S. CEHOSLOVACĂ. — Vedere de la oțelări* Combiaa- 
tnlui din Ostrava Kaaeice

Programul noului
cabinet luxemburghez

Pierre Werner, premierul noului guvern de coaliție al 
partidelor crețtln-social ți socialist din Luxemburg a ficat • 
declarație în parlament asupra programului Cabinetului siu-

Primul ministru a subliniat 
dorința actualului guvern de a 
continua să se axeze în poli
tica sa externă pe aceleași 
principii pe care le-a respectat 
în trecut, rimînind fidel Co
munității Economice Europene 
și Pactului nord-atlantic.

In legătură cu proiectul de 
reformă armată preconizat de 
guvern, proiect care vizează 
desființarea cu data de 1 iu
lie 1967 a serviciului militar 
obligatoriu în Luxemburg, pri
mul ministru a ținut să dea 
asigurări că adoptarea aceas- 
tuia nu va însemna nicidecum 
o diminuare a dorinței duca
tului de a aduce o contribuție 
efectivă la 
s-a limitat 
ție, fără a 
va consta 
sale la N.A.T.O.

Abordînd problemele de po
litică internă, Wemir și-a ex
primat îngrijorarea în legătură 
cu unele fenomene de recesi-

un» oare se ma -.-.festă In eco
nomia Luxemburgului Hn 
domeniu! ride~'.--jiei indu- 
ștriei carboniferei, anunțtnd ci 
guvernul a eiahorat us pro
gram de austeritate pentru a 
înlătura aceste fenomene ți 
pentru a preveni tendințele 
inflaționiste. Printre măsurile 
acestui progrese, se număr# o 
majorare substantial# a co
stului unor servicii publice, 
precum și creșterea prețurilor 
ia unele bunuri de larg con
sum. O creștere 
vor înregistra prețurile 
produsele petrolifere.

Observatorii politici de

jensibil#
Iu

ASUPRA POLITICII
DE APARTHEID

• Va porților de csvtut 
O.N.U. « anuntat ci prevede 
organ! "re in vara aceatn an. a 
unul nou seminar mtemaPonal e- 
supra politicii de tpenhe-.d. Semi
narul ar urma >4 albi loc intz-e 
tari scandinavi.

Data |1 lom' exact ai sesn_oem- 
Fii vor f st»’ ':te !n xnaa consui- 
t Ir .lor dintre secretarul jenersl 
al O.N1 ’• Thazt. »; rre-c 
unor cum tete sper-ele ele O-N-U.

1?

• In rtnrL» numărului mare da 
irMtări ca ți al altor mărar; rv- 
prasive luata da oficial tlble sau- 
dita, la Ryad. si In alte orașe ale 
♦ir.; s-au intensificat acțiunile de 
sabotaj. După cum informează xia- 
rzl .Al Ahram* In zilele de 6 
7 ianuarie o puternică explozie a 
avat loc în hangarul aerodromului 
militar din Ryad. rezervat avioa
nelor misiunii americane si Ia car- 
temi general al armatei saudite.

MENINGITA VINDECABILĂ ?

• britanici aa conaeai-
aat o victorie împotriva uneia din
tre maladiile care au dat =u : de 
iercâ medjalor. și ar.nme menin
gita. Spec:al*5ti; sp-.talutai ..SalȘt, 
rrrr* a i detroper:*. substanțe care 
■rpresc d»r- e!ta-ea rims'jini res
pect!’- s:k?‘a te care nu pre *1 
nici un pericol pentru sinâtet,rș 
per.e-.t >r.

• Miniștri. de externe ai țări
lor mmr.hre ale Pieței comune ur
mează să se întrunească azi la 
Bruxelles, pentru a stabili poziția 
pe care ,.cei șase' o vor adopta 
la apropiatele tratative ale rundei 
Kennedy. Întrucît lista ofertelor 
agricole ale . celor șase* a fost 
definitivată anterior, se așteaptă 
ca In cursul actualei întruniri să 
I se confere Comisie: C E E. împu
ternicirea de a educe listei even
tuale modificări în funcție de ati
tudinea celorlalți parteneri fa ne
gocierile rundei Kennedy.

După tergiversările daterate ne- 
întelegenlor dintre principalii par
teneri. S.U.A. sl Piața comună, și 
greutății cu care .cei șase' au 
reușit să se pună de acord asupra 
ofertelor egnco’.e tratativele run
dei Kennedy intră, incepînd d° la 
15 ianuarie, intr-o fază decisivă.

ZAPADA DE 5C CM ÎN MEXIC

Cind timbrele omagiale ver 
Începe să se etaleze pe plicu
rile britanicilor, premierul 
Wilson iși va fi încheiat vizi
tele in capitalele de peste Ca
nalul Minecii și iși va fi fă
cut o idee despre șansele An
gliei de a trece prin poarta 
ferecată a Pieței comune. Sfi- 
șietoare dilemă — a intra 
sau a nu intra — va fi căpă
tat dimensiuni noi. înlocuind 
termenii, această dilemă poate 
apărea, fără nici o alterare a 
adevărului, și sub forma : 8
menține seu a desființa 
A.E.L.S.

„A.E.L.S. și Piața comună 
trebuie incă multă vreme să 
trăiască împreună in calitate 
de logodiți și nu de căsătoriți* 
— spunea la una din sesiunile 
„celor șapte* reprezentantul 
elvețian.

„O logodnă prea lungă nu 
se termină cu căsătorie* — re
plicase atunci delegatul da
nez.

Pentru a încerca să scurte
ze logodna s-a decis Wilson să 
traverseze Canalul Minecii în 
chip deopotrivă de pețitor și 
pretendent ? Părerile sînt 
partite. Unii nu pot uita 
premierul era cindva un 
vent adversar al aderării 
gliei la Piața, comună. Ei
in insistențele cu care Londra 
curtează acum C.E.E. o sim
plă manevră menită să lipseas
că pe conservatori de un vaj
nic cal de bătaie electoral. 
Este tocmai imaginea ne care 
dorește Wilson s-o 
prin intermediul 
care preced turneul 
european. îndeosebi
centa remaniere a guvernului.

Introducerea in noul cabinet 
a unor personalități laburiste 
cunoscute pentru entuziasmul 
lor „european* — cum este de 
pildă Fred Mulley — contea
ză, in concepția premierului, 
drept dovada și garanția cea 
mai convingătoare a intențiilor 
sale serioase față de „cei șase*. 
Scepticii nu par însă convinși. 
Ei constată că Wilson a încer
cat de fapt să realizeze rîvni-

îm- 
că 

fer- 
An- 
văd

tul record vtnătoresc : să îm
puște doi urechiați dintr-o 
dată ; adică să „întinerească* 
echipa ministerială și să dea 
simultan satisfacție „europeni
lor". Reușita este îndoielnică, 
„întinerirea" s-a rezumat la 
scoaterea din componența gu
vernului a miniștrilor în vira
tă de peste 60 de ani, care nu 
au fost insă inlocuiți cu ceea 
ce s-ar putea numi tineri. în 
ce-i privește pe „europeni", se 
afirmă că prezența in guvern 
a unor personalități favorabile 
aderării la Piața comună este 
o chestiune periferică, în timp 
ce condițiile pe care ar trebui 
să le îndeplinească Londra 
pentru a se alătura „celor 
șase* se pot dovedi a fi o sta
vilă de netrecut.

Oricare ar fi părerea scepti
cilor, și oricit ar fi ea de argu
mentată, capitalele vest-euro- 
pene vor trebui să-l primească 
pe oaspetele lor insular por
nind de la ipoteza de lucru că 
Anglia ar fi intr-adevăr dori
toare să adere la C.E.E. în ju
rul acestei ipoteze se vor cris
taliza pozițiile. Unii comenta
tori cred că există numeroase 
motive să se considere că 
„cei sase" ar fi acum mai 
vorabili Marii Britanii. Se 
tcază in primul rînd unele
vantaje economice ce ar rezul
ta din extinderea zonei de in
fluență a '• ieții comune. Dar 
realitatea este că aspectele e- 
conomice vor avea o pondere 
mai mică decit considerentele 
politice. Ministerul de externe 
al Franței a lăsat clar să se 
înțeleagă in ultimul său inter
viu că pentru țara sa proble
ma intrării Angliei in Piața 
comună se situează în princi
pal in domeniul politic. Cu 
alte cuvinte ea este condițio
nată de renunțarea Londrei la 
rolul ingrat pe care și l-a asu
mat de „domnișoară de onoa
re* a Statelor Unite. Ce va 
avea nou de spus Wilson in 
această privință ?

Sin crofazotron ul
de la Erevan

• Un val de fng insotit de nin
sori abundente s-a abătut asupra 
regiunilor nordice ale Mexicului. 
Ninsori de amploarea celor din 
z lele acestea na s-au mai înregis
trat !r. Mexic de na sfert de secol.

în «wteie dm nordul Mexicului, 
de zipadl atir.ge tn multe 

50 ceottaietxt icpiedicind 
mrraȘatia rutieră s ingreunind 
foarte mult creu atia trenurilor.

spulbere 
măsurilor 
său vest- 
prin re-

fa- 
ci- 
a-

N.A.T.O. Wemer 
la această declara- 
preciza însă în ce 
contribuția țării

la 
Luxemburg remarcă faptul 
ci noul program guvernamen
tal nu diferă.de cel al guver
nului precedent Singurul «la
ment nou al declarației lui 
Wemer tl constituie asigură
rile, pe care premierul a ținut 
să le sublinieze, e# reforma 
armată nu va sldbi contribu
ția ducatului la N.A.T.O.

lunauvi de 
din Erevan « 

con- 
ris- 
o e-
T.:-

La 
fizici 
fast terminată 
strucțta unui 
cro/azniro- cu 
r.ergie de șase
bănie electron
roll:. cel mai mare 
accelerator din 
Uniunea Sovietici. 
Cu ajutorul lui se 
vor putea obține 
fascicole puternice 
de electroni, pozi- 
troni și fotoni de 
energie uriașe.

Partea principali 
■ instalației o con
stituie «n electro
magnet inelar cu 
un diametru de 
circa 70 de metri 
in oare a fost creat 
un culoar magnetic

pextru -mț-s-ea 
calară a e.e-ztra--- 
xr- accelerați De-s 
IsMfril aeerta» m- 
loa- au for. c-ea'.e 
laserucle - 'trasa
tori :n care, la mo- 
mexîul opc-rtm, se 
creează ua ci mp 
electric putemie
care accelerează e- 
lectronii. -nai
puțin de o sutime 
de secundă, electro
nii fac 11 000 de 
rotații in oamera cu 
vid, străbă-nd un 
drum egal cu dis
tanța dintre Ere
van și Moseova și 
accelerîndu-s« de 
la 50 de milioane la 
4 miliarde electron- 
volți. Sursa inițial#

de electroni este un 
ccceie-;:?- Kala* cu 
ajuioroi eăru; a se 
obțsre un fasci"l 
înțesa dc e’.ect-Ci-.i 
cu o e-.ergie de 50 
uhi’ioane electron- 
vo’.ti.

I”. vederea ex
periențelor ce ur
mează să fie efec
tuate de către oa
menii de știință la 
acest nou accelera
tor, a fnr. creat 
apa-ataj pe baza 
celor mai noi cu
ceriri ale tehnicii 
experimentale, elec
tronicii, metodelor 
de înregistrare a 
particulelor, de pre
lucrare a „eveni
mentelor" înregis
trate. ete.

MINISTRUL APARARII
AL BELGIEI LA VARȘOVIA
• La \ arșovia a sosit la 10 ia- 

■earie Charles Poswick, ministrul 
apărării națloaale al Belgiei, care 
Ia invitația mareșalului Marian 
Spychalski ministrul apărării na
ționale al R. P. Poloae, va iace o 
vizită oiidală in această țară.

In aceeași zi, Charles Poswick a 
lost primit de Jozef Cyrankiewlcz. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, și a făcut o 
vizită mareșalului Marian Spy- 
chalskl.

I. MANEA

Brazilia

„Duelul aurului"
Presa internațional# relatează din nou despre „duelul au

rului*, reluat o dată cu cuvintarea ministrului de finanțe al 
Franței, Michel Debră, făcută la sfirțitul săptămînii tre
cute, în care a propus „o examinare internațională a pro
blemei El invocă din nou necesitatea majorării prețului 
aurului. Statele Unite au respins însă „fără explicații" orice 
idea de ridicare a prețului aurului, indiferent de argumen
tele care se pot aduce în sprijinul acestui fapt. Ministerul 
Finanțelor din S.U.A. a calificat o astfel de idee „complet 
inacceptabil#*, afirmtnd c# „prețul aurului este determinat 
în relație eu dolarul american". Potrivit acestei relații, în 
1934 s-a stabilit c# o uncie de aur valorează 35 de dolari ți 
guvernul american dorește să se mențin# acest raport. Chiar 
sugestiile de majorare a prețului aurului în scopul îndepli
nirii necesităților de lichidități monetare internaționale sînt, 
de asemenea, respinse categoric de Statele Unite. In conse
cință, ele au declarat că „acordurile monetare internaționale 
ee se vor perfecta, probabil, în viitor trebuie să excludă 
problema majorării prețului aurului".

• Secretarul federal pentru infor
mații al R.S.F. Iugoalavla, G. Vla- 
hov, care «e afli într-o vizită ofi
ciali în Franța, a foit primit marți 
de mlnlitrul afacerilor externe 
francez, Couve de Murville, șl de 
Yvon Bourge», lecretar de stat pe 
lingi primul mlniitru pentru in
formații. Au tost discutate proble
me referitoare la dezvoltarea pe 
mal departe a colaborării 
cele două țări in domeniul 
mafiilor.

Dispută în jurul

dintTa 
lnfor-

presei"
La trei săptămîni după 

ascuțitele polemici în jurul 
proiectului de lege privind 
presa, calificat „dictatorial" 
și în ajunul prezentării unui 
protest în Congres formulat

Poziția Damascului
Mohammad al-Zuhbi, 

ministrul informațiilor 
și orientării naționale al 

o 
la 
în

Siriei, a ținut marți 
conferință de presă 
Damasc, consacrată 
cea mai mare parte con
flictului cu Iraq Petro
leum Company.

„Bătălia petrolului, a spus 
Zuhbi, s-a deplasat pe plan 
popular, ceea ce înseamnă că 
statul ar putea recurge la ori
ce măsură considerată capa
bilă să garanteze drepturile 
poporului în cazul în care

I

I.P.C. se va încăpățîna în ati
tudinea actuală. Poporul sirian 
este gata să renunțe mai de
grabă la cele 100 de milioane 
de lire siriene, cît reprezintă 
redevențele petroliere, decît să 
accepte să fie aservit impe
rialismului". Referindu-se la 
atitudinea Irakului față de 
conflictul Siriei cu I.P.C., Zuh
bi a declarat că „guvernul și 
poporul irakian s-au declarat 
gata să ia toate măsurile de 
natură să aducă servicii drep
turilor lor și drepturilor noas
tre" (ale Siriei — n.r.).

de către proprietarii și direc
torii de ziare, deputății ți 
senatorii brazilieni au început 
studierea amendamentelor care 
ar reduce caracterul amenin
țător al proiectului de lege 
privind libertatea presei și a 
opiniei. Guvernul Castello 
Branco se pare că a renunțat 
la aplicarea automată a legii 
deoarece ea n-a fost aprobată 
de către Cameră înainte de 3 
ianuarie, data fixată pentru 
intrarea ei în vigoare. Obser
vatorii politici brazilieni își 
exprimă speranța că proiec
tul guvernamental va ajunge 
la un text în oare clauzele 
litigioase vor fi eliminate. 
Doar cu această rezervă s-ar 
putea să se obțină votarea lui 
de către Congres în următoa
rele 10 zile. Primele amenda
mente deja supuse Congresu
lui limitează strict exercitarea 
cenzurii și Iasă la latitudinea 
ziariștilor relevarea surselor 
de informare.

Școlile
de pe nisipuri

Așa cum vîntul Saharei așterne impasibil, de veacuri, 
peste pămîntul mauritan straturi groase de nisip, ulti
mul mileniu a așternut peste străvechea tradiție de cul
tură almoravidă stratificările impasibilității pînă la ig
noranță generalizată. Căci în 1960, data obținerii inde
pendenței, numărul celor ce studiau în Mauritania era 
extrem de redus. Acum, tînăra republică depune efor
turi pentru o școlarizare cît mai cuprinzătoare, încer- 
cînd totodată să adapteze învățămîntul realităților și ne
cesităților africane.

Strădaniile se lovesc însă adese
ori do numeroase obstacole așe
zate de dificultățile începutului dar 
și de specificul populației. Mauri- 
tanii sînt arabi și negri, pricină 
pentru care limba oficială nu poa

te fi exclusiv araba deoarece ne
grii vorbesc mal curînd limba 
franceză, folosită ani îndelungați 
în administrație. Școlile, deci, pre
dau bilingv; de unde necesitatea 
pregătirii rapide a cadrelor de pro

fesori stlt pentrv studiai în Hmba 
francezi cît si pentru cel Iu limba 
arabă. Fapt care face ca Maurita
nia să albă o curioasă particulari
tate : ea este tara cu cele mai nu
meroase cadre didactice din Afri
ca, în raport cu numărul elevilor : 
1—20. Consecința este costul ex
trem de ridicat al învățămîntului 
pe cap de elev. Totuși, față de nu
mărul infim al elevilor mauritani 
în 1959, cifra de azi — 20 000 din
tre care 4 000 fete — reprezintă 
desigur un real progres. Dar, pe 
de altă parte, aceasta înseamnă 
de fapt un nivel de numai 10 la 
sută școlarizare. Aici Intervine, 
între altele, din nou specificul 
populației: majoritatea e nomadă. 
De unde și necesitatea de a adapta 
învățămîntul Ia modul de viață al 
triburilor II In erau te ; dascăli devo
tați misiunii lor urmează carava
nele de cămile ale păstorilor cău
tători de pășuni șl izvoare cu apă. 
Copiii ascultă explicațiile profeso
rului care predă la adăpostul cor
turilor, iar cînd caravana se în
dreaptă către alte meleaguri, ele
vii repetă conștiincios, sub soare
le arzător, ceea ce li s-a predat, 
în timp ce cutreieră nisipurile 
fierbinți...

Pe dunele unor astfel de nisipuri 
a întemeiat tînăra republică mau*

iltcn* așezam boU sals capitala, 
Nouakachott, laz !n mijlocul aces
tor nlsipari a înființat un liceu 
unde învață astăzi rate de elevi. 
„Istoria fondării acestui liceu, scrie 
revista JEUNE APR IO UE într-un 
articol care ne-a furnizat datele U 
care ne-am referit, puțin de o 
epopee gen Far-West*. Directorul 
istorisește că la sosirea sa în ca
pitală, Intre cele 20 de case mi
croscopice se număra șl clădirea 
Determinată a anei școli de trei 
clase. Corpul didactic era alcătuit 
din 6 persoane, cu director cu tot. 
Nu exista nici un fel de mobilier 
școlar sau materia! didactic, doar 
cîteva lădite cu hîrtle șl creioane 
sosite într-un tîrzlu din alt oraș. 
Copiii veniți din toate colturile 
tării trebuiau neapărat găzduițl. 
Dar școala nu avea nici dormitor, 
nici bucătărie : se gătea afară în 
niște bidoane vechi așezate pe pi
rostrii. Apa, provenind de la sta
ția de pompare șl distribuită de 
două camloane-cisterne era strict 
raționalizată. Adesea, din pricina 
vîntului deșertărilor șl a lipsei de 
apă, cerneala se usca în călimări...
Și totuși în anul școlar 1962—1963 
toate clasele funcționau normal, iar 
în Iunie s-a ținut prima sesiune de 
bacalaureat...

Astăzi, în liceul complet termi
nat, unde studiază 550 băieți șl 120 
fete, există suficiente săli de clasă, 
dormitoare, sufragerii, clădiri a- 
nexe, săli specializate pentru stu
diu! științelor. Liceul de băieți 
va avea o secție tehnică pentru 
formarea tn 4 ani a cadrelor teh
nice extrem de necesare la Mufer- 
ma, de pildă, unde funcționează o 
importantă întreprindere de ex
ploatare a flerului.

Școlarizarea fetelor rămîne însă 
o chestiune mult mai dificilă de re
zolvat în Mauritania dat fiind sti
lul de viață și tradițiile impuse 
de islamism. Cu toate acestea mul
te tinere moderne și dinamice se 
dedică studiului, pentru a îmbră
țișa cele mal diverse profesii. Un 
exemplu : în localitatea Atar, pe 
drumul care duce de la Nouaka- 
chatt la Fort-Gourand numărul fe
telor școlarizate a crescut în cinci 
ani de la 52 la 460.

Tn anii posteriori cuceririi 
independenței, locuitorii Maurita
nia, de la profesori pînă la ultimul 
elev nomad, se dedică studiului cu 
stăruință și entuziasm...

VIORICA TANASESCU IRAK. — Vedere a galeriei asiriene din noul muzeu din Bagdad
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