
Cu planul 
anual 

îndeplinit

• Colectivul secției a 
Il-a furnale de la Combi
natul Siderurgic Hunedoa
ra a produs joi, ultimele 
tone de produse prevăzute 
în sarcinile de plan pentru 
acest an. La realizarea pla
nului anual de producție, 
cu 28 de zile mai devreme, 
au contribuit asigurarea 
unui mers normal și con
stant al agregatelor și apli
carea unor tehnologii avan
sate de topire a fontei.

Aplicînd cu rezultate 
bune inițiativa pornită de 
ei privind reducerea consu
mului de cocs pe tona de 
fontă, furnaliștii din a- 
ceastă secție au realizat în

10 luni ale anului economii 
peste plan în valoare de 
18 369 000 lei. în același 
timp s-a îmbunătățit sim
țitor și calitatea fontei.

• PITEȘTI (de la cores
pondentul nostru). — Pînă 
acum colectivele a 14 între
prinderi și unități economi
ce din regiunea Argeș au 
raportat îndeplinirea sarci
nilor anuale la producția 
globală și la producția 
marfă. Printre acestea se 
numără Fabrica de produse 
tanante „Argeșul", între
prinderile industriale de 
stat Băiculești și Rîureni, 
întreprinderile forestiere 
Stîlpeni și Jiblea și altele.

• PLOIEȘTI (de la co
respondentul nostru). — In 
raionul Cîmpina, colective
le de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din mai multe 
înt-reprinderi au raportat 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe întregul an 1964. 
Printre acestea se află cele 
de la Fabrica de ciment 
Comarnic și Vulturul Co
marnic, I.R.M.P. Băicoi, 
A.R.U.M. Filipești de Pă
dure, Fabrica de bere — 
Azuga.

Aplicînd o serie de pro
cedee noi de muncă, extin- 
zînd mica mecanizare, des
coperind și folosind eficient 
rezervele interne, întreprin
derile amintite au dat nu-

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

cînteia
tinerelului

meroase produse peste sar
cinile de plan îndeplinin- 
du-și și depășindu-și pro
priile angajamente.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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ÎN PRODUCȚIE DE „MARCA FABRICII

Fiecare șarjă, de calitate ! 
La turnătoria Uzinelor „Se
mănătoarea" preocuparea 
pentru continua îmbunătă
țire a calității pieselor tur
nate este permanentă. In io- 

. tog rafie, tinerii Romeo Con- 
! stanlinescu, controlor de ca
ntate, și Petre Drăghici, 

] maistru, urmărind elabora
rea unei șarje

Foto : I. CUCU

Pregătiri 
pentru vacanta 

de iarnă
în a doua jumătate a lunii de

cembrie, pentru elevii din toate 
regiunile țării va începe vacanța 
de iarnă din acest an de învăță- 
mînt. Școlile, organizațiile U.T.M., 
secțiile de învățămînt ale sfatu- [ 
rilor populare, în colaborare cu | 
consiliile sindicale, pregătesc de i 
pe acum pentru vacanță diferite j 
activități îndrăgite de copii și ti
neret. Ca și în ceilalți ani, la clu
buri, case de cultură și alte așe- | 
zăminte culturale, se vor organi- ! 
za simpozioane, medalioane lite- j 
rare, seri de satiră și umor, seri ' 
ale cîntecului și dansului, con
cursuri „Cine știe, răspunde" și 
alte manifestări culturale inspi
rate din viața și munca tineretu
lui. Antrenați în vesele concursuri 
de săniuș, schi și patinaj, elevii 
școlilor sportive sau cu program 
special de educație fizică își vor 
petrece vacanța în tabere, pe 
Valea Prahovei și pe Muntele 
Mic din Banat. De asemenea, 
piftiile de zăpadă ca și sălile de 
sport vor răsuna de voioșia celor 
care vor participa la campiona
tele republicane de schi, gim
nastică, volei și baschet.

Zilele vacanței de iarnă vor fi 
bogate și în alte manifestări spe
cifice anotimpului: între 26 de
cembrie — 3 ianuarie în școli 
vor avea loc serbările Pomului 
de iarnă, care vor aduce copiilor 
surprize plăcute. Plini de încîn- 
tare ei vor petrece clipe de neui
tat la tradiționalele carnavaluri.

(Agerpres)
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Itinerariul sigur 
al examenului:

CURS,
BIBLIOTECA,

SEMINAR
Institutul de mine Petroșani. Aici studiază pes

te 1 600 de studenți, care vor lucra ca ingineri 
în industria noastră minieră. Un accent deosebit 
se pune, în pregătirea lor, pe studierea vastei 
bibliografii de specialitate, indispensabilă ori
cărui inginer miner. Iată, așadar, tema consem
nărilor de mai jos.

Paralele... inegale
Am asistat la seminarul de să

parea și susținerea lucrărilor mi
niere la două grupe ale anului IV 
— grupele 1119 și 1120 — de la 
Facultatea din mine. Paralele, cu 
aproximativ același număr de 
studenți, grupele sint, totuși ine
gale. Ne-a relevat această conclu
zie însăși confruntarea lor în ca
drul aceleiași teme de seminar : 
„Mijloace de aprindere a explo
zivilor" — un capitol important 
și destul de dificil (dificil, nu din 
punct de vedere al însușirii, ci 
al necesității — și posibilității, 
totodată — aprofundării lui prin 
consultarea unui larg material 
bibliografic). Practic, la curs nu 
se putea da totul. La seminar, 
însă, se pot elucida problemele 
tratate la curs, completîndu-se cu 
o seamă de cunoștințe asimilate 
din studiul bibliografiei. De acest 
lucru ne-au convins pe deplin răs
punsurile unor studenți ca Mar cu 
Andrei, Gross Robert, Cosma Ște
fan, Miclea Ioana sau Necula 
Ion (din grupa 1119), ale căror 
contribuții, competente și la o- 
biect. au îmbogățit seminarul, ri- 
dicîndu-1 la valoarea unei dez
bateri — așa cum îi este și me
nirea.

Altfel au decurs discuțiile în 
grupa 1120 — cu toate interven
țiile asistentului și a câtorva din
tre studenți. Monotone și șterse, 
cu poticneli, chiar, pe alocuri, 
ele abia au reușit ,,să lămureas
că" cîteva din noțiunile cursului. 
Am încercat să aflăm 
Poate studenții nu cunoșteau 
sursa de îmbogățire a cu
noștințelor, de aprofundare a 
lor ? Ne-a spulberat nedumerirea 
tovarășa asistentă Elvira Faur. 
Nu era vorba nici de una, nici 
de cealaltă. Studenții, pur și sim
plu, nu se pregătiseră așa cum 
se cuvine. Pentru seminarul res
pectiv, li se indicase, pe lingă 
curs, ca material bibliografic 
„Manualul inginerului miner" 
yol. 3, „Explozivi" de Petre An
ton, „Lucrări miniere" de Feodo-

rov, „Revista minelor" nr. 
2—4/1964 și revista „Industria 
minieră" nr. 12/1957. Se afla aici 
tot ceea ce era mai important să 
cunoască ei în legătură cu capi
tolul respectiv. La un sondaj (de 
altfel, cel mai eficient sondaj a 
fost însuși seminarul) cei mai 
mulți ar fi fost nevoiți să recu
noască faptul că n-au citit nimic, 
sau aproape nimic din bibliogra
fia recomandată; ba mai mult, 
nu și-au însușit temeinic nici cu
noștințele predate la curs. „S-ar 
putea să fie un accident ?“ — 
am întrebat-o pe tovarășa asisten
tă. „Din păcate, nu — ne-a des
tăinuit dînsa. Sînt în grupă stu
denți care nu studiază bibliogra
fia. Și-au format concepția gre
șită, că dacă îți însușești cursul 
„merge". Faptele demonstrează, 
însă, că nu merge deloc. Nestu- 
diind așa cum trebuie bibliogra
fia recomandată pentru acest 
seminar, studenții au pierdut cu
noștințe valoroase. Se aflau acolo 
metode și procedee noi, care se 
aplică deja în producție, sau se 
vor aplica atunci cînd ei vor 
lucra. Și în mină nu mai ai timp 
să răsfoiești cursul. Producția nu 
te așteaptă să-ți completezi golu- 
rife pe care, din nepăsare, le lași 
să se nască acum".

Pledoarie pentru 
studiul individual

Rezultatele obținute la exame
ne de cei mai buni studenți ai 
institutului, activitatea zilnică a 
acestora în seminar arată că una 
din condițiile esențiale ale unei 
temeinice pregătiri profesionale o 
constituie studierea atentă a bi
bliografiei de specialitate. Am 
stat de vorbă cu cîțiva dintre 
acești studenți despre rolul bi
bliografiei în pregătirea lor, des
pre modul concret în care 
parcurg literatura științifică de 
specialitate. Iată ce ne-au de
clarat

Betegh Ion, anul IV: „Cursul

Fabricile de ulei 
au produs în 11 luni 
din acest an o can
titate de ulei comes
tibil mai mare cu 
peste 5 400 tone față 
de plan și de 2,4 ori 
mai mare în com
parație cu producția 
realizată pe

Totodată, 
unități au 
2000 tone 
tehnice peste preve
derile pianului și 
2 800 tone mărgări- 
nă vitaminizată.

Sporirea producți
ei și îmbunătățirea 
calității uleiurilor 
se datorește crește
rii bazei de materii 
prime, a cantității

2959.
aceste 

realizat 
uleiuri

de ulei în semințele 
de iloarea-soarelui.

★
Constructorii de 

mașini electrice de 
la Uzinele „Electro- 
putere" din Craiova 
au adus noi îmbu
nătățiri transforma
toarelor electrice fo
losite în diverse ra
muri ale economiei. 
La seria unitară 
a transformatoarelor 
de 100—1 600 kWa, 
prin reproiectare 
s-au redus pierderi
le de energie în 
timpul funcționării 
cu 16 pînă la 23 la 
sută, în funcție de 
condițiile de exploa
tare.

Noile modernizări 
făcute, situează a-

cum transformatoa
rele electrice produ
se în țara noastră la 
nivelul tehnicii îna
intate.

★
în întrecerea pen

tru modernizarea pro
duselor, inovatorii de 
la Uzinele „Progre
sul" din Brăila se si
tuează pe primul loc 
în cadrul întreprinde
rilor din regiunea Ga
lați. Pînă acum au 
fost înregistrate la ca
binetul tehnic 536 
propuneri de inovații, 
din care 305 au și 
fost aplicate în pro
ducție, aducînd eco
nomii în valoare de 
aproape 9 milioane

RĂSPUNDE
ÎNTREGUL

(Agerpres)

In laboratorul Institutului de nune din Petroșani
Foto : AGERPRES

onstructorii de ma
șini agricole din 
Craiova au trimis de 
la începutul anului 
și pînă acum către 
G.A.S. și G.A.C. — 
peste prevederile

planului — 65 semănători uni
versale, 25 greble mecanice rota
tive, 14 remorci cisterne etc. A- 
ceste mașini poartă pe ele o mar
că mult apreciată de beneficiari 
— marca Uzinei „7 Noiembrie"- 
Craiova. Constructorii craioveni 
țin foarte mult la marca uzinei 
lor și depun eforturi permanente 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor. Există numeroase 
fapte care demonstrează această 
preocupare. Primul ghid ne-a 
fost, în această privința, planul 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
Iată — mai mult de jumătate din 
aceste măsuri se referă la per
fecționarea procesului de produc
ție, a tehnologiei de fabricație, a 
parametrilor constructivi ai mași
nilor. In dreptul multor măsuri 
sînt scrise asemenea cuvinte 
„Contribuie la creșterea produc
tivității muncii și la îmbunătăți
rea calității".

Să urmărim drumul cîtorva din 
aceste măsuri de la nașterea lor 
și pînă la aplicarea în practică. 
Grapa stelată pentru a putea da 
un randament cît mai bun în pro
ducție trebuie să aibă dinți pu
ternici. Intr-o vreme beneficiarii 
nu prea erau mulțumiți de dinții 
grapelor. Trebuia găsită o nouă 
metodă de execuție a acestui re
per. In planul M.T.O. figurea
ză măsura „îmbunătățirea siste
mului de fabricare a dinților pen
tru grapele stelate". Și iată-ne în 
secția care a rezolvat această 
sarcină din planul M.T.O. „Prin 
montarea pe plăci a dinților ste- 
lați împreună cu inelele de trasa
re — ne explica șeful secției — 
s-a eliminat complet manopera 
de turnare a inelelor, s-a redus 
numărul ramelor de formare și 
s-a asigurat o calitate ireproșabi
lă a piesei". Pentru același reper, 
la strunjirea axelor, a fost

COLECTIV Operatorul șef Decebal Stoi- 
cescu de la Uzina de detergenți 
din Ploiești, controlînd liniile 
tehnologice înaintea pornirii 

instalației

ceput și aplicat un dispozitiv tam
pon care a contribuit la executa
rea în plus a 2 025 axe pe zi, a 
unei mari precizii de execuție și 
a unui grad de finisare ridicat. Un 
alt dispozitiv, conceput de tine
rii Olimpiu Bărbuleanu și Emil 
Dumitrescu, asigură prelucrarea 
în condiții tehnice superioare a 
lagărului de la grape.

In eforturile pe care le depune 
pentru realizarea unor mașini cu 
performanțe tehnice ridicate, co
lectivul uzinei a pus și pune un 
accent deosebit pe introducerea 
unor procedee tehnice noi, a unor 
materiale cu proprietăți fizico- 
chimice superioare. Au fost in
troduse și extinse la un număr 
mare de repere turnarea în co- 
chile, forjarea în matrițe, utiliza
rea materialelor plastice.

Circa 50 la sută din muncito
rii uzinei sînt tineri. Calitatea 
produselor uzinei depinde, în . 
mare parte, și de aportul lor. Or
ganizația U.T.M. a întreprinderii 
a inițiat numeroase acțiuni care 
să stimuleze preocuparea tineri
lor pentru ridicarea calificării 
profesionale, pentru executarea 
la un înalt nivel tehnic a repe
relor încredințate. In adunările 
generale U.T.M. s-a discutat și 
analizat nivelul calitativ al piese
lor și reperelor executate de ti
neri. La „vitrinele calității

fost popularizați tinerii care au 
realizat piese bune, precum și cei 
care aveau rebuturi. In urma a- 
cestor analize a reieșit că una 
din cauzele pentru care anumiți 
tineri mai produc piese de un ni
vel tehnic scăzut este folosirea în 
proporții reduse a S.D.V.-urilor. 
Și aceasta din două motive : unii 
tineri nu știu cum să folosească 
S.D.V.-urile, iar alții, care nu le 
întrețin cum trebuie, nu le mai 
pot folosi. Organizația U.T.M. 
și-a stabilit atunci ca obiectiv 
important să-i ajute pe tineri să-și 
însușească modul de folosire a 
S.D.V.-urilor,, să dezvolte în rîn- 
dul lor răspunderea față de păs
trarea acestora în condiții bune. 
Muncitori fruntași și maiștri au 
demonstrat tinerilor dispozitivele 
introduse în fabricație, modul 
cum acestea trebuie întreținute.

Aceste acțiuni ale organizației 
U.T.M. au fost și. sînt apreciate 
de colectivul uzinei. Ele au con
tribuit la încadrarea eforturilor 
tinerilor în preocupările întregu
lui colectiv pentru îmbunătățirea 
calității produselor.

Există însă și o latură slabă a 
activității organizației — și anu-

M. DUMITRESCU

litografiat „Săparea și susținerea 
lucrărilor miniere" care ne stă la 
dispoziție este în multe privințe 
depășit de progresele tehnice 
realizate în acest domeniu. Din 
această cauză, c-onsultarea celor 
mai recente lucrări și publicații 
de specialitate este absolut nece
sară. Pe de altă parte, metodele 
și procedeele folosite în săpare 
sînt atît de numeroase. îneît nu 
pot fi expuse în totalitatea lor 
în cadrul prelegerilor. O imagine 
integrală a obiectului nu se poa
te forma decît după studierea 
unei vaste bibliografii. „Manualul 
inginerului miner" și „Revista 
minelor" ne sînt de un real folos. 
Bineînțeles că biblioteca posedă 
și alte tratate; le-am ales pe a- 
cestea două, părîndu-mi-se mai 
importante, de nelipsit la pregă
tirea oricărui seminar. în ce mă 
privește, îmi petrec multe ceasuri 
în bibliotecă. Studiez bibliogra
fia recomandată pentru fiecare 
capitol din curs, făcînd conspec
te, notîndu-mi tot ce e mai im
portant. în felul acesta mi se 
încheagă un „caiet de seminar" 
care-mi va fi din nou de folos 
la recapitularea materiei în ve
derea examenului. îmi notez, tot
odată- și eventualele probleme 
care îmi rămîn neclare, pentru a 
le ridica în seminar sau la con
sultații".

Rotunjan Ilie, grupa 1118 : 
„Obișnuiesc întotdeauna după 
curs, de obicei în aceeași zi, 
să-mi recitesc notițele, să le 
„descifrez"' — cum zic eu. Acest 
procedeu îmi înlesnește pre
gătirea pentru seminar, asimi
larea cunoștințelor pentru tot
deauna. Din materialul bibliogra
fic caut să parcurg cît mai mult, 
fără a mă rezuma doar la volu
mele recomandate. Sînt multe 
tratate care cuprind chestiuni in
teresante, evident, unele adia
cente, dar importante pentru un 
viitor specialist. La materialele

mai grele, cum este rezistența 
materialelor, folosesc lucrări apă
rute în Editura tehnică, din care 
aș aminti tratatul tovarășului prof, 
ing. Gh. Buzdugan. Consider că 
numai așa, pe baza unei sfere 
cît mai largi de investigații te 
aproprii de propria-ți specialitate, 
însușindu-ți-o mai temeinic".

Crăciun Avram, anul IV, Fa
cultatea de mine: „Orice nou
tate legată de specialitatea mea 
mă interesează. Nu despre tot ce 
apare nou în minerit este timp 
să se vorbească la curs. Uneori 
nici la seminar. Dar noi trebuie 
să ne informăm, să cunoaștem. 
Librăria, ștandul de cărți, „Car
tea prin poștă" sînt informatori 
de nădejde în acest sens".

Mereu, în pas 
cu ce e nou

Tehnica mineritului este tere
nul unor vaste operații de în
noire. Pentru a ilustra aceas
tă idee am analizat compa
rativ cîteva proiecte de diplomă 
din arhiva institutului : unul din 
anul 1954, altul din 1956, și un 
al treilea din anul 1962. „Studiul 
mecanic al unei mașini de extrac
ție la mina Vulcan" — tema 
proiectului din 1954 — presupu
nea consultarea unei bibliografii 
reduse. însăși tema nu era din 
cele mai indicate pentru un ab
solvent. Fără o aplicabilitate 
practică și fără o contribuție per
sonală, ea se rezuma, în ultimă 
instanță, la descrierea completă 
a unei mașini. în 1956 o temă de 
proiect suna astfel : „Deschide
rea, pregătirea și exploatarea ză- 
cămîntului de cărbuni Varzari- 
Varviz din regiunea Derma-Tătă-

ION ANDREIȚĂ 
ION TRONAC

(Continuare în pag. a III-a)

Foto : AGERPRES

Va ii cel mai irumos pom de 
iarnă 1 („Beneficiarii' în iața 
magazinului „Motanul încăl

țat" din Capitală)

(Continuare in pag. a ill-a)

CRONICA ACTUALITĂȚII
• Festivalul filmului • Seră cu o suprafață

la sate de 10 000 m. p.
între 6 decembrie 1964 și 16 februarie 1965 se va 

desfășura în întreaga țară Festivalul filmului la 
sate. Această populară manifestare intrată în tradi
ția vieții artistice și culturale a țării exprimă pre
țuirea de care se bucură cinematografia în rîndurile 
largi ale publicului sătesc.

Timp de peste două luni pe ecranele celor aproa
pe 5 000 de cinematografe sătești vor fi prezentate 
1 300 de filme artistice, documentare, de știință 
popularizată, de desene animate și păpuși, jurnale 
de actualități. Pentru participanții la învățămîntul 
agrozootehnic de masă sînt prevăzute cicluri spe
ciale de filme care vor contribui și anul acesta la 
răspîndirea experienței înaintate, la popularizarea 
cuceririlor științei în domeniul agriculturii. 75 de 
caravane cinematografice se vor deplasa an locali
tățile rurale necineficate încă, ducînd mesajul a- 
cestui festival pînă în cele mai îndepărtate așezări 
ale țării.

La Stațiunea experimentală legumicolă Ișalnița 
din regiunea Oltenia au fost terminate lucrările 
de construire a unei sere pe o suprafață de 10 000 
m.p. Sera este dotată cu aparate și instalații mo
derne care asigură ca o mare parte din lucrări 
— aerisirea, stropitul, încălzirea și altele — să se 
efectueze automat, de la un tablou de comanda.

Prima recoltă de roșii a și fost culeasă și expe
diată beneficiarilor.

• Simpozion
La Casa de cultură a studenților din Cluj 

a avut loc vineri după-arrtiază un simpozion 
cu tema „Răscoala țăranilor din Transilvania 
sub conducerea lui Horia", organizat de Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" cu prilejul împli
nirii a 180 de ani de la răscoala țăranilor 
transilvăneni sub conducerea lui Horia.

• Motor electric 
pe lagăre cu aer

Institutul de mecanică aplicată al Academiei R.P. 
Romine a realizat un motor electric pe lagăre cu 
aer. El este rezultatul aplicațiilor practice ale lubri- 
ficației cu gaze — domeniu nou de cercetare în țara 
noastră. Acest motor face parte dintre primele con
strucții de acest gen pe plan mondial.

Lubrificația cu gaze reprezintă o soluție modernă 
de lagăre la care pelicula de lubrifianți obișnuiți 
(uleiuri, unsori) este înlocuită cu aer sau alte gaze. 
Din studiile și experimentările făcuto s-a constatat 
că vîscozitatea aerului este de cîteva mii de ori mai 
redusă decît a uleiului. La temperatura de 20 grade 
Celsius, forțele de frecare în lagăre cu aer sînt de 
sute și chiar mii de ori mai reduse decît în lagăre
le unse cu uleiuri, iar căldura produsă prin frecare 
este minimă.

Aceste avantaje fac ca lagărele cu aer să aibă 
perspective și posibilități de folosire deosebite pen
tru mașinii© și aparatele cu turații cuprinse între 
100 și 500 000 rotații pe minut.

(Agerpres)
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Lucrările în cîmp s-au împuținat. Colectiviștii din comuna 
Ianca, raionul Făurei, s-au apucat de ridicarea unei noi con
strucții zootehnice. In foto : se toarnă fundația unui nou grajd 

de mare capacitate (200 de capete)

Foto: N. STELOR1AN

Instituțiilor culturale orășenești le revine un însemnat rol 
în buna desfășurare a activității căminelor culturale, ele con
tribuind prin îndrumare și sprijin concret la asigurarea unui 
nivel calitativ superior al muncii culturale la sate. Ne-am 
adresat, de aceea, unor conducători de instituții culturale din 
orașul București, invitîndu-i să relateze cititorilor acțiunile 
inițiate în sprijinul muncii cultural-educative la sate.

Instituții din orașul București

IN SPRIJINUL ACTIVITĂȚII
CULTURAL-EDUCATIVE LA SATE

Ciotloș Ion 
directorul Bibliotecii 
regionale București :

în regiunea noastră își des
fășoară activitatea 880 biblio
teci sătești, comunale și ra
ionale, care au înregistrat un 
număr de 351 000 cititori și 
aproape 300 000 cărți difuzate 
în acest an. în perioada 
iernii, munca pentru asi
gurarea unei eficiențe spo
rite a activității noastre se 
bucură de o atenție deosebită. 
La mijlocul lunii noiembrie a 
avut loc la biblioteca raională 
din Titu o consfătuire cu te
ma „Munca culturală în pe
rioada de iarnă" la care au 
participat, în afara bibliote
carilor și alți activiști care 
contribuie la recomandarea și 
larga popularizare a cărții. 
Asemenea consfătuiri au mai 
avut loc și în celelalte raioane 
din regiune. S-au luat măsuri 
concrete pentru sprijinirea 
cercurilor de învățămînt agro
zootehnic de masă și a cicluri
lor de conferințe științifice. 
Prin colaborarea cu lectorii a- 
cestor forme de învățămînt, se 
vor asigura materialele biblio
grafice iar în fiecare bibliote
că comunală se vor amenaja 
rafturi tematice. Periodic, se 
vor organiza expoziții cu cărți 
agrozootehnice iar cele mai 
noi apariții vor fi recomanda
te prin stațiile de radioampli
ficare sătești. Sînt prevăzute 
acțiuni speciale dedicate în
tăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriilor colective, 
cum sînt cele 30 de întîl- 
niri pe care le vom realiza, în 
colaborare cu Editura politică 
și Editura științifică, cu citi
torii din regiune.

Ciobanu Mihail 
secretarul Comisiei regio

nale pentru răspândirea, 
cunoștințelor științifice:

Vom organiza expuneri pe 
diverse teme agrozootehnice,

Amenajări pentru
ORADEA (de la corespon

dentul nostru)
în G.A.C. din Tămașda, So- 

codor, Zarand, Mădăraș etc. 
au început pregătirile în ve
derea extinderii culturilor de 
orez pentru anul 1965. în a

ținute de cercetători ai insti
tutelor de cercetări din Bucu
rești. Totodată, specialiștii vor 
avea cuvîntul în cadrul con
sultațiilor științifice organiza
te în fiecare cămin cultural, 
împreună cu comisiile raionale 
au fost organizate pînă în pre
zent peste 170 de asemenea 
consultații, acordate de acade
micieni, profesori și lectori 
universitari, unui număr de 
peste 25 000 cadre tehnice din 
gospodăriile colective și SMT- 
urile din regiune. Pe toată pe
rioada lunilor de iarnă se vor 
organiza peste 150 de consul
tații științifice.

Brigăzile științifice care pî
nă acum au făcut 680 de de
plasări în regiune, la care au 
participat peste 135 000 de oa
meni ai muncii, vor desfășura 
o activitate bogată. în fiecare 
duminică vor fi în regiune cî
te 2 — 3 brigăzi din regiune și 
din fiecare raion. Din aceste 
brigăzi fac parte oameni de 
știință cunoscuți.

în colaborare cu Comitetul 
regional U.T.M. organizăm ac
țiuni pentru tinerii colecti
viști. In luna decembrie se 
vor deplasa la sate 40 de con
ferențiari, 5 brigăzi artistice 
de agitație, se vor organiza în- 
tîlniri cu scriitorii îndrăgiți de 
tineri, vor avea loc seri de 
poezie cu temele „Te cîntăm 
partid iubit" și „Vîrsta de aur 
a tinereții".

Marinei Mihai 
directorul Casei de cultură 

a raionului 
Nicolae Bălcescu:

Casa noastră de cultură este 
și un centru de îndrumare și 
sprijinire a activităților cul- 
tural-artistice desfășurate în 
căminele culturale din comu
nele Popești-Leordeni, Ber- 
ceni, Jilava, Sintești, 30 De
cembrie. Astfel, în clădirea 
noului cămin cultural din co
muna Popești-Leordeni, unde 
sînt foarte mulți tineri flori-

viitoarele orezarii
ceste unități se desfășoară în 
prezent lucrări de amenajare 
a suprafețelor ce vor fi culti
vate cu această plantă : nive
larea parcelelor, Îndiguiri, in
stalarea pompelor, bazine etc.

CE POȚI EACE AH, NE LAȘA PE MllNE

■
 ospodarii multor 

comune din raio

nul Mizil nu și-au 
pus încă atelajele 
în remiză... Acum, 
cînd lucrările a- 
gricole se apropie 

de sfîrșit, e timpul optim pen
tru transportul îngrășăminte
lor naturale la cîmp. Acestei 
acțiuni i se acordă, în aproape 
toate unitățile agricole, o deo
sebită atenție. Ca și cu alte 
prilejuri, la transportul la 
timp al îngrășămintelor orga
nice, tinerii, antrenați de or
ganizațiile U.T.M., aduc o con
tribuție însemnată. în raionul 
Mizil acțiunile lor sînt bine 
coordonate ca urmare a mă
surilor luate de comitetul 
raional U.T.M. în colaborare 
cu consiliul agricol raional.

La Amaru tinerii au partici- 
îpat mai întîi la tăiatul și 
transportul cocenilor la depo
zitele de nutrețuri, eliberînd la 
timp terenul în vederea efec
tuării arăturilor de toamnă. 
„Nu au existat — amintea Con
stantin Grozăvescu, inginerul 
G.A.C. — ore „nefolosite" pen
tru mecanizatori. Mai mult, 
între ei și tinerii colectiviști 
care au lucrat la tăierea coce
nilor pînă noaptea tîrziu — 
făcînd și ei un fel de schimb 
II — a pornit o întrecere pa
sionantă. Rezultatul: celeSe caută un... text

Cam prin 25 septembrie, tovară
șul Gheorgne Voicu, directorul 
căminului cultural din comuna 
Băltița, regiunea Ploiești, spunea :

— Da, tovarăși, pregătim un 
program de brigadă axat pe viața' 
gospodăriei colective. S-au și îm
părțit rolurile...

— Deci, în curînd. vom asista 
la premieră I

— Fără doar și poate. în plus, 
mai organizăm seri de „întrebări 
și răspunsuri", „Lectorul povesti
tor", acțiuni interesante cu fil
mul, sărbătorirea fruntașilor...

— Cu alte cuvinte, un anotimp 
cultural rodnic...

— Așteptați și veți vedea.
Și au început oamenii să aștep

te. O zi, două, trei, nouă... Din 
programul anunțat, doar acțiunea 
cu filmul pilpiie.

— Ce se aude tovarășe director 
cu b’;gada ?

— Sa lucrează, se lucrează 1 Bă
ieții repetă. Nu ne prezentăm ori
cum. Obrazul I... Si in timp ce di

cultori. s-a organizat un „Car
naval al crizantemelor", la 
Berceni și Jilava am pregăti: 
seri de calcul model.

Studioul artistului amator 
care funcționează în cadrul 
casei de cultură a vizionat 
spectacolele formațiilor muzi
cale din comunele Berceni si 
Lintești și, cu artiști ama
tori din aceleași localități, or
ganizăm un schimb de ex
periență în domeniul activită
ții artistice. Evident, în afară 
de acestea, formațiile noastre 
și ale întreprinderilor din ra
ion vor fi prezente pe scenele 
căminelor culturale amintite, 
mvitînd la rindul lor colecti
vele artistice ale căminelor pe 
scena casei de cultură.

Victoria Dinu 
director al Teatrului 
regional București:

Spre deosebire de alte tea
tre din București, colectivului 
nostru îi revin sarcini sporite 
în activitatea pe care o desfă
șurăm in mediul sătesc. Spec
tacolele noastre se bucură de 
larga audiență a unui public 
cu preocupări și grad de cul

• Ghinionistul

„Alma mater" — comedia cla
sică mută furnizează și astăzi te
me, personaje, situații. Amatorul 
lui „perpetuum mobile1* din e- 
poca atomică, tehno-maniacul 
Wood, care — unde cede o ma
netă declanșează dind totul pes
te cap — ni-l amintește pe stră
moșul de la Keystone, mustăcio
sul inventator ce călătorea într-o 
caricatură de automobil ghidat 
de un magnet și-și lua micul de
jun apăsînd pe un buton capa
bil să pună în funcțiune un în
treg ceremonial de autoservire. 
Mult mai puțin îndemînatec, e- 
pigonul englez se descurcă greu 
printre șuruburile și automatele 
tip ’62, pasiunea lui — lăudabi
lă — „orice mecanism să func
ționeze ca un ceasornic" creează 
asemenea „avantaje" statului în
cât modestul mecanofil devine 
curînd un grav pericol public.

1169 de hectare sînt acum a- 
rate. Mecanizatorii s-au retras 
la sediul brigăzii sau în 
S.M.T., organizînd activitatea 
viitoare de reparații, iar pe ti
nerii din gospodăria noastră îi 
găsim la transportul îngrășă
mintelor naturale și la ame
najarea platformelor".

Am trecut mai întîi pe la 
depozitul furajelor ; nutrețuri 
bine conservate, peste tot o cu
rățenie exemplară. La grajduri 

Acum este timpul optim pentru transportul

îngrășămintelor naturale la cîmp

fu

ti
la

nici urmă de grămezi de 
noi.

— De unde transportă 
nerii gunoiul de grajd 
cîmp ?

— Din gospodăriile perso
nale. De aici l-au transportat 
și pe cel de azi dimineață.

Am ajuns pe cîmp. 180 de ti
neri lucrau la amenajarea 
platformelor în mai multe 
locuri. Ghiță Severian, secre
tarul comitetului U.T.M. pe

rectorul împărțea asigurări, mem
brii brigăzii, printre care Duță 
Adriana — profesoară, Bordea 
Georgeta — colectivistă, Voicu 
Gheorghe, gr fi repetat dar 
n-aveau ce.

— Ce-i cu brigada, tovarășe di
rector ? a venit din nou întreba
rea prin mijlocul lunii noiembrie.

— Să vedeți, s-a pierdut... tex
tul. Căutăm un altul, sau poate-1 
găsim pe acela. S-ar putea recon
stitui rolurile dar e mai greu...

Nimeni nu știe dacă se va găsi 
sau nu textul. Clar e un lucru : co
mitetul U.T.M. (secretar Ștefan 
Stănescu), directorul căminului 
cultural ar trebui să privească cu 
toată răspunderea îndeplinirea 
sarcinilor stabilite, pentru ca în 
această perioadă, la căminul cul
tural, să se desfășoare o bogată 
activitate.

VERONEL PORUMBOIU 
corespondent voluntar

tură variau, ceea ce solicită 
un repertoriu mobil, atent se
lectat și bine pregătit în ac
tuala stagiunea ne-am propus 
sâ aducem la intilnirea cu 
spectatorii piese din reperto
riul original și străin care să 
intereseze publicul nostru. Pa
ralel cu spectacolele in relu
are ca „Poveste de iarnă* de 
W. Shakespeare, „Grădina cu 
trandafiri" de Andi Andrieș, 
„Dracul uitat" de Jan Drda, 
colectivul nostru lucrează in
tens la pregătirea piesei de 
debut a lui Constantin Pastor 
„Stăpînul apelor" — un foar
te interesant poem despre 
demnitatea contemporanului 
nostru —, „Școala nevestelor" 
de Molidre și „NoapUa la dru
mul mare" de Renato Lelli. 
Tot în această stagiune vor 
mai vedea lumina rampei lu
crarea dramatică postumă a 
lui Lucian Blaga ,Anton 
Pann" și o foarte interesantă 
prelucrare după V. Alecsandri 
„Sinziana și Pepelea-, în care 
va apare într-un spectacol 
popular, conceput cu multă fi
nețe de către Alecu Popovici. 
întreaga galerie de personaje 
din teatrul lui V. Alecsandri.

V. ARACHELIAN 

mobilizind toate forțele apărării 
naționale. Rind pe find, cad vic
timă intervențiilor sale „pașni
ce* : un automat de spălat ve
selă, aparatul de înregistrat emo
țiile bolnavilor psihici (și inteli
genta, acolo unde e cazul), auto
mobilul și avionul personal al co
mandantului lui Wood, o șalupă 
(scufundată cu echipaj complet), 
cîteva mii de kilometri de câmpie 
inundate etc.

Importanța modestului soldat 
în termen redus crește vertiginos, 
amenințând bazele solide ale gu
vernului Albionului și inima — 
fragilă — a grațioasei secretare. 
Wood devine eroul unei palpi
tante odisei comice ți spectato
rul se amuză într-un crescendo 
în genere bine întreținut. Dacă 
autorii filmului și-ar fi concen
trat mai riguros partitura comică 
și ar fi dat mai multă atenție rit
mului interior al fiecărei secven
țe (unele, ca de plidă, cea din 
casa generalului pensionar, sau 
căutarea finală a lui Wood sînt 
peste măsură de lungi) comedia 
engleză ar fi avut de câștigat. Și 
cu ea și amatorii comediei de si
tuații, tot mai exigeați. Cînd un 
film îți oferă cîteva modele ad
mirabile de situații cu haz (înce
putul, cu declanșarea rachetei 
experimentale, bombardamentul 
cu veselă la popotă sau poanta 
ultimă al cărui autor nu mai e 
— culmea I — obișnuitul ghinio
nist) reperele ridică pretenția și 
n-ai ce face. Decât să te strădui, 

gospodărie, ne relata modul în 
care a organizat comitetul 
U.T.M. munca tinerilor, cît 
mai au de transportat pentru 
a-și îndeplini angajamentul 
etc.

— Dacă e vorba de angaja
ment, atunci aflgți că l-am în
deplinit. Alături de ceilalți co
lectiviști mai vîrștnici, toți ti
nerii noștri au participat la 
transportarea celor 2 000 de 
tone, pe care le-am depozitat 

în capătul tarlalelor în 35 de 
platforme mari. în primăvară 
va fi împrăștiat pe aproxima
tiv 100 hectare. Dar pentru că 
am terminat acest lucru de
vreme, la sfatul 
inginer, 
cîmp și 
folosit 
încă 30
continua cît timp vremea va fi 
frumoasă. Pe cel care îl depo
zităm acum, îl stropim cu

tovarășului 
am adus aici la 

gunoi proaspăt. Va fi 
pentru fertilizarea a 
de hectare. Lucrul va

Aspect din hala de montaj general a Uzinelor „Steagul roșu"-Brașov

Foto: AGERPRES

Descoperiri arheologice
Specialiștii muzeului Bru- 

ckenthal din Sibiu au terminat 
săpăturile arheologice la ceta
tea feudală din Tilișca, raio
nul Sibiu, una din cele mai 
mari construcții de acest fel 
din sudul Transilvaniei. Ceta
tea a fost construită pe pla
toul unui deal stîncos, situat 
la nord-vest de comuna cu a- 
celași nume. în urma săpă
turilor arheologice s-a con
statat că cetatea a avut o 
înălțime de 100 metri și o lun
gime de aproximativ 300 
metri. Accesul se făcea prin 
trei intrări puternic fortifica
te cu ziduri masive și turnuri, 
înconjurate de un șanț. Cer
cetătorii au descoperit aici

Vedere parțială a Uzinei de 

aluminiu Slatina

Foto: AGERPRES 

CARNET

CINEMATOGRAFIC
ca la sport, să-ți egalezi propriile 
performanțe.

Un record, constant ca valoa
re : interpretul lui Wood, de un 
farmec ce nu-și propune să co
pieze modelele comice „en vo
gue".

Spectacolul de music-hall al 
lui Abe Burrows, „Can-Can", fă
cuse cîndva vogă pe scenele 
Broadway-ului. Pretextul libretu
lui, satirizarea rigidității, con
veniențelor unui jurist european 
și pedepsirea lui pe sistemul 
„V arroseur arose" (grădinarul 
stropit) era de natură să placă 
mult neconformiștilor de peste 
Ocean. Reconstituirea în manieră 
broadway-ană a atmosferei pari
ziene de la începutul secolului, 
cu îmbietoarele distracții noctur
ne din celebrul Montmartre, re
prezenta un motiv în plus de a- 
tracție pentru spectatorul ameri
can. Iar cele cîteva spirite — 
mai reușite — din textul lui Bur
rows (ce amuzant „refac" ame
ricanii verva de replică specific 
franțuzească!) satisfăceau acolo 
chiar pe snobii genului. Și se 
găsesc destui. Intuind un busi
ness, producătorii de la Hollywood 
își pun în bătaie arme cu tir 
greu: vedete consacrate de film 

must de grajd în straturi, pen
tru a fermenta, pînă în primă
vară...

Am mai vizitat și alte gos
podării colective. In comuna 
Siliștea, la transportul îngrășă
mintelor organice erau repar
tizate 60 de atelaje. Ion Ghi- 
nea, secretarul comitetului 
U.T.M. pe G.A.C., ne explica 
eă munca este astfel organi
zată, încît tinerii fac cîte 3-4 
transporturi pe zi, ducînd cîte

240 —- 250 de tone. „Pînă azi 
am transportat îngrășăminteie 
necesare pentru fertilizarea a 
peste 90 de hectare — spunea 
el. încă 3-4 zile și vom putea 
raporta îndeplinirea angaja
mentului anual".

Exemple asemănătoare sînt 
multe. Aceeași activitate am 
întîlnit-o și pe tarlalele gospo
dăriilor colective din comu
nele Pitulicea, Glodeanu-Să- 
rat, Movila Banului, Ceptura 
și altele. Sînt însă și gospodă- 

numeroase obiecte de fier, 
care atestă că cetatea a fost 
construită cu peste 600 de ani 
în urmă. Printre acestea se 
numără arme ale apărătorilor 
cetății, precum și cuțite, sfre- 
dele, foarfeci de tuns oi etc.

• Can -Can

și music-hall (chiar în cel euro
pean, Maurice Chevalier, de 
pildă) culori, panoramic, și „sca
pe", melodii de cunoscutul Cole 
Porter etc. etc. Rezultatul ? Un 
spectacol de variete filmat uneori 
îndemînatec, dar mai adesea gre
oi, obositor, cu o răsunătoare dis
tribuție din care un singur rol 
— complex — permite și afirma
rea talentului: acel al dansatoa
rei Simmone, amestec de inge
nuitate și șiretenie, sentimenta
lism și luciditate, ignoranță și 
spirit practic. Shyrley Mc Laine 
e fermecătoare și fără ea 
spectacolul n-are strălucire, co
media — sare, dansul — nerv 
și intriga — interes. Ca do
vadă, de cîte ori lipsește, deco
rurile își trădează subit origina 
de mucava, baletul pare fără 
grație, ambianța se decolorează 
ca sub bagheta unui scamatdr 
nepriceput. Dar cînd reapare, so
lară, inteligentă, explozivă, actri
ța magnetizează totul în jur, di
namizează dansul lânced și lip
sit de haz, îndrăcește ritmul, spi
ritualizează atmosfera de cabo
tinism a culiselor pestrițe de mu- 
slc-hall. Shyrley Mc Laine e ce

rii colective unde acest lucru 
este amînat pentru... la primă
vară, motivîndu-se că „de ce 
să se piardă timp de două ori 
la încărcat și la descărcat, și 
acum și la primăvară, cînd se 
poate face economie de forțe, 
gunoiul putînd fi transportat 
și împrăștiat direct pe cîmp... 
la primăvară". Dar la primă
vară atelajele vor fi mult mai 
solicitate în cadrul lucrărilor 
agricole, iar solele ce urmea
ză a fi fertilizate sînt situate 
la mare distanță de grajdurile 
gospodăriei. Iată de ce cre
dem că nu procedează bine 
colectiviștii din Limpeziș și 
Vintileanca, de pildă, care nu 
au transportat pînă acum la 
cîmp nici măcar o singură 
tonă de gunoi de grajd.

Bunii gospodari din multe 
comune din raionul Mizil, por
nind de la propria experiență 
sînt de părere că acum e 
timpul optim pentru transpor
tul îngrășămintelor naturale 
la cîmp, și nicidecum la pri
măvară. Nu întîmplător toc
mai în aceste unități, în anii 
anteriori, s-au administrat 
cele mai mari cantități de în
grășăminte organice și mine
rale, obținîndu-se în felul a- 
cesta recolte sporite.

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scânteii tineretului" 
pentru regiunea Ploiești

Dintr-un document al vremii 
reiese că cetatea de la Tilișca 
a fost cucerită împreună cu 
satele din jur de domnitorul 
Țării Romînești, Mircea cel 
Bătrîn.

(Agerprea)

ea ce se cheamă vedetă în sensul 
bun al cuvîntului, acoperind a- 
tenția nu prin ostentație ci prin 
prezență scenică, personalitate, 
atrăgând nu prin defilarea toale
telor ci prin acea suită mobilă de 
gînduri, reacții, sentimente ce se 
perindă cu repeziciune pe acest 
obrăjor nostim, frumos prin ex
presivitate. în rest: un Maurice 
Chevalier îmbătrânit, ce grăiește 
(nu cîntă) ve un fundal muzical 
un fel de banal cuplet didacti
cist, de o „morală" cam dubioa
să; un frumușel și potrivit rolului 
(dar, mai ales posibilităților sale) 
convenționalul Louis Jourdan; un 
Frank Sinatra, nu lipsit de far
mec, ca actor, dar prea zgârcit 
cîntăreț. Și cam atît. Pare de ne
crezut, dar destul de des spec
tacolul somptuos plictisește, cu 
toată abundența numerelor de 
cabaret, interesul scade chiar în 
mijlocul parăzii dansatoarelor, ce 
vor să ne convingă tn anii twist- 
ului, de antrenantul dans la mo
dă, 1900 „French Can-Can".

Dar can-canul de aici n-are 
grația franțuzească (ca și șampa
nia ce-și păstrează uneori doar 
numele) ci un caracter viril-spor- 
tiv ; în ciuda volănașelor .flutura
te, dansul nu pare indecent 
(chiar dacă facem efortul de a 
privi cu mentalitatea ipocrită a 
conservatorilor mazurcii) și de 
aceea nu justifică indignarea,

Răspundem 

h sesizările

tinerilor
LEONTE TUDOR — Săvi- 

nești, Piatra Neamț.
Sesizarea dumneavoastră 

este justă : 125 de tineri de la 
C.I.A. Roznov, care au absol
vit diferite cursuri de califi
care nu au primit pînă acum 
certificatele.

Comitetul sindicatului com 
binatului ne-a informat că 64 
dintre aceștia vor primi cer
tificatele peste cîteva zile.

Pentru 61 de muncitori cali
ficați se vor cere relații or
ganului tutelar, privitor la 
modul în care să li se rezol
ve situația.

NICOLA DUMITRU — 
I.C.R.T. Craiova.

Ținînd seama de pregăti
rea pe care o aveți, conform 
instrucțiunilor M.M.E.E., du
pă un an de activitate în ace
lași sector, puteți trece într-o 
funcție superioară în meseria 
respectivă (prin comisia de 
examinare), adică de la me- 
canic-prim, la mecanic prin
cipal.

Consiliul local al sindicate
lor Craiova, ca răspuns la se
sizarea dv., ne arată : „Con
ducerea secției P.R.A.M. a ter
giversat în mod nejustificat 
rezolvarea acestei probleme.

S-a stabilit ca, în cel mai 
scurt timp, comisia de exami
nare pentru rezolvarea pro
blemelor privind promovarea 
cadrelor tehnice să se întru
nească și să rezolve, atît pro
blema tovarășului Nicola Du
mitru, cît și a altora din 
secție".

STELIAN NICOLAE — Ba
cău.

Uniunea regională a coope
rativelor de consum Bacău a 
găsit justă sesizarea dv. Pen
tru abaterile săvîrșite în 
muncă, gestionarul Vrabie 
Dumitru, de la cooperativa din 
satul Orbicul de Sus, comuna 
Buhuși, a fost sancționat.

Au fost luate măsuri ca și 
programul de lucru al maga
zinului să fie respectat cu 
strictețe.

RĂDUCANU EUGENIA — 
Strehaia, DUMITRU MITRI- 
CĂ — Corabia, TOADER LE- 
NUȚA — Brăila, STÂNICA 
ION — București, P. ALE
XANDRINA — Cîmpina, IO- 
NESCLJ MARIA — Buhuși, 
CORNEA CONSTANTIN — 
Ivești, CORA COSMA — Con
stanța, VEGA GIIEORGHE — 
Pitești.

Vă rugăm să mai așteptați. 
Secțiunea raională pentru re
crutarea și repartizarea forțe
lor de muncă — Strehaia, Co
mitetul raional U.T.M. Cora
bia, Consiliul orășenesc sin
dical București, Comitetul 
regional U.T.M. Ploiești, 
Sfatul popular regional Ba
cău, Sfatul popular raional 
Galați, U.R.C.C.-Dobrogea nu 
ne-au răspuns la sesizările 
dv., deși termenul de rezolva
re a acestora a expirat.

persecuția legii. Cu excepția dan
sului apaș (în care excelează 
temperamentul balerinei Shyrley 
Mc Laine) numerele coregrafice 
sînt convenționale, nu au strălu
cire și nervozitate, ritmul impe
cabil, cu care ne-au deprțns cî
teva admirabile comedii america
ne. După ce am apludat valoroa
se demonstrații de virtuozitate 
muzical-coregrafică (ca „Șapte 
mirese pentru șapte frați", și vom 
vedea în curînd mult elogiatul 
„Cîntîpd în ploaie"), valorizând 
în cinematografie, cele mai bune 
tradiții ale baletului american, 
primim cu multe rezerve această 
încercare de a realiza un gen da 
spectacol european care, evident, 
nu se simte la el acasă, dincolo 
de Ocean.

ALICE MĂNOIU



propagandiștii despre

Munca
răspunderile

lor
a Complexul de 
industrializare a 

î lemnului de la Tg. 
I Jiu, învățămîntul 
i politic U.T.M. a 

reunit în cercu
rile care funcțio

nează anul acesta peste 300 de 
tineri, dintre care 106 numai în 
cercurile politice „Să ne cu
noaștem patria socialistă". 
Cum muncesc acești propagan
diști, cum reușesc să asigure 
activității în cercuri un carac
ter viu, antrenant, o maximă 
eficacitate educativă ? Pentru 
a afla răspuns la aceste între
bări ne-arn adresat unora din
tre ei.

OLGA PETRESCU
propagandistă 

la secția placaj 3

— Practica mi-a dovedit că 
reușita tratării unei teme din 
programa cercului este simți
tor determinată de modul în 
care este aceasta prezentată. 
Citind lecția din manual sau 
din caiet nu vei reuși decît, 
cel mult, să obții o atenție po
liticoasă și nu una plină de in
teres față de ideile dezvoltate, 
în cercul pe care îl conduc 
(..Să ne cunoaștem patria so
cialistă") sînt posibilități neli- 

.; mitate de a da expunerilor un 
caracter viu, antrenant. însăși 
tematica cercului ne permite 
să folosim, de pildă, un 
bogat material intuitiv. Vor
bind cursanților despre suc
cesele obținute de poporul 
nostru, condus de partid. în 
anii de democrație populară, 
exemplificarea, cît mni plasti
că cu putință, este dună pă
rerea mea obligatorie. în ex
punerea unei asemenea teme, 
eu am pornit de la exemplul 
ne care ni-1 oferă în acest sens 
însuși raionul Tg. Jiu, unde, în 
ultimii ani. dezvoltarea econo
mică a căpătat o amploare 
deosebită, prin apariția unor 
noi și importante obiective in
dustriale. Folosesc apoi harta 
patriei, cu ajutorul căreia, îm
preună cu cursanții, facem că
lătorii imaginare prin diferite 
regiuni ale țării, ’n importan
tele centre industriale, în pito- 
reștile locuri de la munte sau 
do la mare.

M-am străduit întotdeauna 
ca materialul intuitiv sa fie 
în concordantă cu ideile din 
expunere. De un real folos -‘mi 
sînt în această privință foto
montajele. albumele cu foto
grafii — imagini fidele din pa
tria noastră, care îi ajută și 
mai mult pe cursanți în apro
fundarea cunoștințelor. Acum 
îmi string material documen
tar „proaspăt", ca să mă ex
prim așa. pentru acest nou an 
de învățămînt. Pentru aceasta 
urmăresc zi de zi presa, decu
pez articole care vorbesc des
pre dezvoltarea economică a 
orașelor și regiunilor patriei 
noastre, rețin declarațiile dife
ritelor personalități străine 
care ne vizitează țara.

O condiție esențială a reuși
tei lecțiilor din cadrul cercului 
cred că este aceea ca propa
gandistul însuși să se simtă a- 
tras, el în primul rînd, de tema 
pe care o va expune, să caute, 
pentru el însuși, și alte surse 
de Informare, să citească Is
torie, geografie, literatură, 
fmbogățindu-si bagajul de cu
noștințe. Eu personal mi-am 
notat de pe acum numeroase 
titluri de cărți pe care le voi 
Indica șî tinerilor cursanți ; 
reportajele Iui Geo Bo?za. 
Paul Anghel, poeziile Iul Ge
orge Lesnea...

în afara prelegerilor, expu
nerea „pe viu" cred că va fi 
cea mai atrăgătoare. Vizitele 
la locurile istorice din oraș și 
raion, la obiectivele industria
le (Combinatul de ciment de

(Urmare din pag. I) 

ruș pentru producția de 500 tone 
pe zi, considerînd zăcămîntul 
neexploatat". Dintr-o dată, cîmp 
larg de investigație personală, 
pentru căutarea celor mai bune 
soluții prin confruntarea a zeci 
de metode și procedee. Și tot
odată, ca un stimulent în mun
că, posibilitatea aplicării proiec
tului. Deosebirea, la numai doi 
ani diferență, este evidentă. 
Chiar și din simpla enumerare a 
bibliografiei : pentru primul pro
iect, cîteva — și acestea mai mult 
din domeniul prospectelor, pen
tru al doilea, peste zece lucrări, 
în mai multe volume, a căror 
studiere presupune timp și exi
gență sporită.

Din proiectele anului 1962 am 
ales unul asemănător cu cel din 
1956, și anume : „Deschiderea, 
pregătirea și exploatarea stratu
lui 2 sub nivelul hidrostatic la 
mina Mărgineanca de la E. M. 
Șotînga". Față de proiectul an
terior, această temă presupune o 
arie mai largă, atît din punct de 
vedere cantitativ și tematic, cît 
și de conținut, prin cunoașterea 
celor mai noi realizări ale teh
nicii mondiale în acest domeniu. 
Iată de ce peste 80 de lucrări 
erau înscrise la capitolul „biblio
grafia proiectului".

Astăzi, dacă un student și-ar 
alege ca temă a proiectului de 
diplomă „Studiul tehnico-econo- 
mic al lucrărilor de asecare la 
mina Ceptura" (tema a fost alea
să deja) realizarea ei ar presu
pune un drum și mai anevoios, 
întrucât materialul este mai vast, 
noutățile de ordinul sutelor, exi
gențele sporite.

Iată, așadar, cum o simplă 
comparație ne indică de ce e 
necesară studierea bibliografiei. 

la Bîrsești, Exploatarea minie
ră Rovinari) sini trecute de pe 
acum în planul meu de lucru.

MIHAI TUDOR 
propagandist la depozitul 

de cherestea

— Strîns legat de atracti- 
vitatea expunerii și condițio- 
nînd aceasta, este legătura ce 
trebuie să existe între cele 
expuse sau dezbătute cu pri
lejul convorbirilor — și viața, 
preocupările de zi cu zi ale ti
nerilor. Trăind și muncind la 
un loc cu tinerii din cerc, cu
noaștem foarte bine sarcinile 
de producție, felul cum și le 
îndeplinesc, eforturile pe care 
ei le depun pentru a asigura 
calitatea superioară a produ
selor. Vorbind tinerilor despre 
dezvoltarea industrială a țării, 
despre legăturile comerciale pe 
care le avem cu alte țări, nu 
pot să nu vorbesc și de fabri
ca noastră, să nu subliniez, fo
losind exemple concrete, dato
ria fiecăruia dintre noi de a 
lupta pentru calitate, pentru 
prestigiul fabricii. Concluziile 
trase de tineri apoi, cu prile
jul convorbirilor, asupra nece
sității de a-și ridica continuu 
nivelul calificării profesionale, 
pentru a-și putea îndeplini și 
depăși sarcinile de plan și a da 
produse numai de calitate, sînt 
cît se poate de firești. în cer
cul nostru s-au spus cuvinte 
frumoase despre tânărul mun
citor Gabriel Stamln, eviden
țiat în întrecerea socialistă, 
despre brigadierul Ion Șovalu, 
despre, Ana Alecu, conducătoa
re la mașina I.M.A. și Sanda 
Oprișescu, care au obținut, de 
asemenea, rezultate frumoase 
la locul de muncă.

O experiență asemănătoare 
ne-a fost relatată și de alți 
propagandiști ai cercurilor po
litice „Să ne cunoaștem patria 
socialistă", din Complexul de 
industrializare a lemnului de 
la Tg. Jiu. Rezultatele bune 
obținute de propagandiști în 
munca lor se datoresc și pre
ocupării deosebite pe care o 
manifestă comitetul U.T.M. 
pentru buna desfășurare a în- 
vățămîntului politic. Una din 
măsurile luate, de pildă, este 
organizarea unor întâlniri ale 
propagandiștilor înaintea fie
cărei expuneri sau convorbiri. 
Cu acest prilej se discută in 
colectiv atît tematica expu
nerii (sau planul de seminar), 
cît și cele mai bune metode 
ce pot fi folosite pentru a da 
un caracter viu, antrenant, 
activității în cercuri.

Gh. Giuran,

Foto : FIRESCU

București —
12,15) și Rapid 
Constanta (ora

Moment festiv: la Dragă- 
șani s-a deschis Spartachiada 

de iarnă a tineretului

de radio, în

C. STOICAN
președintele Consiliului 

raional U.C.F.S.
ION BISTREANU

ITINERARUL SIGUR AL EXAMENULUI:

CURS, BIBLIOTECA, seminar
Se cunosc cauzele. 
Ce măsuri se iau?

Este știut faptul că examenele 
anului universitar trecut s-au sol
dat la Petroșani și cu repetenți 
și cu exmatriculați. Evident, se 
analizează situația, 
ză cauzele. Am 
noi. Am stat de 
varăși profesori, 
lectori, cu studenți 
repetenți. Părerile

se cercetea- 
cercetat și 

vorbă cu to- 
conferențiari, 
și, firește, cu 

__r___ _____ T__  tuturor con
verg către una, concluzivă : slaba 
pregătire profesională. „In ce 
constă această lipsă de pregăti
re ?" — am întrebat. „Cursul
nestudiat!" au exclamat unii, 
„seminarul nepregătit" — al
ții, și alții : „bibliografia ne
conspectată". Așadar, toate trei. 
Dar nu separat, cum gre
șit s-ar putea crede, ci toate 
aceste cauze adunate la un loc. 
Și dacă ar fi să stabilim 
raportul între curs și biblio
grafie, aici — mai mult ca 
la alte facultăți — ar predomina 
bibliografia. Prin însăși natura 
situației, ea este indispensabilă 
pregătirii viitorului inginer mi
ner. Au arătat acest lucru semi- 
nariile, indicațiile și sfaturile pro
fesorilor, examenele. Mulți dintre 
studenții care repetă acum anul 
ne-au mărturisit, cu regrete, că

(Agerpres)

• Cu prilejul împlinirii 
a 75 de ani de la moar
tea lui Ion Creangă

regional pentru
. ....................'un

■festivităților de 
a marelui scrii-

• încheierea lucrărilor 
celei de-a III-a Confe
rințe de spectroscopie

rostit de acad. Ilie Murgu- 
lescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne.

• Expoziția „Grafica și 
plastica mică din R. P. 
Ungară"

Vineri după-amiază la Mu- 
istorie a orașului

INFORMAȚII © INFORMAȚII

Pe pîrtiile înzăpezite de la

Predeal

Foto : AGERPRES

O

SPORT • SPORT
PE SCURTSpartachiada de

a tineretului
în raionul Drăqășcni

Eugen Enescu, 
medii din Dră-

iarnă
• Intr-un concurs atietic organi

zat pe stadionul olimpic din Mel
bourne, australianul Ron Clarke, a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 3 mile realizînd timpul 
d’e 13'06*4/10. Vechiul record mon
dial deținut de Murray Halberg 
(Noua Zeelandă) era de 13’10". în 
cadrul aceleeași reuniuni Peter 
Snell (Noua Zeelandă), dublu cam
pion olimpic Ia Tokio, a încercat 
fără succes să doboare propriul 
său record mondial în proba de 
1 milă. El a realizat 3’57"6/10. (Re
cordul mondial

Asociațiile sportive din raionul 
Drăgășani, după intense pregătiri, 
au deschis recent într-un cadru 
festiv „Spartachiada de iarnă a ti
neretului". Cele peste 31 de aso
ciații sportive au mobilizat la 
inaugurarea întrecerilor un în
semnat număr de tineri și tinere 
care au luat parte ia concursuri.

Primele întreceri s-au desfășu
rat la următoarele discipline spor
tive prevăzute în regulamentul 
competiției : gimnastică, șah. te
nis de masă, haltere și trintă. 
S-au desfășurat întreceri pasio
nante și la alte ramuri de sport 
pentru care există condiții și care 
au o mare popularitate în rindu- 
rile tinerilor: fotbal, volei și 
handbal în 7.

Pentru buna desfășurare a în
trecerilor un sprijin deosebit a- 
cordă profesorii de educație fizi
că Gh. Nicolaescu, 

unele din întrebările de la exa
mene erau puse pe marginea ma
terialului bibliografic pe care-1 
aveau de studiat, că numai no
țiunile predate la curs „n-au a- 
juns".

Așadar, cauzele se știu acum. 
Ce măsuri se vor lua de acum 
înainte ?

Posibilități 
există!

...Iată concluzia la care am a- 
juns în legătură cu studierea 
bibliografiei de specialitate, vi- 
zînd însăși pregătirea profesională 
a studenților. In acest sens dăm 
cuvîntul tovarășului Cornel Hi- 
rean, lector la catedra de lucrări 
miniere: „Predau cursul de să
parea și susținerea lucrărilor mi
niere. Materialul care trebuie 
parcurs este foarte vast Cu oca
zia prelegerilor reușesc să dau 
studenților noțiunile generale și 
de bază din curs, un ghid minu
țios în orientarea studiului. Dar 
studiul propriu-zîs al fenomenelor 
se bazează pe bibliografia de 
specialitate. Cu atît mai mult, cu 
cît în legătură cu conținutul 
cursului apar, din ce în ce mai 
des, numeroase noutăți, pe care 
studenții trebuie să le cunoască. 
Mulți dintre ei se plîng, nejusti
ficat, că aceste noutăți apar nu- 

â

Mircea Ciobanu, 
directorul Școlii 
gășani.

S-au evidențiat, în primele în
treceri, sportivii Nicol ae Greiere, 
Mihai Spiridon, Mihai Petolescti, 
Nicolae Trușcă, Gh. Epure, Elena 
Neagoe, Elis Erciulescu. Eugenia 
Tuți de la Asociația „Știința" — 
Șc. medio — și alți sportivi din 
raion.

Merită evidențiate pentru buna 
organizare a concursurilor Spat- 
tachiadei de iarnă și pentru an
trenarea a sute de tineri și ti
nere la startul marii competiții, a- 
sociațiile sportive din comunele 
Grădinari, Orlești, Crețeni, Olanu 

mai în revistele de specialitate 
străine, care nu pot fi consultate 
din cauză că mulți nu cunosc 
l.mba respectivă. Presa noastră, 
insă, este întotdeauna purtătoarea 
unor astfel de noutăți. Toate a- 
cestea se află la bibliotecă, în 
tiraj suficient pentru a ajunge în 
mina fiecărui student

M-am referit, în cele spuse, 
doar la „bibliografia noutăților" 
— aș zice — care vine ca o com
pletare necesară a celei de bază, 
în care sînt tratate aprofundat 
problemele urmărite la curs. Noi 
trebuie să ne străduim să-i facem 
pe toți studenții să înțeleagă ne
cesitatea studierii bibliografiei, 
să și-o însușească temeinic. For
me sînt multiple și pot spune că 
am încercat multe. Mai îatii am 
recomandat tovarășilor asistenți 
să verifice, în cadrul seminarii- 
lor, pe lîngă problemele centrale 
ale cursului, cu precădere, biblio
grafia indicată, modul în care 
este asimilată de toți studenții, 
făcând observații, într-un jurnal 
special, asupra răspunsurilor fie
cărui student. Tot în seminare, la 
sfîrșitul fiecărui capitol, se ține 
cîte un referat, întocmit de către 
studenți, în legătură cu cele mai 
noi realizări în domeniul studiat, 
făcîndu-se apel la tot ce apare 
nou în țară șî peste hotare pînă 
la data respectivă. Consultațiile,

Vineri s-au încheiat lucră
rile celei de-a IlI-a Confe
rințe de spectroscopie, orga
nizată de Academia R. P. Ro
mîne în colaborare cu unele 
ministere interesate în aceas
tă problemă. Timp de 4 zile, 
participanții au dezbătut pro
bleme privind spectroscopia 
atomică și analiza spectrochi- 
mică, spectroscopia molecu
lară, hertziană, spectroscopia 
corpului solid, cea a descăr
cărilor în gaze, probleme de 
aparatură și tehnică spectro- 
scopică. In afara specialiștilor 
romîni, au prezentat referate 
și comunicări delegați ai co
misiilor de spectroscopie din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică, 
precum și reprezentanți ai u- 
nor firme producătoare de a- 
paratură spectrală din Anglia, 
Italia și Japonia, invitate la 
conferință.

Cuvîntul de închidere a fost

este de 3’54'1/10).
• La Roma a 

avut loc tragerea 
la sorti pentru 
stabilirea meciu
rilor din turul 3 
a! „Cupei orașe
lor tîrguri". Iată 
ordinea Intîlniri- 
lor : Juventus
(Italia) — Loko- 

(R. P. Bulgaria) ? 
United (Anglia) —

T

motiv Pîovdiv
Manchester
Everton (Anglia) ; Atletico Bilbao 
(Spania) sau Beerscho Anvers (Bol- 
gia) — Punfermlijie (Scoția) ; 
Utrecht (Olanda) sau F. C. Liege 
(Belgia) — Atletico Madrid (Spa
nia) ; A. S. Roma (Italia) — Fe- 
rencvăros (R. P. Ungară)Racing 
Strasbourg (Franța) — F. C. Bar
celona (Spania).

® Astăzi la Pitești se desfășoară 
partida restanță din cadrul campio
natului categoriei A la fotbal în 
care formația locală Dinamo pri
mește replica fruntașei clasamen
tului Steaua București.

★
Mîine pe stadionul „23 August* 

din Capitală va avea loc un inte
resant cuplaj fotbalistic. în partide 
restanțe ale campionatului catego
riei A la fotbal se întîlnesc echi
pele : Dinamo 
C.S.M.S. Iași (ora 
București — Farul
14,15).

★
Posturile noastre __  ...

cadrul emisiunii „Sport și Muzică" 
vor transmite repriza a doua a 
meciului Rapid București — Farul 
Constanța. Transmisia se va face 
pe programul I în jurul orei 15.

individuale șî colective, au loc, 
pe lîngă cele fixate de catedre, 
și la cererea studenților.

Comisia profesională din Con
siliul uniunii asociației studenților 
din institut, în cadrul căruia lu
crez, de asemenea, a luat iniția
tiva organizării unor concursuri 
„Cine știe, cîștigă", periodice, la 
sfîrșitul unor capitole mai mari 
din diferite cursuri. Pentru fie
care concurs se recomandă o bo
gata bibliografie de specialitate. 
Sînt stimulați să se pregătească 
toți studenții, concurenții fiind 
aleși prin tragere la sorți.

In privința posibilităților, o pă
rere similară are și tovarășul 
conf. ela> candidat în
științe

Dar, în legătură cu materialul 
documentar necesar studenților 
de la secția de preparare, tovară
șul conf. Nagy Bela are...

...și cîteva 
sugestii

• „Secția de preparare a fost 
creată cu 10 ani în urmă. Deși 
cu atîta vechime, nu există încă 
un manual sau curs litografiat 
Evident, o cauză care a aus ia 
această situație se ’datorește In
stitutului de documentare tehni
că. în Ioc să traducă tratate de 
strictă specialitate, a editat numai 

în sălile Muzeului din stra
da Biserica Amzei nr. 5—7, s-a 
deschis vineri la amiază expo
ziția „Grafica și plastica mică 
din R. P. Ungară".

Au luat cuvîntul Mircea Po
pescu, vicepreședinte al Consi
liului artelor plastice din Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, și Peter Horvath, în 
numele Ministerului Culturii 
și al Institutului pentru rela
țiile culturale cu străinătatea 
din R. P. Ungară.

Expoziția cuprinde lucrări 
semnate de aproape 50 de ar
tiști plastici, dintre cei mai 
reprezentativi ai R. P. Ungare.

In ziua de 4 
Sva înapoiat în 
gația Uniunii 
Muncitor, condusă de tovară
șul Octavian Nistor, secretar 
al C.C. al U.T.M., care la in
vitația C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist Chinez a făcut 
o vizită de prietenie în R. P. 
Chineză.

decembrie a.c. 
Capitală dele- 

Tineretului

De „marca fabricii11 răspunde 
colectivîntregul

(Urmare din pag. I)

întărirea disciplinei în pro-me î x
ducție a tineretului. In uzină, ni 
s-a făcut următorul calcul. In 
cele 300 zile lucrătoare s-au în
registrat în uzină — majoritatea 
fiind făcute de tineri — 18104 
ore de absențe nemotivate. Și 
totuși nici o decadă uzina n-a ră
mas cu planul nerealizat. In 
schimb au trebuit făcute eforturi 
suplimentare de alți muncitori ; 
aceste eforturi au însemnat de 
multe ori mai puțină grijă pentru 
calitatea produselor executate. In 
condițiile în care într-o echipă, 
într-o brigadă, la o linie tehno
logică lipsește un singur om, ope
rațiile care-i revin acestuia tre
buie să le execute, cu eforturi su
plimentare, ceilalți muncitori. Or, 
este evident că în aceste condiții 
calitatea are de suferit.

cărți de cultură generală în pre
parare. Abia acum s-a luat ini
țiativa editării unui curs de Ro
tație, prevăzut să apară în ia
nuarie 1966.

• Pînă atunci, însă, colectivul 
de traducători care există în ca
drul bibliotecii institutului ar pu
tea traduce din numeroasele arti
cole despre preparare care apar 
în revistele de specialitate stră
ine, care, multiplicate, să fie puse 
la îndemîna studenților. Pentru 
o bună organizare a activității, a- 
cest colectiv ar putea colabora 
cu altele asemănătoare care exi
stă pe lîngă Combinatul carboni
fer și Stația de securitate minie
ră. S-ar evita, astfel, traducerile 
duble, eforturile fiind mai bine 
dozate și folosite.

• Nu rareori au loc congrese 
internaționale de specialitate, în 
cadrul cărora se dezbat cele mai 
noi metode și procedee în pre
parare. Lucrările îor, publicate 
în limbi străine, vin la I.D.T. și 
aci rămîn, neajungînd în mîna 
acelora care au cea mai mare 
nevoie de ele, viitorii specialiști.

• In cadrul cursului se reco
mandă a se da și informații des
pre diversele instalații și mașini 
folosite în preparare, de fabrica
ție romînească sau străină. De

București, prof. Vladimir Do- 
garu a conferențiat despre 
„Elemente umaniste în poveș
tile lui Ion Creangă". Expu
nerea face parte dintr-un ciclu 
de comunicări organizat de 
Societatea de științe istorice 
și filologice din R. P. ROmînă 
— filiala București — cu pri
lejul împlinirii a 75 de ani de 
la moartea scriitorului.

★
BACĂU (de la coresponden

tul nostru). ;
Recent la Bacău, s-a . consta 

tuit comisia regională pentru 
organizarea comemorării a 75 
de ani de la moartea lui Ion 
Creangă.

Cu prilejul constituirii co
misiei a fost ădbptat și un 
bogat plan de măsuri privind 
desfășurarea 
comemorare
tor.

Comitetul „. 
cultură și artă a inițiat 
festival artistic intitulat ..Ion 
Creangă" la care vor participa 
2 000 de formații artistice de 
amatori. Etapa finală a festi
valului va avea loc la

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost întâm
pinată de tovarășa Elena Po- 
parad, secretar al C.C. al 
U.T.M., de membri ai Biroului 

• și de activiști ai C.C; al U.T.M. 
Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R. P. Chineze la 
București.

Ce a făcut organizația U.T.M. 
pentru întărirea disciplinei ? „Am 
discutat cu cei în cauză, i-am 
chemat în fața birourilor organi
zațiilor de bază" — ne spunea 
secretarul comitetului U.T.M. Sînt 
necesare, firește, și asemenea 
discuții. Dar ele nu sînt suficien
te. Sînt necesare acțiuni educa
tive multiple și permanente care 
să ducă la dezvoltarea răspunde
rii față de muncă, față de mese
ria aleasă, față de uzina în care 
lucrezi. Disciplina muncii, cu 
toate aspectele ei, nu se deprinde 
într-o zi sau două și tocmai de 
aceea este necesară o muncă de 
educație perseverentă — făcută 
cu răbdare. Iată încă o verigă 
care trebuie întărită pentru ca 
contribuția tinerilor la prestigiul 
mărcii fabricii să poată primi sub 
toate aspectele calificativul de 
„foarte bine".

cele mai multe ori sîntem nevo- 
iți să nu putem vorbi prea mult 
despre acestea, deoarece prospec
tele, cu caracteristicile fiecărei 
mașini, nu ajung niciodată la noi, 
cu toate că utilajele respective 
sînt intrate de mult în exploa
tare.

• Avem în institut și un labo
rator de preparare, care există 
mai mult cu numele. Deși insu
ficient utilat, în el „se însușesc" 
cunoștințe de gravitație, sfărîmare 
— clasare, Rotație, brichetare — 
cu toate că pentru fiecare în par
te ar fi necesar cîte un laborator. 
Ministerul InvățămîntuPui, de 
care aparține, n-a întreprins ceea 
ce era necesar pentru înzestrarea 
lui cu aparatura cuvenită. Mai 
mult, instalațiile existente în a- 
cest laborator, atunci cînd Insti
tutul de mine avea sediul în 
București, n-au mai ajuns la Pe
troșani, fiind reținute de către 
Institutul politehnic bucureștean, 
deși, nu de toate are trebuință 
Bucureștiul.

Am încercat să suplinim lipsa 
acestui îaborator prin ținerea o- 
relor respective în cadrul insta
lațiilor de preparare din Valea 
Jiului: la Petrila, Coroiești-Lupeni 
etc. Nu putem spune că n-am 
înregistrat unele rezultate fru
moase — dimpotrivă — 
laborator bine utilat ar 
mai indicat".

★
Din cele relatate pînă 

putut vedea, credem, că la Insti
tutul de mine din Petroșani, în 
însușirea bibliografiei de speciali
tate, pe lingă rezultatele bune 
înregistrate se întîmpină încă di
ficultăți. Se impune, ca atare, o 
analiză detaliată și profundă, în
soțită de luarea unor măsuri efi
ciente pentru înlăturarea acestei 
situații.

dar un 
fi mult

aici s-a

Neamț, în ziua de 27 decern* 
brie.

• Consfătuire cu tema t 
„Tratamentul stadial 
complex al principalelor 
localizări ale cancerului*

Vineri dimineața au început 
lucrările consfătuirii organi
zate de Uniunea societăților 
de științe medicale din R.P.R. 
cu tema : „Tratamentul sta- 
diaL complex al principalelor 
localizări ale cancerului".

Au participat academicieni, 
profesori, medici specialiști și 
0e medicină generală din în
treaga țară, precum și oaspeți 
de peste hotare.

9 Spectacol extraordi
nar cu opera „Faust“

Vineri seăra Opera de stat 
din Cluj a prezentat un spec
tacol extraordinar cu opera 
„Faust", la care și-au dat con
cursul soprana Zofia Konrad, 
bas-baritonul Wlodzimierz 
Denysinko și dirijorul Adam 
Kopycinski, de la opera din 
Wroklaw (R. P. Polonă).

Noi construcții de locuințe 

în orașul Ploiești

Foto : AGERPRES

f,înema Utgrafe
CAN-CAN (film pentru ecran 

panoramic) — rulează la : Patria 
(orele 9,30; 12,30,- 15,30; 18,30;
21,15).  HAMLET — cinemascop — 
rulează la: Republica (orele 9,30; 
12,15; 15,15; 18,15; 21), Melodia (ore
le 10,30; 14,30; 17,30; 20,30). MARILE 
MANEVRE — rulează la : Qarpați 
(orele 10; 12; 14; 16). S-A ÎNTIM- 
PLAT LA MILIȚIE — rulează Ia : 
Central (orele 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Feroviar (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
IVAILO — rulează la : Luceafărul 
(orele 9,30, 11.45, 14, 16.15; 18,30; 
20,45), Excelsior (orele 10; 12,15; 
15,30; 18,30; 20,30), Festival (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,30; 20,45). 
SEDUSĂ și ABANDONATĂ — ru
lează la : Flamura (orele 10; 12,30;

17,30; 20), Drumul Sării (orele

17,45; 20,30). ZIUA FERICIRI! 
rulează la : București (orele . 
; 11,45; 14,15; 18,30; 20,4»/

VESELIE LA ACAPULCO — ndea- 
ză la : Modern (orele 10'; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15)^30 DE ANI 
DE VESELIE — rulează la : Tomis 
(orele 9; 11 f3; 15; 17; 19; 21),
Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30).  GHINIONISTUL — rulează 
la : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). 1944 — XX — 1964
— RAID PRIN CINEMATOGRAFIE
— PISICA DE MARE — rulează la:
Lumina (orele 10,30; 13,30; 16,45;
20,15).  IOANA ÎN ATAC — ru
lează la ; Cosmos (orele 16; 18;
20). ÎNCURCĂTURA BLESTE
MATĂ — rulează la: Bucețji 
(orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21). 
VIAȚA PARTICULARĂ — rulea
ză Ia : Union (orele 11; 16; 18,15
20,30).  COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE — rulează la : Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30 — program pentru copii ora 
10 dimineața). OAMENI DE AFA
CERI — ILUSTRATE LA UN AL
BUM — rulează Ia : Timpuri Noi 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20),
Volga (orele 10; 12,15; 16-, 18,15:
20,30).  VII ȘI MORȚI — cinema
scop (ambele serii) — rulează la s 
înfrățirea între popoare (orele 16; 
20), Arta (orele 16; 19,30). MO- 
RAL’63 — rulează la : Cultural 
(orele 15,30; 18; 20,30). STRĂINUL
— cinemascop (ambele serii) — 
rulează la : Dacia (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Moșilor (orele 16; 19,30). 
UMBRELELE DIN CHERBOURG — 
rulează la : Buzești (orele 15; 17,30; 
20), Flacăra (orele 11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). COLABORATORUL 
CEKA — rulează ia : Unirea (orela 
16; 18,15; 20,30), Crîngași (orela 
16; 18,15; 20,30). CIOCIARA — m 
lează Ia : Munca (orele 14; 16; 
18,15; 20,30). M-AM ÎNDRĂGOS
TIT LA COPENHAGA — ruleaz( 
la : Popular (orele 16; 18,15; 20,30). 
COMOARA DIN VADUL VECrț
— rulează la : Pacea (orele 16; lft 
20).



III

Londra: PE SCURT

viitorul Festival
ALGER. — La invitația Or

ganizației de tineret „Jeune 
F.L.N.", experți din mai multe 
țări s-au întrunit zilele trecu
te pentru a elabora un proiect 
de program al manifestărilor 
culturale, care va fi dezbătut 
de Comitetul internațional de 
pregătire a celui de-al IX-lea 
Festival mondial al tineretului 
și studenților pentru pace și 
prietenie. Comitetul se va în
truni în ședință plenară în 
zilele de 16 și 17 decembrie 
1964 la Alger.

primului ministru

PARIS 4 (Agerpres). — Lulnd 
cuvîntul la ședința de deschi
dere a celei de-a opta confe
rințe franco — vest-germane. 
ale cărei lucrări se desfășoară 
la Paris, primul ministru fran
cez, Georges Pompidou, s-a re
ferit din nou la neliniștea pe 
care o încearcă cei care doresc 
„realizarea unei Europe unite 
și europene” din cauza înrău
tățirii relațiilor franco — vest- 
germane. Reamintind „vicisi
tudinile" intervenite în relații
le dintre cele două țări, Pom
pidou a declarat că anumite 
inițiative sînt de natură să în- 
tîrzie sau să compromită în 
mod periculos realizarea „aces
tei mari ambiții", privind crea
rea unei Europe politice unite. 
Cu toate că nu a citat aceste 
inițiative, observatorii remarcă 
că el s-a referit atît la proble
ma forțelor nucleare multilate
rale, în favoarea cărora s-a 
pronunțat R.F.G., în ciuda opo
ziției Franței, cit și la proble
ma armonizării prețurilor cere
alelor în cadrul Pieței comune. 
De altfel, în continuare, Pom
pidou a subliniat necesitatea 
creării fără întîrziere, între cei 
șase semnatari ai tratatului de 
Ia Roma, a unei „veritabile co
munități economice, adică a 
unei entități capabile să-și tră
iască propria sa viață și care 
să includă nu numai industria 
ci și agricultura". El a criticat 
pe aceia care ezită să-și asume 
responsabilitatea definirii și 
punerii în aplicare a unei po
litici europene In domeniul 
apărării.

Primul ministru francei a In
sistat, în continuare, asupra 
măsurilor care, potrivit părerii 
guvernului francez, ar putea 
duce Ia realizarea unei „Euro
pe europene”, criticînd pe a- 
ceia care „încearcă să golească 
de conținutul său o veritabilă 
uniune vest-europeană". „Pro
blema, a subliniat Pompidou, 
este de o deosebită gravitate în 
ochii guvernului francez, care 
dorește să se realizeze progre
se pe calea unei uniuni politi
ce”.

-—••

In ajunul vizitei
premierului Wilson

în S. U. A.A

TA uminică, primul ministru 
LJ Harold Wilson, însoțit de

Patrick Gordon Walker, 
ministrul afacerilor externe, De
nis Healey, ministrul apărării, și 
lordul Mountbatten, șeful statu
lui major general britanic, vor 
pleca la Washington, unde vor 
avea convorbiri cu președintele 
Johnson și cu miniștri ai admi
nistrației americane. In cadrul 
unui interviu acordat postului de 
televiziune I.T.V., premierul bri
tanic a fost întrebat, printre al
tele, și de obiectul apropiatelor 
discuții de la Washington. El a 
arătat, cu acest prilej, că nu este 
vorba de o agendă stabilită in 
mod precis și că, în mod firesc, 
la această întîlnire între un pre
ședinte și un prim-ministru vor 
fi trecute în revistă și examinate 
mai multe probleme din diverse 
domenii, privind atît interesele 
celor două țări, cit și situația pe 
plan internațional.

Ținînd seamă de pregătirile 
făcute pînă acum de o parte 
de alta a Atlanticului, în vederea 
acestor discuții, inclusiv călătoria 
lui Patrick Gordon Walker în 
S.U.A. și vizita la Londra a lui 
George Ball, subsecretar de stat 
al S.U.A., presa britanică își ex
primă părerea că printre proble
mele care vor fi abordate luni și 
marți la Washington va figura, 
cu prioritate, proiectul forței nu
cleare multilaterale.

Ziarul „Times” scrie că în ce 
privește forțele nucleare multi
laterale se va urmări o apropiere 
de poziția americană, în măsura 
în care acest lucru este practic 
posibil, căutîndu-se, totodată, să 
se obțină asigurări că povara 
cheltuielilor militare ale Marți 
Britanii nu va fi mărită prin noi

angajamente militare în cadrul 
N.A.T.O.

După cum subliniază presa bri
tanică, contrapropunerea Angliei 
va consta în constituirea unor 
forțe nucleare atlantice (formă 
care a fost recent aprobată de 
U.E.O.) care să cuprindă atît 
forțe navale de suprafață și sub
marine, cit și forțe aeriene. Ma
rea Britanie ar urma să contribuie 
cu bombardiere și submarine în
zestrate cu rachete Polaris, cu 
dreptul de a le retrage in cazul 
în care alianța ar lua sfîrșit, la 
un moment dat. „Times" explică 
această eventualitate în felul ur
mător : „Dacă vreo decizie ame
ricană ar duce la destrămarea a- 
lianței, Marea Britanie și-ar putea 
recupera forțele sale independen
te Polaris’*.

Un alt punct al agendei de la 
Washington se ca referi la con
trolul asupra folosirii acestor 
forțe nucleare. Delegația britani
că, se arată m presă, ar fi de a- 
cord cu „inevitabilitatea degetu
lui american pe trăgaci, pretin- 
zînd ca ceilalți membri ai alian
ței să aibă un puternic control 
politic în ce pricește elaborarea 
doctrinei și a scopurilor".

Referindu-se la ansamblul po
ziției britanice, ziarele sînt de 
părere că aceasta nu va fi rigidă 
și dificilă, d ca urmări o schițare 
generală a poziției britanice, ast
fel incit cele două părți să poată 
face propuneri practice de comun 
acord, pentru ca, ulterior, pro
blemele militare ale reorganizării 
NA.T.O. să constituie obiectul 
unor noi negocieri cu aliații cest- 
europeni.

Livre RODESCU
corespondentul Agerpres la 

Londra

t Lexicon

Președintele Johnson despre

problemele alianței atlantice

WASHINGTON 4 (Ager- 
pres). — Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a rostit joi 
la Universitatea Georgetown 
o cuvîntare consacrată pro
blemelor alianței atlantice. 
Vorbind în termeni „prudenți 
și pe un ton conciliant'* — 
după cum apreciază agenția 
France Presse — el a insistat 
asupra necesității întăririi u- 
nității vest-europene, ca și a 
legăturilor dintre Statele Uni
te și Europa occidentală.

Vorbitorul s-a referit la ac
tualul stadiu al relațiilor din 
cadrul alianței atlantice și a 
declarat că Statele Unite și 
țările din Europa occidentală 
„au speranțe și obiective co
mune". Străduindu-se să în
lăture rezervele unor țări din 
cauza rolului deosebit pe care 
îl au S.U.A. în cadrul alian
ței occidentale, Johnson a de
clarat : „Răspunsurile la pro
blemele noastre comune tre
buie să fie date cu consimță- 
mîntul tuturor. Acest consim- 
țămînt trebuie să fie bazat, la 
rîndul său, pe discuții și dez
bateri și pe respect față de 
ideile și propunerile tuturor".

Abordînd problema diver
gențelor care există în cadrul 
N.A.T.O., președintele a re
afirmat adeziunea Statelor 
Unite la forțele nucleare mul-

tilaterale. El a 'âsat tnsâ uw 
deschisă pentru ecEtnprtpu- 
nerile pe care le așteaptă — 
această problemă săptămlna 
viitoare din partea r— 
ministru britanic Hartâd Wil
son. în acest sens el a decla
rat : „Vom urmări faxsocdeao- 
na realizarea unui acord, na 
vom insista niciodată asupra 
unanimității. Noi rer-r- -a--»— 
interesul și preocupările 
zonabile ale 
acei care au 
proprii și cei 
Președintele 
după părerea

re
altor abați — 
arme nucieare 
care nu le au*, 
a subliniat că. 
sa. ^aBanga a- 

tlantică nu se află in r—rj ea 
se găsește în plină achîmba- 
re“.

în cuvîntarea sa.
tele S.U.A. a abordat și pro
blema relațiilor dintre S U_A_ 
și țările vest-europene cu 
statele socialiste. El a decla
rat că în această privință 
„există un interes comun în 
construirea de punți" în di
ferite domenii. Afirmînd că 
„națiunile atlantice au un in
teres comun fața de pacea 
lumii", vorbitorul a declarat 
că „Statele Unite sînt dispuse 
să discute cu U.R.S.S., pe ba
za unei consultări depline cu 
aliații lor, orice propunere de 
natura să sporească posibili
tățile unei păci trainice".

hotar
Dezbaterile din

ROMA. — La invitația uni
versităților din Roma și Nea- 
pole, prof. univ. Alexandra 
Bălăci, prorector al Universi
tății din București, care se 
află în prezent în vizită în 
Italia, a ținut un ciclu de con
ferințe cu temele : Nicolae 
Bălcescu și Giusepe Mazzini", 
„Comentatori romîni ai ope
rei lui Dante Alighieri-. „li
teratura italiană în Rominia-. 
Conferințele au fost urmărite 
cu mult interes de numeroși 
studenți și de cadre universi
tare de specialitate.

MADRID. — Agențiile occi- 
den tale de presă informează 
că Juan Peron a părăsit vinen 
hotelul din Sevilla, in care a 
lost reținut după întoarcerea 
sa de la Rio de Janeiro. Citind 
surse informate, agenția UJ*J 
relatează că guvernul spaniol 
care inițial i-a ordonat iui Pe
ron să rămînă la Sevilla, l-a 
autorizat pe fostul președinte 
al Argentinei să plece în sta
țiunea Torremolinos, situată in 
sudul Spaniei și i-a cerul sd se 
abțină de a face vreo declara-' 
fie presei. Potrivit ogentie: | 
Reuter, o persoană din ar. torc-1 
/ul generalului Peron a decks-, 
rat vineri la Sevilla că ^Peron | 
mai intenționează, totuși sd 
se întoarcă în Argentina iaaza- 
te de sfirșitul acestui an*.

COLOMBO. — Guvernai ces
ionez, prezidat de Sînmavo Ban- 
daranaike, a fost pus. pu ta 
minoritate în cadrul «neh MJt 
care a avat loc în ParUryrX cs 
prilejul dezbaterilor asupra de
cursului tronului (Ceylonul sn 
s-a proclamat încă rrțxibccă 
menține legături formale cu tro
nul britanic). Vota? pcer-.-xc 
guvernului a intervenit czpi axx 
multe luni de agitați pocteă. 
legată îndeosebi de legea con
troversată asupra presei

Votul din parlament sa cc ’-xi 
guvernul să demisioneze.
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Adunarea Generală a O.N.U.
NEW YORK. — în cadrul 

ședinței de vineri a Adunării 
Generale a O-N.U-, au conti
nuat dezbaterile generale.

Ministrul de externe al Ja
poniei. Etsusaboro Shiina, 
primul vorbitor la ședința de 
astăzi, a adresat un apel tu
turor puterilor să ajungă la 
un acord in privința interzice
rii totale a armelor nucleare. 
Totodată, el a subliniat nece
sitatea de a întreprinde noi 
pași în direcția dezarmării ge
nerale și totale.

A luat apoi cuvîntul minis
trul de externe al Somaliei, 
Ahmed Yussuf Dualeh. care 
a pledat în favoarea unor noi 
măsuri in direcția denuclea- 
rizării. inclusiv crearea de zo
ne libere de arme nucleare, 
ceea ce, a subliniat el. ar con
tribui la fnflptnirea dezar
mării. Ministrul soma:ian și-a 
exprimat regretul în legătură

cu faptul că nu sînt restabili
te drepturile R.P. Chineze la 
O.N.U. și că nu a fost invita
tă la tratativele privind de
zarmarea. Referindu-se la 
intervenția străină în Congo 
el a spus că problemele aces
tei țări trebuie rezolvate de 
poporul congolez.

în cadrul ședinței de vineri 
a luat cuvîntul și ministrul 
de externe al Dahomeyului, 
Gabriel Lozes, care a cerut 
denuclearizarea completă a 
continentului african. După ce 
s-a referit la necesitatea de
colonizării complete a conti
nentului african, ministrul de 
externe al Dahomeyului a ce
rut să fie adoptate sancțiuni 
economice și diplomatice îm
potriva Republicii Sud-Afri- 
cane și Portugaliei.

Ședința Adunării Generale 
continuă.

La
lui A.

încheierea
Novotny

Mitingul de
MOSCOVA 4 (Agapces). — 

LMad omMM H aritegul prie- 
KMXto-cebaskn-ace, care 

• mt foc La KresUn, L. Brej- 
a«r. prmhscretar al CC. al 
P C.US, a acceesat ca o îndato
ra yam-xi a P.C.U.S. în- 
îirrea F âer»otarea permanen
tă a eeaoMaiei țării. îmbunătă- 
țrea «Meador sovietici.
U-azmea Sorxtxă — a spus el
— dnpcae de toate cele nece
sare pestex rerah’area acestor 
MF.TZJ. b cm—zare a arătat că

ataiMe foi dezvoltă eco- 
zrexa m z3Ea rapid. O mare 
pnetesue 7-—^^ și cimentează 
pronarefo țăruar socialiste, le 
asee sere țefori mărețe comune
— a spos «orfctaruL ..Relațiile

ncterzează pemtr-o colaborare 
crescândă in domeniile politic, 
ecccccoc și cultural*.

■Drsrxir, iu relațiile dintre ță- 
de srw-Ă'nste. a spus L. Brejnev 
•e saesc wt. și proUeme cocn- 
jA**w a dr or rezolvare nu e 

tee țtrie aoezahste se întărește 
fo snz£ faptei impetriva impe- 
rih • aranfau peetm cauza pârii și 
pMBanfei mchI al întregii ome-

Seâsmda-se la situația inter- 
TCmaiM» L. Brejnev a spus că 
Vmumea Scmeticâ se pronunță 
ct Tcelrre fcnpotriva jocului pe- 
rrxn» ca așa-numitele forțe 

multilaterale ale 
NJLTQ -ea Sovietică, a 
șus ei ia cootmuare, a prezen- 
sar iacă de mult propuneri con
teste pr±erj a obține interzice
rea âTOLoâ si distrugerea armei 
xorieace. -Ia aceste probleme 
F ahe țări socialiste au prezen
tat yr XBitii proprii, a amintit 
aorntent Nu de mult aceeași 

a avut-o Republica 
Fyiari Chineză. Merită să se 
•eerie atenție acestui fapt".

Organizația pentru colaborare
economica

z
rrn

in

ia

vizitei
U. R. S. S.

Moscova

și dezvoltare (O.EC.D.)
| ___ L

El a reafirmat că U.R.S.S. pro
movează cu fermitate politica 
leninistă a coexistenței pașnice și 
luptă pentru destinderea încor
dării internaționale, pentru întă
rirea încrederii între state.

Referindu-se la noile atacuri 
efectuate de avioane militare 
americane și bombardarea teri
toriului R. D. Vietnam, L. Brej- 
nev a declarat că „Uniunea So
vietică nu poate să rămînă indi
ferentă față de soarta unei țări 
socialiste frățești și este gata să-i 
acorde ajutorul* necesar". în con
tinuare, vorbitorul a condamnat 
politica agresivă dusă de cercu
rile imperialiste din S.U.A. față 
de Cuba și a subliniat că „Uniu
nea Sovietică sprijină cu fermi
tate Republica Cuba".

în legătură cu atrocitățile co
mise de colonialiști în Congo, 
L. Brejnev a arătat că „Uniunea 
Sovietică sprijină cu hotărîre 
libertatea și independența Con- 
go-ului“.

„Activitatea forțelor imperia
liste reclamă în mod imperios 
consolidarea frontului antiimpe
rialist unic“ — a subliniat vorbito
rul. Sistemul mondial al socialis
mului, clasa muncitoare interna
țională, mișcarea de eliberare 
națională, sînt capabile „să ob
țină consolidarea păcii și crearea 
condițiilor pentru progresul so
cial nestingherit".

A luat apoi cuvîntul A. Novot
ny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
care a spus că Cehoslovacia a- 
cordă o mare însemnătate adîn- 
cirii colaborării cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări ale co
munității socialiste.

Vorbitorul a remarcat că în 
diferite regiuni ale lumii este 
menținută încordarea. Acest lu
cru îl atestă ultimele evenimente 
din Congo și Vietnamul de sud. 
El și-a exprimat îngrijorarea fa
ță de acțiunile forțelor revanșis- 
mului și militarismului.

Singura cale pentru asigurarea 
păcii și preîntîmpinarea războiu
lui atomic în Europa — a arătat 
vorbitorul — este calea tratative
lor cu privire la reglementarea 
pașnică a relațiilor în Europa, 

'calea rezolvării în felul acesta a 
problemelor nesoluționate.

★
în aceeași zi, a fost semnat co- 

‘municatul sovieto-cehoslovac, re- 
5 feri tor la vizita delegației de 
.partid și de stat a Cehoslovaciei 
în U.R.S.S.

★
La 4 decembrie, 

. partid și de stat a 
‘slovace, condusă de 
votny, care a făcut
cială în Uniunea Sovietică, a pă
răsit Moscova.

în aceeași zi, delegația a sosit 
la Praga.

delegația de 
R. S. Ceho- 
Antonin No- 
o vizită ofi-

Ucid pentru bani...
Un reportaj din „Der 

Stern" despre 
mercenarii din Congo

„Cine sînt acești mercenari albi, cine sînt acești 
oameni care pentru bani peșin trag în negri ?

Aventurieri? Asasini? Soldați? Totul împreună".

venimentele de la Stanleyville au plasat în atenția opi
niei publice mondiale situația tragică din Congo. în 
sîngerosul război împotriva patrioților congolezi un rol 
important a fost rezervat mercenarilor al'bi. Ei formează 
coloana vertebrală a armatei lui Cliombe. Despre mer
cenarii albi relatează trimișii speciali ai revistei vest-ger- 
mane „DER STERN“. Cine sînt mercenarii ?

Ei au venit aici pentru a cîștiga bani — trei mii de mărci pe 
lună. Așa prevede contractul lor. Dacă vor intra cîndva în posesia 
acestor bani, aceasta este o altă chestiune. Dar ei dețin destul'ă pu
tere. Ei au dreptul să jefuiască, să rechiziționeze, să siluiască, să

Mercenarul-locotenent Masy, jelui nd un patriot congolez 
ucis. Din „mărinimie" îi va lăsa totuși actele ca să poată fi 

identiiicat

schingiuiască, să omoare. Pentru ca să-și exercite însă puterea, ei tre
buie să cucerească orașe. Satele de negri nu le pot oferi nimic. Sără
căcioasele colibe de bambus pot fi folosite, în cel mai bun caz, ca 
material pentru făcut foc, dar în nici un caz drept un obiect de jaf. 
Ce le rămîne deci mercenarilor ? Orașul! Următorul oraș care se află 
poate I’a o distanță de 300 km în pădurea virgină, în mlaștină, în 
junglă.

Dar ei vor să ajungă acolo. Acolo există rachiu, femei, pradă. 
Iar conducătorul unui asemenea pumn de oameni pierduți este căpi
tanul Siegfried Miiller.

Printre cei avizi de aventuri, printre mercenarii albi se numără 
(vest) germanii; ei sînt foarte prețuiți. Acești tineri de 20 de ani care 
au părăsit Germania (federală) pentru a scăpa de serviciul militar, au 
o faimă legendară că ar fi specialiști în rezolvarea problemelor ra- 
sial'e.

Siegfried Miiller are 44 de ani, o statură mijlocie. Și-a ras capul 
pentru a putea suporta mai ușor căldurile. Felul lui de a vorbi este 
încet și subliniază cuvintele cu mișcări lente ale mîinii. în timp ce 
ne vorbește, se plimbă prin cameră.

Lumina luminărilor conturează umbra sa supradimensionai pe 
perete. își contemplă „Crucea de Fier" pe care o poartă astăzi cu 
aceeași mîndrie ca și acum 20 de ani. Este un ordin original și are 
pe el gravată zvastica.

— Aceasta am cîștigat-o în 1943, în Rusia — spune el.
— Aici, probabil că nu se dau ordine — spun eu.
— Nu, în schimb se primesc bani.
Căpitanul Miiller trece sub tăcere mărimea soldei sale (5000 de 

mărci) arată „Der Stern“. Dar el continuă :
— Soldații au dreptul să jefuiască. Tot ce găsesc le aparține. 

Exceptînd armele. Acestea trebuie predate. Ceasuri, bijuterii și alte 
obiecte de valoare constituie prada lor recunoscută prin regulamente.

Intervine Heidemann :
— Aici, în junglă n-ai ce jefui.
Căpitanul dă din cap :
— In satele negrilor desigur că nu există nimic. Pentru aoeasta 

trebuie să cucerim orașe.
— După vechiul obicei al mercenarilor — adaug eu.
Siegried Miiller a fost în trecut militar de profesie. Nu a fost 

erou de profesie. După război n-a putut să se acomodeze. A lucrat 
pentru o firmă de reclamă : în timpul' reformei monetare a dat fali
ment. A lucrat în cadrul poliției industriale americane : n-a reușit 
s-o ducă la capăt. S-a căsătorit și a lucrat în tipografia socrului său. 
Și aici toate au mers anapoda.

Voia să intre în Bundeswehr. Miiller ;
— M-am prezentat destul de devreme, dar acolo domneau clici. 

Numai cei ce aveau nepoți și prieteni puteau să intre.
S-a dus în Africa unde detona minele pe care Rommel îe-a pus 

acolo în timpul ultimului război. In acest fel, s-a întors la vechea sa 
profesiune : soldat.

Tot timpul m-a jenat ceva. Nu-mi puteam da seama ce este. 
Abia acum mi-a venit în minte. Mirosul. Aici nu mirosea ca la Leo
poldville, nici ca la Coquilhatville, nici ca la Ingende. Aici, domnea 
un miros de cadavre intrate în putrefacție. Ne-am culcat.

încheiem aci extrasele din „DER STERN“. Putem adăuga și re
latările corespondentului ziarului „IL GIORNO". Ziaristul* italian re
lata de la Stanleyville : „Un oraș mort cu cadavre care putrezesc pe 
străzi. Nu se fac prizonieri: rebelii sau cei care sînt suspectați că 
simpatizează cu ei sînt uciși în casele lor". „Coloanele (mercenarilor) 
înaintează, jefuiesc casele și străzile, trag în orice țintă care se mișcă 
și morții continuă să cadă".

£3 a câ a ibe-

a i al Orza-

ION D. GO LA I

i

4

*

: Ili

$

Anglia. In fotograJie, vedere panoramică din Londra
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