
Angajamente
Ain

întrecerea
socialistă

• Lucrări de construcții 
de calitate superioară

Analizînd sarcinile de plan 
pe anul 1965, colectivul Trus
tului de construcții-montaj 
Nr. 1 din București a scos la 
iveală însemnate rezerve in
terne menite să ducă la îm
bunătățirea calității lucrărilor 
de construcții și montaje, la 
predarea lor beneficiarilor 
înainte de termen. Ei și-au 
luat, în întrecerea socialistă 
pe anul în curs, următoarele 
angajamente:

— să scurteze termenele de 
punere în funcțiune a obiec
tivelor față de prevederile 
planului după cum urmează:

— cu 30 zile la Fabrica de 
pline București;

— cu 15 zile la secția de 
pudretă de cauciuc și cu 20 
de zile Ia secția de prelucrare 
a cauciucului din cadrul Com
binatului de cauciuc Jilava ;

— cu 20—30 zile la com
plexele pentru creșterea și în- 
grășarca porcilor în regim 
industrial;

— cu 15 zile la Centrul 
școlar București-Militari.

— să ridice necontenit ni
velul calității lucrărilor exe
cutate, astfel ca toate obiecti
vele să primească la recepție 
calificativul „bine" și „foarte 
bine“ ;

— să reducă consumurile 
specifice față de deviz prin 
eliminarea pierderilor și a ri
sipei la următoarele mate
riale :

— 25 tone materiale fe
roase ;

— 100 tone ciment;
— 100 mc cherestea ;
— 40 mc lemn rotund.
— să realizeze peste plan 

500 000 lei economii la prețul 
de cost și 500 000 lei bene
ficii.

Printre măsurile ce se vor 
lua pentru realizarea angaja
mentelor se numără: crește
rea gradului de industrializare 
a lucrărilor prin mărirea in
dicelui de prefabricare a be- 
tonului-armat cu 5 la sută 
față de realizările din 1964; 
extinderea folosirii eșafodaje
lor demontabile de inventar 
pînă la 30 la sută din supra
fețele cofrate ; extinderea fo
losirii cofrajelor de inventar 
la 85 la sută din suprafețele 
cofrate; sporirea indicelui de 
mecanizare a săpăturilor cu 3 
la sută peste nivelul anului 
trecut; mecanizarea în pro
porție de 85 la sută a extra
gerii agregatelor; îmbunătăți
rea organizării muncii pe șan
tiere, prin constituirea de 
brigăzi de specialitate cu ca
racter permanent.

•Tuturor agregatelor- 
performanțe tehnice 

ridicate
Dezbătînd cu răspundere 

sarcinile ce le au în acest an, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii Uzinei „Tehnofrig“-Cluj, 
au făcut numeroase propuneri 
privind realizarea unor insta
lații refrigerente de tot mai 
bună calitate și pentru depă
șirea principalilor indicatori 
de plan.

Colectivul uzinei și-a luat 
angajamentul ca în întrecerea 
socialistă să realizeze peste 
planul anual următoarele:

— 3 460 000 lei la produc
ția globală;

— 1545 000 lei la produc
ția marfă;

— 30 de agregate frigori
fice și piese de schimb în va
loare de 345 000 Iei;

— să sporească cu 2 la 
sută productivitatea muncii;

— 1 000 000 lei economii la 
prețul de cost;

— 1 000 000 lei beneficii.
Din care pînă la 1 Mai:
— 1 000 000 lei la produc

ția globală ;
— 250 000 lei la producția 

marfă;
— piese de schimb în va

loare de 130 000 lei;
— 3 bucăți compresoare 

frigorifice convenționale;
—100 000 lei economii la 

prețul de cost;
— 50 000 lei beneficii.

Cea mai mare parte a pro
duselor peste plan vor fi rea
lizate pe seama economiilor 
de metal.

Aceste angajamente vor fi 
realizate prin aplicarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice, 
printre care : mărirea gradului 
de echipare cu scule, dispozi
tive, verificatoare a tuturor 
produselor, pentru atingerea 
performanțelor prevăzute în 
caietele de sarcini; îmbunătă
țirea organizării fabricației 
prin extinderea prelucrării în 
grup a pieselor pe linii tehno
logice la toate produsele din 
hala de prelucrări mecanice ; 
aplicarea unor procedee avan
sate de lucru cum sînt: tur
narea de precizie; prelucrări 
de mașini cu comandă pro
gram, sudură automată ; folo
sirea pe scară tot mai largă 
a micii mecanizări; se vor 
executa mai multe lucrări de 
ușurare a muncii fizice.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Coordonate ale producțiilor

După lecția teoretică, o dfMfitiafM pnettei 1 
tor a cooperativei agricole de imdoefir Aa li

Muncitor
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Lunii cardi ia sate
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man șt constante
In scrisorile primite în ultimul timp 1 

tineri cititori ai ziarului ne solicită să p 
pre experiența cooperativelor agricole 
an la an au realizat producții mari și 
mare, zootehnie, legumicultura etc. Legat de 
pondenții noștri voluntari și-au manifestat 
cum se procedează în diferite cooperative 
cointeresarea țăranilor cooperatori in creșterea producție; 
vegetale și animale.

Ca răspuns, publicăm acum un articol despre experiența 
cooperativei agricole de producție din 
regiunea Oltenia.

ooperativa agrico
lă de producție 
din Piscu Vechi, 
regiunea Oltenia, 
a încheiat anul 
1964 cu un bilanț 
rodnic : 4 248 kg 

porumb boabe la hectar și 
29 000 de kg sfeclă de zahăr 
la hectar ; producția medie de 
lapte la cele 175 de vâri fu
rajate a fost de 2 200 litri ; 
s-au contractat cu statul can
tități importante de produse 
vegetale și animale, iar veni
turile globale au depășit 
cele realizate 
urmă cu 
let

Acum, 
cind se

pe 
in 
de

va W1 an
aproape 1500 000

la început de an — 
stabilesc măsurile 

de organizare a producție 
pentru o nouă perioadă ce 
muncă, țăranii cooperatori din 
această comună fac, totodată, 
o amănunțită analiză a fac
torilor care au determinat 
producția anului trecut.

Pe șantierul Lrinei
de aluminiu din

Constructorii de pe 
șantierul Uzinei de 
aluminiu din Sla
tina desfășoară o vie 
activitate pentru ter
minarea lucrărilor de 
construcții - montaj. 
Sînt terminate maga
zia generală, stația 
de compresoare, ate
lierul mecanic, cen-

trala termici și alte 
obiective. Intr-un sta
diu foarte avansai se 
află montajul utilaje
lor la tumul de pas
tă, cuptorul de coa
cere, hala electroliză 
sud. hala preselor și 
altele. Ritmul susți
nut de lucru face po
sibil ca încă din pri

■i
H

ei 5 380 de stu- 
denți ai Institutu
lui politehnic din 
Iași sînt în sesiu
ne de examene. 
Despre modul 
cum se prezintă

studenții la examene, mai în- 
tîi, cîteva concluzii ale tova
rășilor profesori, conferenți
ari și asistenți.

Au cuvîntul 
examinatorii:

Prof. univ. TIBERIU GOL- 
GOȚIU, prorector al Ins
titutului politehnic :

„O statistică făcută recent, 
după primele examene, arată 
creșterea raportului notelor 
bune față de cele de „6“ și „5". 
Putem, deci, trage concluzia că 
a crescut răspunderea studen
ților pentru pregătirea lor pro
fesională, nivelul cunoștințelor 
acumulate de ei. în acest sens 
pot fi citate Facultatea de chi
mie industrială și Facultatea 
de electrotehnică. Un real 
progres au făcut și studenții 
Facultății de mecanică, unde 
anul trecut procentul notelor 
bune a fost scăzut. Ceea ce în

PREZiTtT

TWNDRll

VOT ,

Slatina
ginul

Utilitatea 
demonstrative

grijorează însă în această se
siune este numărul reprezen
tărilor la examene, mai mare 
decît anul trecut. La Faculta
tea de construcții, care deține 

POLITEHNICA IEȘEANĂ
IN EXAMENE

recordul în această privință, 
în ziua de 17 ianuarie s-au 
înregistrat nu mai puțin de 
30 de studenți neprezecian. 
din 196 citi trebuiau să-și sus
țină evamerrri

Ca examinator, sin: mulțu
mit de nivelul la care se pre
zintă pînă acum anul I al Fa
cultăți de chimie industrială 
Ia examenul de -Chimie anor
ganică*. Am constatat că au 
asimilat materia predată, corr.- 
pletîndu-și cunoștințele din 

. i 
a ăe-

bibliografia de specialitate re
comandată. Se observă la 
studenții anului I și driiculrit: 
în generalizări, reminiscențe 
ale unui mod -școlăresc* de 

studiu strict acumulativ, etapă 
care putea ri depășită*.

Ca*L AUREL POFOVICT 
Faealtatea de etectrateh

Jh general că examinați 
pînă acum ia Mașini electri
ce- au dovedit serimitaie in 
pregătire. N-am cxsstatat la 
studenții anului IV învățarea 
pe de rost a unor noțiuni și 
cred că aceasta se datorește

cx ctrft ti

xri plus de maturitate pe 
care «z dobcadtr-a. des: la uxa

fnr-em: apm fmcată a emt-

t-nțrior. M-a bucurat " apr ii că 
răspunsurile brine de pină a- 
rm au dovedit receptiv:tatea 
smaderițfkg la progreseâe in- 
dustriă e'.ecti otebnire din țara 
noastră- exemplele fiind date 
rin aceste respirări.

O serie de lipsuri constatate 
cu prilejul examinărilor pu
teau fi evitate printr-o legă
tură mai strinsă a studen
ților cu cadrele didactice. 
Fiarta rar au venit stu- 

la enemttațiile orga- 
otnte de catedra noastră. Pe 
de altă parte, constatarea mai 
veche că sînt necesare și la 
secția eJaclioenergetică. pen

tru aprofundarea unor proble
me conexe în cadrul lucrărilor 
de laborator, trei ore și nu 
două cum s-a făcut, mi-a fost 
întărită de examen și susțin 
oportunitatea acestei extin
deri".

Șef de lucrări BEJAN 
ION, Facultatea de elec
trotehnică :

..Pentru anul V disciplina 
„Automatizări și telecomenzi"

Carnet electoral

• • •** *■**■*• * teiperea spectaeotatai, sala Ca- 
Wv ***• vrin-i c zixe-erxlxj di» raionul 16 Februa- 

n»«4r e. Ca întotdeauna, intil-
-tz-ez a. ăsstaibbd artistic al U.TA!. este așteptată 
c* «crebisre. rxi ales i» această seară, cind 
?r .straps artiști — :: rarcși de mancă ji învățătură 
rx rpectri:—.-. c- sală — inaugurează seria progra- 

•J»cze tlegerdor de U 7 martie.
ixzF.txaz partidului ți patriei noastre socialiste a fost

Wsnyi prBfrau fn esențele artei — poezie, cîntec, dans — 
~~-r— :—u .4tu.c~.hlu.us cu înfățișat ieri, pe scenă, imagini ale 
’xr-:* rtririn abțmtte de oamenii muncii, sub conducerea 
peraexf». ia enti puterii populare. Cintecele 

pcrttg" ce — ~ ~

y* « __________ — _. ______,
• • rcer* de S trgH Teodorescu — au exprimat bucuria, munca 
ezz-lxxjzx, bterederea în noi înfăptuiri. Și dansatorii, admira- 
r-~= dsxsctori ci Ansamblului, în emoționante suite coregrafice 

yfr* P* scenă — prin dansul regiunilor — în tumultuoși pași 
ce msndrie ale constructorilor socialismului din 

X -x vxnri.
Apicuxeie îndelungate ale spectatorilor au fost totodată și o 

«raze —ceese în viitoarele spectacole pe care Ansamblul
ie va ț—eze-.ta in fața muncitorilor de la orașe și sate.

_ _ ^Glorios
Xirtxa Neagu, „Patria mea“ de I. Vintilă, 
de cor, melodiile populare inspirate din via- 

scv-Țui, poeziile ,,Partidului“ de M. Beniuc,

F. P.

A apărut culegerea

de cintccc

„Mîndru mă

prezint la vot“

prezintă destule dificultăți. A 
doua parte a cursului predat 
are mai mult caracter practic, 
de aplicații. însușirea lui ce
rea însă cunoașterea temeinică 

a noțiunilor teoretice, predate 
la aceeași disciplină mai ales 
anul trecut. Răspunsurile bune 
ale studenților Iroaie Rodica, 
Ioanovici Ion, Chelaru Maria 
și Ifrim Pavel din grupa 361 
au arătat continuitatea și te
meinicia unui studiu eșalonat 
de-a lungul a două semestre. 
Am observat, de asemenea, că 
studenții cu o frecvență slabă 
au fost și cei care au dat răs
punsuri necorespunzătoare. îi 

Venind în întîmpinarea ce
rințelor sutelor de formații 
artistice care adaugă în pre
zent la repertoriul lor o serie 
de piese vocale dedicate alege
rilor, Casa centrală a creației 
populare a publicat în aceste 
zile o suită de cîntece închina
te acestui eveniment.

„Mîndru mă prezint la vot“ 
de I. D. Chirescu, „Votăm" de 
Gh. Bazavan, „Hai la alegeri 
împreună" de Radu Paladi, 
„Cîntă-mi, cîntă, ceteră“ de 
Th. Bratu, „Să-i votăm pe cei 
mai vrednici" de V. Timiș, 
„Azi votez întîia oară" de Em. 
Lerescu, „Țării îi dăm votul" 
de L. Paceag, „Cîntec pentru 
votul nostru" de S. Sarchizov 
și „O cunună-i țara întreagă" 
— iată titlurile pieselor muzi
cale din cuprinsul culegerii, 
în culegere sînt totodată și 
cîteva din interesantele cînte
ce de masă create în ultimul 
timp.

TR. P.

Vedere generală a Uzinei 
produse petrochimice 

„Dero" din Ploiești 

Foto : AGERPRES

citez, de pildă, pe Enăchescu 
Mihai și Botez Dan".

Asistent ION SIMIONES- 
CU, Facultatea de indus
trie ușoară :

„Ca să poată promova exa
menul de „Teoria mecanisme
lor și mașinilor", studenții gru
pei 548 aveau nevoie de temei
nice cunoștințe de matematică 
și deprinderi de calcul bine 
formate prin rezolvarea cu
rentă a unor probleme, pe 
baza unei atente însușiri a no
țiunilor teoretice. Insuccesul 
luiGedo Eva, Kovacs Laszlo, 
Diaconași Teodor, Ștefan Dra- 
gomir și Dinu Mihai la acest 
examen nu este decît bilanțul 
unui semestru de inactivitate 
în seminar. Fără cunoștințele 
anterioare bine fixate, fără 
însușirea din timp a cunoștin
țelor predate anul trecut, în 
prima parte a cursului—învă
țarea pe de rost, „fotografică", 
a unor scheme și formule nu 
putea avea altă finalitate" —

ION TRONAC

Continuare în pag a IV-a)



Drumuri noi Masă rotundă cu participarea acad. prof. Eugen Macovsclil, directorul Institutului de biochimie al 
Academiei R.P.R., Victoria Alexandrescu, candidat în științe chimice, șef de sector. Sabin Vasu, cercetător 
principal, și Viorica Frunzei!, cercetător la Institutul de biochimie al Academiei R.P.R.

in știința

contemporanii Biochitnia și ereditatea
RED : In studierea ți clarifi

carea complexelor probleme 
ale eredității, crește tot mai 
mult aportul unei științe rela
tiv noi, a biochimiei. Dorim 
să înfățișăm cititorilor noștri, 
prin intermediul acestei dezba
teri, cîteva dintre realizările 
obținute șl perspectivele 
cercetare ce se deschid în 
cest domeniu.

de
a-

O știință noua
Vă rugăm, așadar, tovară

șe profesor, să ne explicați în 
ce constă aportul biochimiei 
la dezvoltarea cunoștințelor 
științifice în domeniul eredi
tății.

Acad. prof. E. MACOV- 
SCHI: Problema transmiterii 
caracterelor ereditare preo
cupă omenirea de mult Din 
cele mai vechi timpuri, oa
menii au găsit procedee care 
permit modificarea naturii 
ființelor vii și obținerea noi
lor soiuri de plante și noilor 
rase de animale, tot mai bu
ne și mai productive. Aceste 
transformări ale ființelor vii 
se realizau prin selecție, fără 
să se cunoască faptul că ele 
depind de anumite compo
nente și procese biochimice 
care se produc în organisme. 
Nici atunci cînd, în 1869 — 
adică acum aproape 100 de 
ani — F. Mischer a descoperit 
acizii nucleici, nu li s-a a- 
cordat prea multă atente. A- 
bia în ultimul timp, odată cu 
stabilirea structurii lor chi
mice și localizării lor in ce
lule, s-a aflat că acizilor nu
cleici le revine un rol im
portant în procesul transmi
terii caracterelor ereditare, 
deschizîndu-se noi și nebănu
ite perspective de cercetare 
în acest domeniu, cu reper
cusiuni adînci în agricultu
ră, medicină și diferite

murl ale industriei fermen
tative. Astfel s-a născut o 
nouă ramură a științei, „ge
netica biochimică" — știința 
care urmărește stabilirea ro
lului în ereditate a diferite
lor elemente constitutive ale 
celulei, (acizii nucleici prezin
tă aici o importanță deosebi
tă) și ale cărei realizări dau 
lovituri puternice concepții
lor idealiste, scoțînd în relief 
substratul material și meca
nismul biochimic al fenome
nelor care intervin în eredita
te.

RED: Care sînt purtătorii 
materiali ai factorilor ce in
tervin în transmiterea ca
racterelor ereditare ?

VICTORLA ALEXANDRES. 
CU : Dezvoltarea vertiginoasă 
a geneticii moderne a permis 
realizarea unor pași impor
tanți pe calea precizării na
turii chimice a determinan
telor ereditare ale celulei. 
După cum se știe. In timpul 
diviziunii celulare din nu
cleu, rezultă formațiuni spe
ciale numite cromozomi. în
că de la descoperirea lor s-au 
emis păreri că tocmai acești 
cromozomi sînt acei prin care 
se transmit caracterele eredi
tare de ia o celulă la alta, iar 
prin celulele sexuale — de 
la un organism la altul. în 
privința cromozomilor s-a sta
bilit că ei sînt formați dtn- 
tr-un fascicol de filamente 
spitalizate. alcătuite dm dizo- 
xiribonueieeproțe'de. La ria
dul lor, dizoxiribcm-clecpro- 
teideie sînt formate din couă 
componente diferite: aridul 
dizoxiribonucleic (A_D N.) ă 
proteine, lîoieculele dizoxfri- 
bonucieoproteidelor sint dis
puse în filamentele cromozo
milor în așa fe! Inrft A_D3> -ol 
se află la mijloc, iar proteina 
spre suprafața *^~amgen:’-:-, 
servind ca un fel ce inveli- 
toare. De-a lungul ertxnazo-

milor se disting porțiuni mai 
active din punct de vedere bi
ochimic, care alternează cu 
porțiuni mai puțin active sau 
chiar inerte. în ceea ce pri
vește funcția biochimică a 
materialului din care sînt al
cătuite filamentele amintite, 
aceasta este condiționată 
special de A.D.N.

Acizii nucleici 
și ereditatea

în

RED : Ce se cunoaște des
pre acizii nucleici și alcătui
rea lor ?

VICTORIA ALEXANDRES
CU : Acizii nucleici sînt sub
stanțe cu molecule foarte 
mari, conținînd de la sute pî
nă la multe zeci de mii de 
nucleotide (Un nucleotid este 
format dintr-o bază azotată, 
un glucid și acid fosforic). 
S-au descoperit două grupe 
mari de acizi nucleici: A_D1N.
— ale căror molecule, alături 
de acid fosforic, conțin ca baze 
azotate adettma, guanina. dto- 
zma și tmina. iar ca glucid
— dezoxiriboaa. și acizii ribo- 

(A-R24A. ale cărm

io 
in

molecule, alături de acid fos
foric eonțin ca baze azotate 
adenina, guanina, citozină și 
uracilul, iar ca glucid — ri- 
boza.

Datorită faptului că propor
ția și ordinea nucleotidelor 
constituente poate varia la 
infinit, numărul acizilor di- 
zoxiribonucleici și ribonu- 
cleici este, practic, nelimitat 
Datorită acestui fapt, fiecare 
fel de organism are acizii nu
cleici caracteristici lui.

RED : Dar în ce constă, 
fond, rolul acestor acizi 
ereditate ?

VICTORIA ALEXANDRES
CU : Acizii dizoxiribonucle- 
ici constituie baza materială 
a transmiterii informației e- 
reditare. Aceasta se bazează 
pe structura moleculară a a- 
ddului dizoxiribonucleic care 
ca și acizii ribonudeid. este 
format dm două lanțuri de 
nucleotide ce pornesc unul 
spre celălalt fa» formă de 
spirale; având un raport 
complementar unul față ce 
celălalt, adică fiecărui nucie- 
otid din structura unui lanț 
D corespunde în cel de-al do- 

rtucleoti d bi-

ne stabilit: de exemplu, 
nina dintr-un lanț este 
gată, totodată, de tinina 
cel de-al doilea lanț, iar 
nina de citozină. Acizii dizo- 
xiribonucleici în celulă se gă
sesc în special în nucleu și 
foarte puțin în citoplasmă, 

în procesul diviziunii celu
lare, spirala dublă a acidu
lui dizoxiribonucleic se se
pară în cele două spirale din 
«.are este alcătuită ; pe fie
care spirală în parte se for
mează prin biosinteză cîte o 
nouă spirală care se unește 
cu ea. realizîndu-se noi spira
le duble ale acidului dizexiri- 
bonucieic. Astfel, din fiecare 
moleculă de ADN. se for
mează cite două molecule noi 
de A_D.N„ identice cu pri
ma. Deci, avem de-a face cu 
o sinteză prin „autoreprodu- 
cere' a acidului dizoxiribo- 
nucieic. asigurindu-se în fe
lul acesta transmiterea in
formației ereditare de la ce
lula parentală la descendențe. 
Această informație ereditară 
este răspunzătoare de for
marea proteinelor, și în pri
mul rlnd, a prozeinelor-en- 
ztmă, sînt catalizatorii

ade- 
le- 
din 

gua-

proceselor metabolice celula- | 
re.re.

Acad, prof E. MACOV- 
SCHI: O completare : în ulti
mul timp, problemei autore- 
producerii acizilor nucleici — 
sau cum 1 se mai spune pro
blemei replicării acestor a- 
cizi — precum și replicării I 
cromozomilor — i se acordă o 0 
atenție deosebită. în această " 
ordine de idei, pot fi mențio
nate lucrările publicate de J. 
Herbert, R. Sinsheimer, H. 
Joshikawa și de al ți autori. 
De mare importanță este și 
faptul că, după cum au ară
tat recent A. Kozinbeng, J. 
Cairns, Ch. Weissman, L Ta- 
kagi și alții (1964), fenomenul 
replicării acidului dizoxiribo
nucleic a putut fi cercetat 
atit in vivo dt și in vitro, da
torită izolării din bacterii și 
din celulele animale ale apa
ratului euzimatic, care inter
vine în acest fenomen.
încă o dovadă a rolului 
tabolismului celular în 
cesele care se produc la 
velul acizilor nucleici.

pot fi mai bune
D 110 și S 18

Pe urmele

de mobilă

.-. laboratorul de red. o.retopi «I Institutului de cercetări hor- 
trvftkole din Capitală

Foto : AGERPRES

(Va arma)

Scenă din „Samson șl Dalila de Saint Saens, Interpretată d» 
un colectiv al Operei de stat din Cluj

Foto: AGERPRES

OS®!

materialelor publicate

în nr. 4841 din 13 decembrie 
al ziarului „Scînteia tineretu
lui" a apărut articolul „D 110 
și S 18 pot fi mai bune".

Conducerea Uzinei „Timpuri 
Noi* din Capitală, unde se 
fabrică aceste motoare, a 
transmis redacției un răspuns 
detaliat în care se arătau mă
surile luate pentru îmbunătă
țirea calității celor două ti
puri de motoare.

Articolul menționat — pre
cizează răspunsul primit — 
a constituit încă un prilej de 
analiză a calității motoarelor 
și compresoarelor fabricate de 
uzina noastră. Din această a- 
naliză a rezultat:

1. Un plan de măsuri pen
tru îmbunătățirea calității mo
torului S 18 care cuprinde 25 
măsuri și 32 poziții. Dintre 
acestea enumerăm:

Pentru ridicarea călită*:: 
unor repere importante, cu 
sprijinul forului tutelar, am 
stabilit în planul de colabora
re ca ele să fie executate de 
către altă uzină unde există 
condiții de fabricare a acesto
ra prin metode moderne de 
turnare. Uzina respectivă va 
proiecta matrițele de turnat 
sub presiune iar uzina noastră 
le va executa începînd d.r. tri
mestrul II 1965.

O cale principală de îmbu
nătățire a calității motoarelor 
o constituie verificarea com
portării lor în exploatare. 
Conducerea uzinei a stabilit 
ca tehnicienii din cadrul servi
ciului C.T.C. să se deplaseze 
îrj întreprinderile forestiere și 
să urmărească felul cum se 
comportă în exploatare mo
toarele S 18. Serviciile con- 
structor-șef și metalurg șef 
au primit sarcina să studieze 
posibilitatea de mărire a re
zistenței la uzură a cămășilor 
de cilindru, modificarea siste
mului de strîngere a volantu
lui, schimbarea materialului 
din care sînt executate con
ductele de alimentare a car
buratorului etc.

Pentru serviciul tehnolog 
șef s-au prevăzut măsuri pri
vind ridicarea gradului de e- 
chipare cu S.D.V.-uri prin 
proiectarea de noi S.D.V.-uri 
și de verificare a celor exis
tente.

S-a stabilit
C.T.C. să verifice în proporție 
dQ sută la sută și în mod per
manent reperele importante 
pentru a se elimina și în a- 
cest fel eventualele nepotri
viri din montaj.

2. Un plan de măsuri pentru 
îmbunătățirea motorului D 110 
care cuprinde 44 măsuri și 101 
poziții. In cadrul măsurilor 
prevăzute a fi rezolvate men
ționăm următoarele:

— Perfecționarea tehnolo
giei de turnare și prelucrare 
a segmenților.

— Studierea și experimen
tarea pornirii electrice a mo
torului.

— Experimentarea la Uzi
nele de tractoare a posibilită
ții de călire prin curenți de 
înaltă frecvență a 20 bucșe 
cilindru, pentru mărirea rezis
tentei lor la uzură.

— Pentru îmbunătățirea ca
lității pieselor turnate s-au 
luat măsuri să se execute cel

ca. serviciul

puțin 1 
o serie

— Omxcgarea a 80 
de operații atît pentru 
rul prelucrări la cald cit si La 
rece.

Planurile de măsuri elabo
rate au ținut seama atit de 
propunerile și sugestiile for
mulate la „masa rotundă" or
ganizate de ziar dt și de o se
rie de sugestii reeș::e In urma 
controlului efectuat de OCdu! 
Controlului Tehnic al calității 
din MLCXL

Conducerea urinei, după 
studierea materialului publi
cat, a generalizat o serie de 
propuneri și sugestii indicate 
in cadrul mesei rotunde hotă- 
rind pristie altele:

— întărirea asistenței teh
nice în schimburile II și HI 
prin repartizarea de tehnicieni 
și ingineri in aceste schim- 
fauri.

— Reorganizarea activității 
tehnologilor de atelier.

— Reîmpărțirea controlori
lor pe fluxul tehnologie pen
tru a se asigura In schimbu
rile II și HI un control efi
cient

— Extinderea de planuri de 
măsuri la toate produsele im
portante ale uzinei.

— Lansarea SJ3.V -urilor 
se face astăzi în urma unei 
analize la care participă atit 
tehnologul produsului dt (i 
proiectantul

Pe baza măsurilor luate, sîn- 
tem convinși că vom izbuti 
să mobilizăm ți mai bine co
lectivul nostru pentru conti
nua îmbunătățire a produselor 
și pentru a ridica nivelul teh
nic al motoarelor D 110 și 
S 18 la nivelul performanțelor 
mondiale.

Aducem mulțumiri ți ziaru
lui pentru sprijinul acordat 
prin organizarea .mesei ro
tunde' privind calitatea mo
toarelor D 110 și S 18 ți vă 
asigurăm că vom depune toate 
eforturile pentru ca acesta 
motoare — alături de celelalte 
produse ale uzinei — să con
stituie mîndria constructorilor 
lor.

GHEORGHE IONESCU 
director

ing. ADALBERT BULARCA 
inginer-șef

agronomului
sue x.-oderr.* și »»!» complet 
de-onicbilă.

Nosl ’.3 de mobilă a fost 
ereet de ua eoJeetiv de Ingi- 
■•si ti ------ " ' J_
b.natului de industrializare 
lem-.'jJui din Pitești.

FLOREA TISTULEASA 
tratamentist

Btuncr.'o.’l de Ja Com-
a

tuta

Este 
me- 
pro-

DIN POȘTA DE IERI
NĂZUINȚE ȘI IDEALURI" Prin muncă

Din Inițiativa Co
mitetului orășenesc 
U.T.M. Turda, a a- 
vut loc în sala cine
matografului „Cimen
tul" din localitate, o 
dezbatere cu tema 
„Năzuințe ți idealuri" 
La car» au participat 
elevii claselor a XI-a 
de la școlile medii din 
localitate.

In cadrul acestei 
manifestări, toc. Leu

rean Borza, muncitor 
fruntaș la întreprin
derea „1 Mai" a îm
părtășit preocupările 
sale pentru învățătu
ră, hotărirea de a-și 
îmbogăți continuu 
cunoștințele de cul
tură generală, ing. 
Florea Gheorghe șe
ful sectorului organic 
de la Uzinele chimi
re din localitate a 
prezentat succesele ți

preocupările tinerilor, 
iar studentul Hădă- 
reanu Gavril a vorbit 
despre condițiile mi
nunate create de 
partid ți guvern ele
vilor ți studenților.

Poetul clujean Ne- 
goiță Eremia a citit 
cîteva din versurile 
sale.

PETRE D. VASILE

320 CE ELEVI

320 EIELIOTECI PERSONALE

Cadrele didactice din comuna Satchinez — raionul Sînnico- 
lau Mare, desfășoară o susținută muncă de popularizare a căr
ții. Drept urmare, cei 320 de elevi ai Școlii generale de 8 ani 
posedă, cu toții fără excepție, biblioteci personale.

Astfel, numai în ultimele două luni, elevii și-au cumpărțț- de 
la librăria din comună cărți în valoare de peste treTmtt de 
lei U tenis tul Sabin Voica — elev fruntaș al clasei a VÎII-a — 
cumpărînd în aceste două luni volumele „Povestiri de război* 
de Mihail Sadoveanu, „Fiul lui Monte Cristo" de Theodor Con
stantin, „Vînătorul de cerbi" de Cooper și altele, a depășit nu
mărul de 60 de volume al bibliotecii sale personale.

*
*

I. DUNAJECZ 
profesor

Peisaj de iarnă In Parcul Poporului din Craiova
Foto : AUREL TUI, cercul de artă fotografică — Craiova

patriotică
Cu multă regularitate, coJ 

miletul U.TM. din comuna Ar! 
mășești, raionul Horezu, orga! 
nizează interesante acțiuni da 
muncă patriotică la care partid 
cipă numeroși tineri. După Ier! 
minarea școlii noi, la construe! 
ția căreia fiecare tînăr a preș! 
tat cite 4 ore de muncă pa! 
triotică, realizîndu-se astfel q 
economie de 42000 lei, se Iu! 
crează Intens la pregătirea 
materialelor pentru un cămin 
cultural și un magazin univer
sal.

La transportul și fasonatul 
lemnului de construcție, procu
rarea pietrei pentru fundație, a 
balastului, tinerii au contribuit 
din plin. In continuare, organi
zația U.T.M. de aici și-a pro
pus să mobilizeze tinerii la să
patul fundațiilor, transportul 
pămintului și alte lucrări care 
nu cer o calificare specială, 
astfel ca cele două obiective 
soeial-culturale să fie realiza
te la un preț de cost cit mai 
redus.

MIHAI PlRVULESCU 
Instructor al Comitetului raional 

U.T.M. Horezu

„M. Eminescu"

Cenaclul literar de la. Școa
la medie mixtă Vatra Dornei 
a organizat de curind o seară 
„M. Eminescu". Elevii au reci
tat poeziile „Inscripție pe am
fora lui" de Tudor Arghezi, 
„Lui Eminescu" de Al Vla- 
huță, „La bustul 
nescu" de Cincinal 
și altele.

Cenaclul literar
în prezent un montaj literar 
pe tema: „Eminescu". De ase
menea se lucrează la drama
tizarea Scrisorii a IlI-a a lui 
Eminescu. 
ganizate,
reușit să atragă mulți elevi 
în activitatea sa.

lui Emi-
Pavelescu,

pregătește

Prin acțiunile or- 
cenaclul literar a

PĂȘȚINARU REVEICA 
elevă,

NOTE DE LECTOR

Nota redacției:
în același articol, partici- 

panții la masa rotundă an 
semnalat și unele deficiențe 
legate de activitatea organi
zației U.T.M., a tinerilor. 
Ele s-au referit în special la 
necesitatea ca organizația 
U.T.M. să se preocupe de în
tărirea disciplinei de produc
ție, în primul rînd respectarea 
disciplinei tehnologice, care 
constituie cauza principală a 
slabei calități a unor repere — 
de îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor. Ne 
așteptam, firesc, ca și organi
zația U.T.M să răspundă zia
rului ce măsuri a luat pentru 
remedierea acestor deficiențe. 
Pînă acum tovarășii din co
mitetul U.T.M. pe uzină nu 
s-au grăbit să răspundă criti
cii ziarului. Poate o vor face 
după apariția acestor rînduri, 
arătînd și ce măsuri au luat.

Bilei U Riureni nu • o car
te de poezie și aceasta e pri
ma surpriză a noului volum 
semnat de M. R Paraschives
cu. Titlul îl înscrie în vechea 
sferă de interes a autorului, 
atras — ca și în Cintice țigă
nești — de o lume socotită în 
afara esteticului și eticului 
admis de canoane academice- 
Noutatea nu va mai păstra a- 
celeași dimensiuni, dacă vă 
vom reaminti că M. R. Paras
chivescu publica prin anii 
1937-38 un volum de proză re
cenzat elogios în „Viata Ro
manească Dintre cele trei 
proze din volumul de acum, 
una e un reportaj făcut după 
toate regulile genului, celelal
te bucăți de proză clasică.

Abordarea reportajului de 
MJL Paraschivescu nici ea 
nu trebuie să mire. Autorul a 
fost un ziarist pasionat, care 
și-a făcut din prezența com
bativă în actualitate o profe
siune de credință (chiar 
lebrele Cintice țigănești, 
aparența de anacronism,
o replică umanistă a autoru
lui la marile masacre organi
zate de rasiști. Lumea țigani
lor, scoși în 1941, cînd apăreau 
Cîntice țigănești, sub excorte 
din sălașele lor, și deportați 
aiurea, e pentru poet un pri
lej de a reabilita un univers 
uman compromis de prejude
căți rasiale).

Poetul nu înțelege arta de-

eît angajată, lndicînd o pozi
ție clară, și aceeași trăsătură 
ne întimpină în prima pagină 
a volumului, care începe cu 
o confesie intitulată Argu
ment. M. R. Paraschivescu își 
consideră cele trei schițe ca 
simple exerciții literare. A- 
pariția lor e născută din do
rința confruntării cu publi
cul: „fără confruntarea cu 
publicul, (și nu numai cu 
critica!) orice exercițiu riscă 
să rămînă steril". Autorul ține 
să comunice cu cititorul, să-i

d-o probi.- Acesta e mottoul 
reportajului său, aduclnd a- 
minte de memorabilul motto 
antonpanesc. Cu cel 
scriitorul apasă pe 
numește el caracter 
cițiu, de încercare

de aici, 
ceea ce 
de exer- 
al prozei 

sale. Bilciul de la Riureni e 
doar un pretext pentru sur
prinderea a tot ceea ce re
prezintă element autohton în 
excursia sa. însoțit de G. To- 
mozei, poetul merge pe jos ca 
Hogaș către străvechiul bilei 
anual de la Rîmnicu Vilcea. 
Observațiile sale merg spre 
surprinderea felului în care 
păstrarea vechilor tradiții se 
îmbină cu noul, și, mai ales, 
care sînt măsurile pentru con
servarea lor. Prozaismul con-

ol rotunde, ca niște bolovani. 
Intrăm cu el în datina trans
humantei, a acestei vieți de 
migrație neîntrerupte de mile
nii, dintre șes și munte. Aici, 
noi ne aflăm tocmai la jumă
tatea drumului : în zona sub
carpatică, poate cea mai fe
cundă și în orice caz cea mai 
fidel păstrătoare a energii
lor și valorilor spirituale ale 
poporului". Apoi autorul des- 
scrie toată această atmosferă 
entuziastă și inimitabilă de 
sărbătoare populară a bîlciu- 
lui, cu tarafurile lui, cu pi
torescul nedesmințit al foto
grafilor ambulanți, cu vînză- 
rile de oale sau țesături. El 
observă cu un exemplar simț 
de răspundere, caracteristic

ce li se cuvine și datinile po
porului. Printre ele, la loc de 
frunte, cum atît de frumos și 
convingător ne spune litera
tura noastră, de la Anton 
Pann pînă la Mihail Sadovea- 
nu (...) este și tîrgul de țară". 
M. R. Paraschivescu răspunde 
peste tot exigențelor genului, 
mărturisind prezența atentă 
și selectivă a reporterului, dar 
și a esteticii proprii poetului 
care rămîne apt de a crea at
mosferă și cu mijloacele pro
zei. Maiștrii imaginii, și alte 
distracții" sînt secvențe în 
care arta scriitorului nu se 
desminte.

Ferite într-o mai mare mă
sură de inegalitățile inerente

ce- 
sub 
sînt

M. R. PARASCHIVESCU: „Bilei la Riureni!44

relateze spre verificare impre
sii, opinii.

Bilei la Riureni e scris în 
1954 și dacă ne-am întreba de 
ce poetul și-a ales ca obiect 
principal de observație un 
bilei de țară, ar trebui să a- 
pelăm din nou la anterioara 
activitate poetică atrasă de o- 
rizontul antonpanesc al vieții 
tîrgurilor pestrițe, de coloritul 
contrastant, violentînd ochiul, 
M. R. Paraschivescu și-a re
cunoscut ca maeștrii și per- 
cursori pe autorii magistrali 
în a descrie asemenea atmos
feră: Anton Pann, Matei Ca- 
ragiale, Ion Barbu.

Zisei și eu o vorbă / Așa,

statării de mai sus stabilește 
însă o atitudine din care M. 
R. Paraschivescu scoate pasa
je care ne transportă pe ne
simțite în trecut: „înalt și 
subțire, el însuși ca un plop 
tînăr și zvelt, desprins din 
pilcul dumbrăvii, cu cioareci 
albi strînși pe pulpe, încins 
cu chimir lat de piele, în 
cu o pălăriuță neagră cu 
ruri înguste de un deget, 
sumanul de dimie neagră 
runcat pe un umăr, cu bărbia 
rezemată în 
pe măciulia 
într-o lance, 
lean pare un 
vremuri păzindu-și turma de

cap 
bo
cit 
a-

pumnii adunați 
bîtei lungi, ca 

un cioban arde- 
cavaler din alte

veritabilului reporter, nu nu
mai aspectul de suprafață al 
lucrurilor, ci semnalează de
ficiența de organizare, acolo 
unde o găsește, după cum și 
neglijența acelora care au 
lăsat în paragină un monu
ment istoric ca Episcopia de 
Rîmnicu Vîlcea, a cărei arhi
tectură și podoabe plastice au 
o vechime de sute de ani- 
Ruptura cu tradiția pe care o 
observă pe ici, pe colo, i 
pare scriitorului un 
suficient meditat, și 
de: „Intre datele 
mabile, trebuie puse

se 
fapt in- 

conchi- 
transfor- 
la locul

reportajului sînt cele două 
schițe. Salvatorul și Prima 
lecție. în Salvatorul, se face 
cu minuție descrierea unui 
suflet mic, anonim, din spe
cia personajelor lui Bassa- 
rabescu, un funcționar a că
rui viață e, din momentul 
angajării și pînă la pensie, 
fixată în tiparele ei, lipsită de 
inițiative, și pentru care o 
călătorie cu trenul la Predeal 
e un eveniment, un minuscul 
gunoi în ochi, o catastrofă, 
iar un ceferist care-1 scapă de 
el, un salvator. Adevărata 
configurație morală a erou-

lui, un Manole pe care auto
rul nu-1 disprețuiește, ci pare 
a avea o înțelegere omenescă 
a avatarurilor lui, se dezvă
luie în procesul pe care și-l 
face din intenția de a-și răs
plăti salvatorul cu două sticle 
de Cotnari (proces în care re
zidă tot interesul bucății) 
pentru ca, tot singur, să gă
sească motiv să-și retracteze 
intenția. M. R. Paraschivescu 
surprinde aici cu exactitate o 
întreagă categorie, printr-o 
psihologie individuală carac
teristică. Cu o mai mare con
centrare schița n-avea decît 
de cîștigat. Prima lecție, o na
rațiune despre experiențele de 
începătoare ale unei tinere 
profesoare în mediul provin
cial, conține excelente pagini 
de proză balzaciană, în care a 
excelat la noi G. Călinescu. 
Descrierea cadrului și sur
prinderea caracterului se do
vedesc procedee artistice bine 
stăpînite de scriitor, și figu
ra delicată a frumoasei dom
nișoare Lidia, aureolată de at
mosfera tomnatică a tîrgului 
patriarhal, se desprinde din 
paginile cărții și capătă drept 
de stare civilă. Prima lecție 
nu e un simplu exercițiu, 
cum pretinde scriitorul, ci a- 
testă — lucru rar întîmplat la 
poeții ce-și schimbă uneltele 
— că, în reușitele sale de vîrf, 
prozatorul este egal poetului.

MIHAI UNGHEANU



Demni de încrederea r-l/IV MR OTEIAR VESJH
poporului

TINERI
CANDIDAȚI

Prețuirea 
omului

de știință

V■
orbitorul zimbi :

— Daci, fM
pe tocarășul Alexandru Ctațâa, ac aa 

care i se datoresc P ea^rtșsu o-
cestora, am putea tocai, crKgșr. ci 
de-a face ca wa oa ca bri~ă cinmAt

După cum vedeți iuta, est» wrta da M ftafc. Dar 
un tinăr cu o pregătire știtatf*0* tenci 
cu o neistovită d> agnita de amacț taft 
de prețuirea noastră—

într-adevăr, nici ea aeaaa crieri» A 
stă să mărturisească apariția cehe apm 
zeci de lucrări ale arifereațiriAri tmăaamUar Ai—a- 
dru Gheorghiu, prorectorul beetiririAri de ^Aate Șțo- 
nomice : studii, articole, canari aatantataNb roaftA*- 
'ii la diferite cercetări, materiale metodM faafta ria- 
denți etc. Doar drumul pe care l-a porcari fmi da 
muncitor piteștean spre debindirea u--ei pregătiri știin
țifice elevate și, do Io acea inaptă, la o mmaci de 
cercetare rodnică ta coatribața proprii doar aceri 
drum vorbește despre capecdatra de ancorinn a 
voinței, despre talent și perseverență, fapt autoexi
gență și pasiune. Cel mai tinăr prorector a foot absol
vent al institutului la 22 de ani, lector la aceri ăsstitri 
'.a 25 de ani, prodecan la 26 de am, a fost ptcmocri 
conferențiar universitar — prin concurs — la 33 da 
ani, iar la 35 a obținut titlul de candidai in stanța o- 
conomice. Este, aici, o parte importantă a biografiei 
sale. Dar numai o parte.

O viață obștească fecundă, cu o remarcabilă diversi
tate de preocupări, solicitări, griji și bucurii a contri
buit la structurarea tinărului om de știință. Nimic mai 
Hresc pentru acela care, la vi r sta elevului, fusese su
fletul cercului literar din școală, decit să primească și 
să ducă întotdeauna la bun sfirșit, cu un entuziasm 
potențat d» capacitate organizatorică, sarcini obștești 
de o importanță crescîndă. Maturitatea comunistului 
Alexandru Gheorghiu, ales în repetate rînduri în con
ducerea organizației de partid din IS.E. și din centrul 
universitar București, a păstrat mereu ți elanul tine
resc caracteristic lui Alexandru Gheorghiu, cel de acum 
lîțiva ani, cind făcea parte din conducerea organiza
ției U.T.M. — cadre didactice. După cum propagan
distul cercului teoretic din institut, cu profil de poli
tică economică fi dezbateri între oameni de speciali
tate, nu a uitat activitatea de lector - propagandist al 
Comitetului orășenesc U.T.M. București din primii ani 
ai muncii universitare. Oricît de densă apare această 
succintă retrospecție biografică, ea nu epuizează etape 
și preocupări vrednice de a fi menționate.

Un alt fapt semnificativ. Vreo 30 de scrisori de mul
țumire aduc omagiul recunoștinței pentru contribuția sa 
'a rezolvarea diverselor probleme economice complexe 
ale mai multor întreprinderi. Specialist în domeniul 
analizei activității economice a întreprinderilor, Ale
xandru Gheorghiu și-a axat mult timp cercetările asu
pra activității unor întreprinderi răspîndite în întreaga 
țară. Dacă din aceste studii urma să se nască, mai tîr- 
ziu, o contribuție teoretică originală, nimic nu l-a pu
tut împiedica pe tînărul cercetător să dea o substan
țială mină de ajutor la rezolvarea unor probleme eco
nomice concrete la Uzinele „Semănătoarea", Uzina de 
pompe din București, „Tractorul"-Brașov, U.C.M.MA.- 
Bocșa Romînă, Tehnometal-Timișoara, „7 Noiembrie"- 
Craiova. Îmbinarea strînsă a teoriei cu practica, trăsă
tură clasică a omului de știință de tip nou, o găsim 
confirmată la candidatul Frontului Democrației Popu
lare.

den*

Toate acestea sînt caracteristici ale comunistului, ale 
omului de știință, ale gospodarului.

Cîntărindu-le, prețuindu-le, oamenii muncii l-au so
cotit pe Alexandru Gheorghiu demn de încrederea lor 
și l-au propus candidat în alegerile de deputați pentru 
Sfatul Popular al Capitalei.

...Cind adunarea a luat sfirșit, tînărul prorector a 
coborît, în urma tuturor celorlalți, de la masa prezi
diului. Din mers, și-a aruncat privirile asupra gazetei 
pe care, pînă atunci, o frământase in mîini. Era „Viața 
Economică”, numărul 4 din acea zi, 22 ianuarie. Încă 
n-avusese vreme s-o citească. In cuprins, un amplu ar
ticol : recenzia la „Analiza rentabilității întreprinderi
lor industriale" — Editura științifică, 1964, 324 pagini.

Autorul lucrării: conf. univ. Alexandru Gheorghiu.

ȘTEFAN IUREȘ

• Filatoarea
2ta c: —X rsart. umrisa Xsaa K«rr. *rurr 
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Muact t-am Marta 'V——»2pe —tertr rsce 
în virȚțâ -s. «ru-~xest ji âe tztz âe H tm.
ahsolveuti a jerui prrsfesâasCe yf-m-ce, h*r=o=i 
ți isteața, care pcirdea ea repere' zare trage ex- 
plîcațiiie. Ia ~ ~p s-rurt a a.~r=s să :r~ere ta 5 
părți de rîxg ji să se rursere prixtre îraxcaseăe 
secție. Tinerii aa ales-: secrecară a eegîmmnzm. 
U.TAL Ia jurai ei s-a fcracal as raiecr t Earrâe. 
bine închega: în care toți acx iocep-t să luerese 
mai bine, să crgar_rere acțiuni ezzmml-ettx»-~ 
ve, și să devină fruntași La acțiunSe âe crenel 
patriotică.

In anul 1&59 cind s-a renstmiî Ftafara -crsă. 
Marla Marin, ca cea ma: buză fTatcare. a ftst 
recrutată ca instructoare pentru pregătirea ncucc 
filatoare. A primit, nu feră emoție, să pregă
tească practic 60 de fete care teminaseră școala I 
de calificare de 3 luzi.

— Ne-a obișnuit as un pngtaa ztgvoo de ho- I 
cru — ne-au spus cîteva dtatie tataie etan ale 
instructoarei Maria Martt-

Acum lucrează la laborator — uz foc j—per- 
tant de unde pleacă probele calității procuirtei. , 
Dar munca și-o face tot acașsă. iz =1; jc— ■
cui celor de la car : aizele rresr-jes oi I
lingă cei cărora le-a ded^k ea, neeote taine. Este I 
acesta și un motiv al mtadrid cn cane an pro
pus-o tovarășii săi să candatae ta al*ec> âe 
la 7 Martie, ca să-i reprezinte ta roaeate sta ai 
țării.

AU1XUA POTESCV
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Țp-Tn pte~s cz. pesze 300 âe csse noi. Izlr'.zd in 
D-njm.' -ne oteatri este «Srarf șî âe ipipasătoa- 
trie caestrsrȘa cje gospodăriei ce stat Tutova. ele 
tfaei ptrifafari se afli pe turiutitl coauaei- Har- 
stidi a gospodăriei an reușit să obțină
•a de ca praducîH ccr. de cereale, contribuind la 
derroZtam ioadului centralizat al statului. Un 
eedșg irze dez-.'c'-'.ct este $i zootehnia. Ferma de 
vecfî"tO'tSi4d din cele mai bune rase, numără in 
acest ca 330 de capete. Majoritatea îngrijitorilor de 
eăd șuri truer! ți lucrecză ca multă pasrune pentru 
creșterea ptxxkzcțjeL Aplicind in practică cele mai 
CTsacîe Detode de mxmcă ei mi rerxșit ca ia anul 
trec—: sd ci'.e 3«?j ce litri de lapte pe cap
ăe Toed irzraiaîă. ia foc de 3 230 cit era plcntizcat. 
A fast redaj prețzl de cost ta c^rterocse produse, 
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NICOLAE B ARBU

■e ana âr «f tarftw, i»-c dec 
MM cC fa mrf captocr» 
crr» as nu dear <ac c— v 
tnbtâ ri fa.

e o vreme de viscol, o tînără femeie 
plecase cu sania de la Carvăn la Bîr- 
lița. îztimplarea a făcut ca pe drum 
caii să se sperie, sania s-a răsturnat 
și ea a rămas în zăpadă. A fost gă
sită tîrziu de trecători, dar femeia era 
aproape în neștire. A fost chemat de

urgență proaspătul medic al circumscripției sani
tare. Anton Varșani care abia a putut să ajungă, 
jumătate din drum călare, jumătate pe jos. Patru 
zile și patru nopți în șir a stat medicul lingă bol
navă. pînă ce a dispărut orice amenințare. Fapta 
medicului s-a aflat imediat în toată circumscrip
ția. Intr-o altă zi, a fost chemat să viziteze un 
copil bolnav grav. Medicul și-a pus toate cunoștin
țele pentrt apărarea sănătății lui.

Intimplări de acest fel sînt numeroase — cu 
toate că Anton Varșani nu are decit 27 de ani și 
numai 3 ani în nobila sa profesiune. In comuna în 
care muncește, Cumpăna, raionul Negru Vodă, 
tizărul medic dă o mare atenție educației sani
tare a oamenilor. Participînd activ la viața orga
nizației U.T.M„ la activitatea culturală și educa
tivă de la cămin el a reușit să-i cunoască bine pe 
tineri. Din grupul sanitar, organizat de el, fac par-

• De veghe -
sănătății
oamenilor

te peste 40 de fete- Ee țin o permanentă legătură 
cu dispensarul, anunțind la timp orice caz de 
boală. Conferințele sanitare ținute periodic la că
minul cultural, cursurile sanitare în cadrul cărora 
numeroși tineri cooperatori participă cu regulari
tate, sînt tot atîtea forme de atragere a oamenilor 
la munca de ocrotire a sănătății.

Datorită pasiunii și spiritului de răspundere cu 
care muncește, mortalitatea infantilă în circum
scripția sanitară în care activează tînărul medic 
a scăzut în 1964 la zero. Este un rezultat excep
țional. Și cind te gîndești că o statistică desprinsă 
din registrele stării civile arată că în 1938 la 
Cumpăna mureau 30 de copii din 100 nou născuți!

Integrat prin întreaga sa activitate în viața sa
tului, medicul Anton Varșani și-a cîștigat o mare 
stimă din partea țăranilor cooperatori care văd 
în el un bun prieten, un intelectual al satului so
cialist. Prețuindu-i calitățile, locuitorii din Cum
păna l-au propus, zilele trecute, într-o entuziastă 
adunare, drept candidat al F.D.P. în alegerile de 
deputați pentru sfatul popular comunal.

GEORGE MIHĂESCU

Treptele profesiunii

Ce escam. ee trplr >-a «E.-z» ffiat-r 

cercta ei jcXMa care- la ad KH 
izi-a ce tier ei GrrpctKâ taier ri Mm- 
<aer=±3 Deces si terete
nesetîa ăe Jtctess-aecczKi Ce *: tod t>- 
aerii Oe vina 1OL el crea txze draatt- 
rile eesdLăe ți latelegea ci depăfoee 
Ezmzl ie ei ri deviri ca scaarcr ca 
ca !r.e:t grei de cc-’iEcnre. Fîeccre ca de 
ștudzu tn tacit a îaser-.-.at pen'.a el o

Ties L-epte a însemnat școala. 
Le-a crac sxexsrr pe cel mai Jaa-t pisc 
< Jorr aede M. Proaspătul absolvent a 
3KS.X la aeaene cu un grăitor certiiical 
oe peepizze. Ia acelați cn s-a angajat la 
Axaeeăe cextrele l.TJB. București.

De arsa lacepecD adevăratele 
ne ri eeie sari grele: in fala vieții, a 
aaaae riaf/ixrie Ia p.-cducpe. La drept 
’■eetaad. rid el a ir. repet o noaă scoală, 
rrnsia zncaai soaalisle pe care atemistul 
aa Sana a soad-o obpnind caiuicative 

<h ce ta ce cai tace. Ora 1M3 — anul 
Mtafteaoeta dta araold — este șef de 
bripait. p ~—.i de evidențiat ia în
trecerea

In jaeri acsCrc. !a dscatia pe care o 
pvrzdrrr le heri de rergrd al tinărului 
rrririt ri FJlf. se ci-’d toii rmuzitorir 

recarzar zuzatzj 1 rc—eoi cere lucreeri 
clitzri de ri Iaci dta priznele zile ale 
r east3 bri Ia aSeber. Vorbintb-ne despre 
ri. tovaristi sil de meserie ea rtspans 
isrilidt ri ri întrebarea rxrcstrt: .Ce pă

rere aveți despre tînărul candidat 1“ lata 
citeva aprecieri:

Canina Gheorghe — șef de echipă: 
.Trei cuvinte aed că l-ar defini foarte 
bine: destoinic, ăisânlinat. serios. Este 
un adversar nerzpăcct al rebuturilor"

Nea era Marin — centbru al brigăzii: 
^zradnle iui sînt de cea mai bună cali
tate".

Căsăleanu Aorel: Aleși este cel mai 
tinăr den echipa noastră, ere cunoștințe 
temeinice. I*i cere mereu mai mult si 
reușește să dea aci malt".

Pcpoviâ Constantin: ^Xu-mi aduc a- 
minte să ti trecut o ioni in care să nu fi 
iost evidential in Întrecerea socialistă".

linul după altul, membrii echipei își 
spun părerea despre tovarășul lor de 
manei și ce brigadă. Vorbind despre el. 
In mod firesc, ei trec in revistă și suc
cesele sectorului și brigăzii Ia care și 
lăcătușul lan Smeu și-a adus contribuția. 
EI merită Încrederea tovarășilor săi.

FLORIN COSTINESCU

— De mde cri știut ? — ti
irrimbă ofeiirU cind sosește.

— Mi-a spus mie o pasăre!— 
glumește el.

Ștefan Tripșa, Emu al Muncii 
Socialiste, este propus pentru a 
doua oară să-i reprezinte în Ma
re» Adunare Națională pe harni
ci creieri d Hunedoarei. Un 
Ori care intr-un timp atît de 
scurt a izbutit să realizeze aSt 
de mit, un om pe a cărui com- 
tă, pe al cărui dec otanent fi pe 
• cărui capacitate te poți bizui 
ia totalstate.

MIHAI CARANFIL

Flacăra
creației

e masa tinerei cercetătoare chimiste Li
ane Schlosser, de la „Chimigaz“-\Lediaș, 
se află cîtevă roți dințate. Par a fi -părți 
componente ale unui complicat ceasornic. 
Cercetătoarea le examinează atent, încet, 
cu răbdare, de parcă ar căuta să pă

trundă cu privirea în miezul lor. Piesele
au aspectul oțelului. Analizate însă îndeaproape, roțile 
îfi dezvăluie adevărata lor față. Sînt din material plas
tic,^ a cărui origină mai mult sau mai puțin îndepăr
tată ește^ gazul metan. Liane Schlosser cunoaște bine 
proprietățile acestei mase plastice. Ea știe perfect cum 
a devenit gazul incolor un lichid cu aspect de alcool, 
printr-o serie de arderi la temperaturi înalte, iar din 
acest lichid, trecut printr-o sumedenie de instalații și 
aparate, cum s-a născut în sfirșit acel praf alb, ce 
constituie materia primă a pieselor de pe masa ei de 
lucru. Chimista cunoaște atît de bine aceste proprie
tăți nu numai din tratatele științifice, care se află în
grămădite în teancuri chiar în laborator, la îndemîna 
sa, ci din proprie experiență. Este o experiență fun
damentată pe o muncă de cercetare îndelungată, al 
cărei rezultat final a fost crearea unei mase plastice cu 
calități fizico-mecanice deosebite, care s-a dovedit a fi 
un bun înlocuitor al metalelor neferoase. Din acest 
punct de vedere, Liane Schlosser este socotită, alături 
de alți cercetători experimentați, unul din „părinții" 
respectivului material plastic. Chimista își îndrăgește 
creația și caută permanent să o perfecționeze. Cerce
tător modern, ajutată de aparate excepțional de pre
cise, ea nu bîjbîie în căutarea cine știe cărei substanțe 
miraculoase. Prin înfățișarea sa e un om modest, cu 
gindirea limpede și ordonată, preocupată permanent 
de studiul și experimentările sale, dar în același timp 
neobosită în a-și îndeplini cu succes diversele activi
tăți obștești. Crescută și educată în anii socialismului, 
ea s-a dedicat chimiei dintr-o mare pasiune pentru 
creație. Perspectivele valorificării resurselor noastre de 
gaz metan, resurse care, datorită politicii partidului, 
s-au ridicat la valoarea industrializării moderne, au 
atras irezistibil pe proaspăta și strălucita absolventă a 
Institutului „Babeș-Bolyai“ din Cluj spre laboratoarele 
Institutului „Chimigaz" de la Mediaș. Azi, la cei 26 de 
ani ai săi, Liane Schlosser dovedește o mare putere de 
muncă și o deosebită pricepere. Adeseori, în laboratorul 
său pot fi găsiți cercetători din alte sectoare ale insti
tutului, care vin să-i ceară sfatul. Evident, aceste sfa
turi sînt competente, calitate recunoscută unanim în 
rîndul celor de la „Chimigaz". Găsești în ele acel plus 
de imaginație creatoare care trădează concentrarea 
intelectuală, puterea de sintetizare, pasiunea față de 
muncă, integrarea deplină în profesia aleasă, dorința 
permanentă de a fi cit mai folositoare, prin realizările 
sale, tocietății socialiste. în laboratorul în care lucrează 
și creează această tînără se află aparatele și instalațiile 
cu ajutorul cărora ea a reușit să stabilizeze masa 
plastică, al cărei părtaș de invenție este, făcînd-o aptă 
pentru a fi prelucrată cu mașinile industriale. N-a fost 
de loc ușoară obținerea acestui rezultat ce poate fi 
exprimat atît de lapidar. El a solicitat zile și nopți de 
studiu, o intensă atenție fi preocupare. în caietul ti
nerei cercetătoare se pot număra etapele a sute de ex
periențe, de tatonări, zeci și zeci de încercări care — 
in final — au dus la crearea unui nou produs, inexis
tent în natură, dar care s-a dovedit un concurent va
loros al naturii. Numele acestui produs este o înlănțui
re de cuvinte extrase din limbajul chimic, greu de 
reținut și fără rezonanță pentru cei care-l întilnesc 
mereu sub forma pieselor de automobil, ale aparataje- 
lor medicale și electronice etc. atît de obișnuite și de 
răspîndite în viața noastră cotidiană.

Faptele acestea explică mai limpede reputația de 
care se bucură tînără fată, al cărui nume se rostește 
cu atit respect în lumea chimiștilor din Mediaș. Este 
reputația unuia din nenumărații tineri care se strădu
iesc, alături de vîrstnici, să aplice în viață indicațiile 
date de partid pentru ridicarea continuă a nivelului 
tehnic al industriei noastre, a valorificării superioare a 
tuturor resurselor noastre economice.

Ziua în care sute de cetățeni din circumscripția elec
torală nr. 22 din Mediaș au hotărît, în unanimitate, să 
o propună drept candidat al Frontului Democrației 
Populare în alegerile de deputați pentru Marea Adu
nare Naționala a fost de fapt o zi de subliniere pu
ternică a activității profesionale și obștești a acestei 
utemiste care se bucură de încredere și înaltă prețuire 
din partea tovarășilor săi de muncă, a cetățenilor din 
oraș.

GH. BRATESCU



INFORMAȚII
Primiri la Consiliul 

de Miniștri

Joi, 28 ianuarie, Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mine, a primit în audiență 
protocolară de prezentare pe 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Franței la București, șl pe 
Niccolo Moscato, ambasadorul 
extraordinar șl plenipotențiar 
al Italiei la București.

Cu privire la vizita in țara 
noastră a ministrului 

linanțelor șl alacerilor 
economice al Franței

între 5 și 9 februarie va 
face o vizită în țara noastră 
ministrul finanțelor șl afaceri
lor economice al Franței, Va
lery Giscard d’Estaing, care 
va semna cu acest prilej acor
dul comercial romîno-francez 
pe termen lung parafat în de
cembrie 1964 la Paris.

Oaspetele francez va fl în
soțit de consilieri șl experțl.

Plecarea tov. Mlhal Suder 
in India

Joi la amiază, Mihai Suder, 
ministrul economiei forestie
re, a plecat în India unde va 
întreprinde o vizită de cîteva 
zile la invitația guvernului 
indian.

Pe aeroportul Băneasa au 
fost prezenți Janos Fazekaș, 
ministrul industriei alimenta
re, Nicolae Giosan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, Eduard 
Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

A fost de față K. R. F. Khil- 
nani, ambasadorul Indiei la 
București.

Plenara Comitetului de Stat

pentru Cultură și Artă
In sala de marmură a Casei 

Scînteii din Capitală a început 
joi dimineața ședința plenară 
a Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă în care se 
discută activitatea desfășurată 
de Comitet în anul 1964 și sar
cinile acestuia pentru anul 
1965, precum și elaborarea 
planului tematic de perspec
tivă al editurilor.

La lucrările plenarei parti
cipă, pe lîngă membrii comite
tului, conducători ai uniunilor 
de creație, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, conducători ai unor In
stituții de cultură din subor
donarea Comitetului, oameni

Pregătesc viitoarele 
plantații de vii 

șl pomi fructiferi
Membrii cooperativelor a- 

grlcole de producție din regi
unea Dobrogea folosesc fi
lele prielnice de iarnă pentru 
pregătirea viitoarelor plantații 
de vil ți pomi fructiferi. Ptnă 
în prezent, pe terenurile de
luroase din raioanele Adam
clisi, Istria, Tulcea, Măcin și 
altele au fost desfundate și 
amenajate in terase peste 
1 300 ha din cele I 600 ha pre
văzute a fi plantate în primă
vară eu viță de vie. Totodată 
au fost executate mai mult de 
40 la sută din lucrările pregă
titoare plantării noilor livezi 
de pomi fructiferi. Totodată 
în livezile existente continuă 
stropitul de iarnă al pomilor 
și lucrările de protecție împo
triva dăunătorilor.

(Agerpres) 8. SPIREA

Coordonate ale producțiilor
man șt constante

(Urmare din pag. I)

rea altor proces* de muncă, 
depozitarea unor cantități mai 
mari de nutrețuri, de calitate 
mai bună și mai variată, au 
avut ca rezultat creșterea pro
ducției de lapte. La un mo
ment dat, însă. Alexandru 
Vulpeanu, tehnicianul veteri
nar, intervine:

— Dacă toți îngrijitorii, 
spunea el, ar fi realizat pro
ducția obținută de Alexandru 
Dudoiu de la lotul său (și po- 
sibități sînt, căci grupele de 
vaci sînt omogene ca valoare, 
iar condițiile de furajare iden
tice), cooperativa noastră agri
colă ar fi putut livra statului 
cu 25 000 de litri lapte mai 
mult.

Așadar, de ce în aceleași 
condiții producția de lapte este 
diferită ? Alexandru Dudoiu, 
se arată în adunare, a obținut în 
1964 cea mai mare cantitate 
de lapte fiindcă pentru el pro
gramul de grajd e literă de 
lege. Nu-șl aducea nlciunul 
aminte să-1 fi văzut venind 
mai tîrziu la lucru, sau să fi 
plecat mai devreme. Vacile

Cocteil oferit de ambasa
dorul Suediei

• Ambasadorul Suediei la 
București, Olof Gustav Bjurs- 
trom, a oferit joi după-amiază 
un cocteil în cinstea ministru
lui Industriei construcțiilor de 
mașini, Gheorghe Rădoi, care 
va pleca în curînd în Suedia, 
într-o vizită oficială la invi
tația guvernului suedez.

Au luat parte Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior, 
Sergiu Bulgakoff, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și alte 
persoane oficiale.

Cocteil la ambasada 
R. S. F. Iugoslavia

• Cu ocazia deschiderii în 
Capitală a expoziției cu lucrări 
de pictură și gravură aparți- 
nînd pictorului Iugoslav Ma- 
rejl Pregelj. joi seara, amba
sadorul R. S. F. Jugoslavia în 
R. P. Romînă, Arso MilatovîcL 
a oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei.

• Joi seara în sala Palatu
lui R. P. Romîne a avut loc un 
spectacol consacrat împlinirii 
a 40 de ani de activitate sce
nică a artistului poporului 
Grigore Vasiliu-Birlic.

• Pe scena Teatrului de O- 
peră și Balet a avut loc joi 
seara spectacolul de operă 
„Trubadurul" de Verdi, cu 
concursul baritonului italian 
Walter Monachesi. Alături de 
el au mai cîntat, sub bagheta 
dirijorului Mircea Popa, ar
tist emerit, soliștii Zenaida 
Palii, artistă a poporului, 
Elena Dima, Gheorghe Ilies
cu, Valentin Loghin, Victoria 
Drăgănescu și Ion Stolan.

(Agerpres)

de artă și știință, directori, 
colaboratori și lucrători din 
edituri.

In prima zi a lucrărilor, to
varășa Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a 
prezentat o informare cu pri
vire la activitatea Comitetu
lui pe anul 1964 și la sarcinile 
acestuia pentru anul în curs.

In după-amiaza aceleiași 
zile au început discuțiile pe 
marginea informării

Lucrările ședinței plenare 
continuă.

(Agerpres)
r

|
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Centru

de documentare

tehnico-științifică
In cadrul Institutului central 

de cercetări agricole a luat fi
ință Centrul de documentare 
tehnico-științifică pentru agri
cultură. Organizat pe baza expe
rienței instituțiilor similare din 
țara noastră, Centrul își axează 
activitatea pe problemele actu
ale și de perspectivă ale cerce
tărilor științifice și producției a- 
gricole. El asigură documenta
rea și informarea sistematică a 
cadrelor de conducere, cercetă
torilor și specialiștilor din unită
țile de producție, asupra litera
turii de specialitate din țară și de 
pește hotare, progreselor realizate 
în știința și tehnica agricolă mon
dială.

Centrul organizează o biblio
tecă agricolă centrală și coordo
nează activitatea bibliotecilor a- 
gricolfc, precum și documentarea 
din unitățile de cercetare fi 
producție.

tot- 
tra. 
r nn

— Asta-i local t Asi să vi-/ 
Închid!

— Ete-te! Oi fl v.-o-iui 
Pircăiab ?—

DESE* DE V. VASIUU

• Astăzi a Ctof echipa koscu- 
lind de Mai* de —CĂ-M. Ciul, 
campioana tării. lad.'nesie !n co
dru, s:*rtuii!ct de tiaală ale celei 
de-a I\ -a ediții a ..Cupei campio- 
rotor europeur“ pe campioana R F. 
Geracne. TXJS A DâaeeIdori. An
trenorul lormtie clujene. F. Pa- 
netă va alcătui echipa din urmă
torul lot de jucători: Giurgiuci. 
Negulesctt, Rethi, Cobi nan. Bo- 
dea si Sentivani. C.S.M. Cluj este 
deținătoarea 
cedente.

trofeului ediției pre-

a animalelor și, firește, nu mal 
erau de aceeași calitate. Pro
gramul la lotul ei de animale, 
deși asemănător cu al celor
lalte loturi, se făcea la ore care 
difereau de la o zi la alta. Cam 
la fel s-au petrecut lucrurile și 
la loturile întreținute de tine
rele Aurica Bolnavu și Maria 
Geană. Nu întîmplător produc
țiile obținute de la vacile pe 
care le-au îngrijit nu s-au ri
dicat la nivelul posibilităților 
create.

Flecare lucrare trebuie 
făcută la timpul el!

Că producțiile ridicate de
pind nemijlocit de conduita în 
muncă a fiecărui țăran din 
cooperativa agricolă de pro
ducție, de modul în care 
cunoaște și aplică metodele 
agrotehnice cu cea mai mare 
eficiență economică, o arată și 
alte exemple, culese de la bri
găzile de cîmp.

La brigada a IlI-a de cîmp 
condusă de Ion Gh. Tudor s-au 
obținut în toamna anului 1964, 
de pe cele 180 de hectare, în 
medie, cîte 4100 kg porumb 
boabe la hectar. Echipa tînă- 
rului Florea Stroe obține însă

La careul de acordeon al clubului minier Anina 
Foto: AGERPRES

P m-SPOIT-SfOH
Tinerii constructori

gălăteni în întrecere
întrecerile din prim* etapă 

a Sparuchiadei de iarnă a ti
neretului continuă să atragă 
tot mai rmilți iubitori ai spor
tului. Printre aceștia se află și 
numeroși tineri care lucrează 
pe șantierele noilor construc
ții gălățene. în aceste zile, un 
număr de peste 600 de tineri 
constructori își dispută întiie- 
tatea în întrecerile etapei I 
care, peste puțin timp, vor 
desemna campionii asociației 
sportive „Constructorul".

.„La amiază. în sala de 
aport de pe B-dul „1 Mai', 
amenajată pentru întrecerile 
de haltere și trîntă, și-au dat 
întîlnire circa 120 de tineri 
constructori. Sînt reprezen
tanții grupelor sportive ale 
șantierului III construcții și 
bazei utilaj — transport.

înainte de începerea între
cerilor, tinerii constructori au 
urmărit cu interes demonstra
țiile antrenorului Gheorghe 
Gospodinov, fost campion re
publican la haltere, ca și ale al
tor sportivi fruntași. Demon
strațiile și îndrumările aces
tora au fost deosebit de utile 
pentru tinerii care au deprins, 
mai recent, tainele sportului 
cu haltere. De altfel, partici- 
panțil la întrecerile Sparta- 
chiadei de iarnă au realizat, 

în aceleași condiții de climă 
și sol 4 515 kg. Față de recolta 
realizată de echipa condusă 
de Sima Patrașincă, diferența 
este și mai mare — de aproa
pe 800 de kg la hectar. De 
unde provin aceste diferențe ?

— Producția, spune Ion Gh. 
Tudor, depinde în primul 
rînd de munca omului. La 
Florea Stroe munca în e- 
chipă este bine organizată; 
oamenii îl ascultă. Pe unde 
lucrează ei. dacă cercetezi, 
nu ai ce îndrepta. Asta — 
vorbind de calitate. Dar mal 
e ceva. Să ne oprim la două 
echipe : la a lui Stroe și a lui 
Ion Vlăsceanu. în timpul lu
crărilor agricole, la echipa lui 
Stroe nu s-a întîmplat ca 
vreunul să lipsească. La Vlăs
ceanu, aproape zilnic lipseau 
5—6. în primul caz — oameni 
mal mulți la muncă, suprafa
ță mai mare lucrată zilnic, în 
celălalt — invers. Așa s-a 
făcut că echipa lui Stroe a 
efectuat toate lucrările de în
treținere și recoltare cu 2 zile 
mai devreme decît celelalte 
echipe- A prins tocmai timpul 
potrivit, Și în asta constă 
succesul lui. Pînă la urmă și 
ceilalți au efectuat lucrările de 

apoi, unele rezultate remarca
bile.

Pe rtnd și-au încercat for
țele tinerii zidari: Nicolae 
Travnic, Nicolae Cristea, me
canicul Gheorghe Crișu. teh
nicianul Gheorghe Pavel și 
alții. După prima „manșă1,

i

Hol blocuri de locuințe de
pe Magistrala Nord-Sud din 

Capitală

sînt mulse întotdeauna de el 
și nu de înlocuitori, cum des
tul de des procedează ceilalți 
îngrijitori. De aceea la el mul
sul se face corect. N-a înregis
trat niciun avort la vacile ges- 
tante. Apoi hrănlrea... Dudoiu 
cunoaște bine calitățile indivi
duale ale animalelor pe care 
le îngrijește. în funcție de 
producție, la lotul său, a creat 
trei grupe de vaci pe care le 
hrănește diferențiat. Cele ges- 
tante primesc, de asemenea, 
rații altfel alcătuite. Spre deo
sebire de el, alți îngrijitori 
împart în mod egal nutre
țurile ce le sînt reparti
zate. Tînăra Păulica Vlăscea- 
nu, se sublinia în adunare, a 
obținut în 1964, de la lotul ce-1 
îngrijește, cu 6 000 de litri lapte 
mai puțin decît Dudoiu, pen
tru că de-a lungul anului a 
avut numeroase absențe de la 
lucru. Nu au fost puține zilele 
în care altcineva din familia 
ei a efectuat mulsul. De fie
care dată în asemenea ca
zuri se obținea lapte mai pu
țin. Obișnuit, întîrzia de la 
program cu o jumătate de oră, 
o oră. Pentru a-i ajunge din 
urmă pe ceilalți, grăbea lu
crările de curățire și îngrijire

Sparlachiada 
de iarnă 

a tineretului

Gh. Crișu și N. Travnic au fost 
consemnați în foile de concurs 
cu cele mai bune rezultate. 
De pildă, primul concurent a 
reușit să ridice haltera de 70 
kg, dovedind reale calități 
pentru acest sport.

întrecerile de trîntă au fur
nizat de asemenea, dispute 
pasionante, fiind răsplătite cu 
aplauze de spectatori. Este de 

întreținere și la aceeași su
prafață au făcut același număr 
de zile-muncă, dar în medie, 
cu două zile întîrziere. Ce în
seamnă două zile mal devre
me sau mai tîrziu ? Iată : 415 
kg porumb boabe la hectar. 
Dacă toți lucrau la fel am fi 
realizat cu 7,5 vagoane mai 
mult porumb. Și asta numai 
pe terenurile brigăzii noas
tre.

Cît valorează o prașilă

La Piscu Vechi s-au recol
tat, în medie Ia hectar, anul 
trecut, cîte 29 000 kg sfeclă. E 
o producție bună. Iată însă 
că, pe brigăzi, producția 
prezintă mărimi diferite. Cea 
mai mare cantitate este obți
nută de brigada condusă de 
Florea Filip — 31082 kg la 
hectar. în general, membrii 
brigăzii Iui Florea au executat 

aceleași lucrări ca și ceilalți, 
cu deosebirea că au aplicat 
o prașilă în plus. Rezultatul : 
de pe aceeași suprafață (45 
hectare), brigada lui Florea 
recoltează, în total, cu 8,9 va
goane mai multă sfeclă de 
zahăr față de celelalte brigăzi.

casubliniat că acest sport — 
șl halterele — se bucură aici 
de o frumoasă tradiție. Con
cludent este și numărul mare 
de participant ; peste 200 de 
tineri — cifră înregistrată 
pină la mijlocul lunii ianua
rie. De asemenea, se cuvine 
menționat că din rîndurile ti
nerilor constructori s-au se
lecționat, în ultimii ani, o se
rie de luptători și halterofili 
pentru loturile divizionare. 
Să amintim, bunăoară, pe ti
nerii : N. Popescu, S. Cristea, 
I. Trașcă.

Și de data aceasta, întrece
rile de trîntă au scos în evi
dență elemente tinere, talen
tate cum sînt: Ion Șondrogan, 
instalator, Mihai Răpaș meca
nic, Mircea Săvescu, electri
cian și alții. Recent, ei au 
reușit să treacă și normele 
pentru „Insigna de polispor
tiv", alături de alți 270 de ti
neri constructori.

Am notat și unele rezultate 
bune de la întrecerile de tenis 
de masă și șah, la care au 
participat reprezentanții gru
pelor sportive amintite mai 
sus. Aceste întreceri s-au des
fășurat, în același timp, Ia 
clubul asociației sportive, 
care este dotat cu două mese 
de tenis și 35 jocuri de șah. 
Aici s-au remarcat tinerii: 
David Zoltan, Ion Badea, 
Jean Constantin, Teodor Fe
lea, Teodor Trandafir, Mlhai 
Romulus și alții.

în zilele următoare, tinerii 
constructori vor evolua la ce
lelalte ramuri sportive, prevă
zute în regulamentul Sparta- 
chîadei de iarnă. Este intere
sant de arătat că aici, con
cursurile din prima etapă se 
dispută în 21 de grupe spor
tive. în jurul datei de 10 fe
bruarie cei mai buni concu- 
renți își vor disputa întîieta- 
tea pentru a desemna campio
nii asociației sportive și care 
vor participa, apoi, la etapele 
următoare ale Spartachiadei 
de lamă a tineretului. Tot la 
această dată vor începe șl în
trecerile din cadrul campio
natului asociației sportive, 
care programează concursuri 
de tenis de masă, lupte, box, 
volei, baschet și handbal. A- 
ceste întreceri vor avea loc în 
noua sală de sport a asociației 
„Constructorul', aflată în curs 
de amenajare.

Brigăzi permanente, 
pe același teren

„Dacă 1* Piscu Vechi, pro
ducția vegetală șl animală ur
mează, de-a lungul anilor, o 
linie mereu ascendentă, aceas
ta — spune tovarășul Gheor- 
ghe Antonescu, președintele 
cooperativei agricole — își 
găsește explicația și în mo
dul în care noi am reușit 
să organizăm procesul de 
muncă*. Cooperativa agri
colă de producție din Piscu 
Vechi dispune de aproxi
mativ 2 000 de hectare teren 
agricol. Activitatea de produc
ție se desfășoară, firește, pe 
brigăzi și echipe. în 1964, erau 
trei brigăzi de cîmp, cu cîte 
500 de hectare și 285 de oa
meni fiecare, și una cu 250 de 
hectare, o brigadă legumicolă 
și două brigăzi viticole, patru 
brigăzi în zootehnie și una de 
construcții, plus atelierele de 
deservire. Deosebit de impor
tant este însă faptul că în ul
timii trei ani, componența 
brigăzilor și a echipelor a ră
mas neschimbată și au avut 
repartizate aceleași terenuri.

— Avem brigadieri buni, 
spune președintele; unul e 
chiar de la înființarea unită
ții, iar ceilalți din 1958. Ei au 
acumulat în acest timp o bună 
experiență în organizarea 
muncii, au bogate cunoștințe 
profesionale. Acestea se re
flectă în rezultatele pe care 
le obțin. La porumb, de pil
dă, în 1964 producțiile rea
lizate pe brigăzi sînt foarte 
apropiate : brigada nr. 1 — 
4 397 kg la hectar, brigada nr. 
2 — 4 344, a treia — 4 369 și 
doar a patra (formată anul 
trecut) a recoltat numai 3 718 
kg la hectar. Situația este a-

Politehnica ieșean
în examene

(Urmare din pag. I)

Contraste care 
puteau lipsi

La examenul de „Rezistența 
materialelor" grupele 281 și 
278 din anul al Iî-lea al Fa
cultății de mecanică au înre
gistrat rezultate diferite. A- 
mîndouă grupele s-au prezen
tat în întregime la examen, 
dar numai grupa 281 este in- 
tegralistă. Din grupa 278 Tu- 
dose Smeada, Patrichi Ale
xandru și Sîchim Cornel au 
căzut. O singură notă foarte 
bună — Petrescu Sorin nota 10 
— la grupa 278, în timp ce la 
281 cei cu „9“ și „10“ sînt pa
tru. La întrebarea „de ce" am 
găsit răspuns în caietele de 
seminar și impresiile tovarăși
lor asistenți Miroș Iuliu și 
Gireadă Constantin.

Grupa 278 — o grupă în 
care se învață „din cînd în 
cînd". Doar cîțiva studenți 
care țineau cu adevărat la te
meinicia pregătirii lor, activau 
în seminar. O atmosferă priel
nică delăsării, chiulului, s-a 
statornicit treptat în această 
grupă... Tudose Smeada — re
petentă. 20 la sută din semi
nare a lipsit... Nota trei la lu
crarea de control recapitulati
vă, săptămîni de-a rîndul cu 

I temele nepregătite, nota patru 
! la răspunsurile date în semi

nar. A venit, inevitabil, exa- 
I menul. Lucrarea scrisă — nota 

4... constatarea că nu cunoaș
te nici unul din subiectele de 
pe bilet... restanța.

„Istoriile" restanțelor lui 
Patrichi Alexandru și Sîchim 
Cornel sînt asemănătoare ce
lei relatate. Caracteristica stu
denților acestei grupe este su
perficialitatea concepției des
pre muncă și învățătură, lipsa 
de interes pentru pregătirea 
zilnică, nefructificarea timpu
lui în orele de seminar și la
borator.

Grupa 281 —• „un colectiv 
în care este plăcut să ții se
minar". Atmosferă sănătoasă 
de lucru. Nimeni nu rămînea 
indiferent față de pregătirea 
colegului. Fiecare student din 
această grupă a rezolvat în 
timpul anului circa 70 de pro
bleme, prezentînd caietul la 
timp. Pe toți îi caracterizează 
dorința de a ști cît mai mult 
despre specialitatea lor, fie
care își dă seama că numai 
prin studiul sistematic pot fi 
învinse dificultățile. Gavriș 
Valeriu, Damian Vasile, Luca 
Marin și Grigoraș Octav sînt 
cîțiva dintre cei care au tre
buit să muncească mult pentru 
a putea umple golurile din cu
noștințele anterioare. Efortul 
le-a fost încununat de succes. 
Ca și ceilalți colegi de grupă 
sînt băieți hotărîți, harnici, 
dornici să devină ingineri 
buni.

Așadar, contrastul caracte
ristic unui semestru de activi
tate s-a concretizat acum în 
rezultatele examenului.

Concluzii pentru
semestrul II

Panoul „în plină sesiune" 
care informează despre cele 
mai importante evenimente 
petrecute în sălile de examen, 
are o rubrică aparte de știri, 
consacrată Facultății de con
strucții, unde se pune un 
mare semn de întrebare în 
legătură cu modul în care 
studenții acestei facultăți s-au 
pregătit în timpul primului 
semestru și se constată că 
„este cam slab terenul de fun

semănătoare și la grîu sau 
floarea soarelui.

— Nimic nu stînjenește des
fășurarea procesului de mun
că mai mult ca desele schim
bări în componența brigăzii și 
în repartizarea teritoriului — 
intervine brigadierul Ion Tu
dor. Aceasta duce la scăderea 
răspunderii personale. Să 
luăm un caz, pe Nicolae 
Pădureanu. A fost la început 
în brigada mea. A trecut apoi 
la ferma de animale, acum 
cere din nou să vină la 
mine. Fuge după ușurin
ță, după lucru ușor. în 
nici o parte n-a făcut treabă 
ca lumea. Dar asta nu-i 
totul. Brigada mea lucrează 
pe același teren de aproape 
patru ani. După al doilea an, 
producția la porumb, de 
exemplu, a început să crească 
în medie cu 200—300 kg boa
be la hectar, în fiecare an. Și 
nu întîmplător. Acum cunosc 
terenul ca-n palmă. Știu pe 
ce parcele trebuie să dau can
tități mari de gunoi de grajd. 
Și echipele știu să lucreze di
ferențiat pămîntul, în func
ție de fertilitatea naturală, de 
gradul de îmburuienare, să ți
nă seama dacă în anii trecuți 
a apărut atac de dăunători. 
Fiecare bucată de pămînt 
trebuie altfel lucrată. Și mo
dul cum trebuie lucrată nu 
o poate spune conducerea coo
perativei sau inginerul, că nu 
au de unde să o cunoască 
așa de bine ca noi, brigadierii 
și șefii de echipe. E foar
te bine că în ultimii ani 
și tractoriștii au fost per
manentizați pe brigăzi. Eu 
îi cunosc bine acum pe băieții 
aceștia. Sînt harnici. în acest 
mod de organizare a muncii 
ei sînt mai interesați să facă 
lucrări de calitate. Că de, da

dație ales de viitorii construe 
tori", mai ales cei din ani 
III. Interesîndu-ne mai în 
deaproape de rezultatele ot 
ținute în grupele acestui a 
am aflat că la cele 11 exame 
ne date s-au înregistrat 61 ( 
neprezentări și 30 de rests£ 
la un total de 212 studerif 
examene.

în legățură cu această si 
tuație, ani adresat tovarășilo 
Țăranu Nicolae, secretar - f 
biroului U.T.M. de an, și Po 
pa Corneliu, delegat A.S. s 
anului, întrebarea: „Ce con 
cluzii ați desprins pentru ac 
tivitatea din semestrul a 
II-lea?'. Răspunsurile lo 
pot fi rezumate astfel:

— „Cauza majorității ne 
prezentărilor o constituie lip 
sa de ritmicitate în elabora 
rea proiectelor. Nerespectare 
etapelor de lucru i-a făcu 
pe unii să nu le poată termi 
na, iar pe alții să le termin 
renunțînd la timpul care, îi 
mod normal, trebuia afecta 
pregătirii examenelor. în a 
acest fel, unii nu au dreptu 
să susțină examenul, iar alți 
nu sînt pregătiți pentru a 
ceasta. Lipsurile țin, deci, di 
felul în care fiecare student i 
înțeles și a știut să-și organi 
zeze timpul. Cei care au în 
vățat întotdeauna cu conști 
inciozitate, ritmic, au putu 
să intre pregătiți în sesiune 
fără a avea nevoie de supra- 
eforturi, ceilalți nu.

Biroul U.T.M. de an a în
cercat să urmărească respec
tarea întocmai a etapelor ș 
datelor predării proiectelor 
dar n-a făcut-o suficient d< 
susținut și n-a avut ajutoru 
tuturor organizatorilor U.T.M 
și delegaților A.S. de grupă 
în desfășurarea unei acțiun: 
educative continue. Acesta ră- 
mîne un obiectiv de viitor a 
activității noastre.

în primele zile ale semes
trului al II-lea vom analizs 
atent în adunări de grupă 
cazurile de neprezentare Ie 
examen și restanțele căutînc 
să relevăm cauzele care le-at 
determinat. Concluziile voi 
constitui obiectul unor discuți: 
în adunarea generală de an 
unde fiecare student cu exa
mene amînate sau restanțe vs 
fi întrebat ce are de gînd s? 
facă în facultate. Vom stabili 
cu acești studenți termene în 
care să recupereze materia ne
însușită, urmărind atent mun
ca lor zilnică. Pentru cazuri
le cu totul ieșite din comun, 
vom fi foarte severi. Sînt 
cîțiva studenți pe care i-am 
„tîrît" după noi de la un an 
la altul, leneșii și chiulangii, 
pe care multă vreme, am în
cercat să-i ajutăm, dar care 
prin comportarea lor sfidează 
eforturile noastre. Pentru o 
serie de măsuri foarte seve
re, care să-i trezească la rea
litate chiar și pe cei mai ne
păsători, vom cere sprijinul 
decanatului și rectoratului.

E necesară, de asemenea, o 
muncă educativă, susținută din 
partea noastră, ca să dezvol
tăm la toți studenții răspun
derea pentru profesiunea a- 
leasă, o serie de acțiuni 
(prezentarea în adunările ge
nerale U. T. M. a unor re
ferate, care să analizeze pre
gătirea profesională prin a- 
ceastă prismă, simpozioane, 
concursuri profesionale) — 
muncă pentru a cărui or
ganizare vom cere sprijinul 
comitetului U.T.M. pe facul
tate și al cadrelor didactice".

De acord cu asemenea mă
suri, subliniem că ele trebuie 
generalizate pentru toți anii 
de studiu ai facultății. Prime
le rezultate obținute la exa
mene în Facultatea de con
strucții le fac necesare.

că el nu seamănă în rîndur 
drepte, tot lui îi vine greu 1! 
lucrările de întreținere.

Cele spuse de Ion Tudo 
sînt numai cîteva din motive 
le pentru care la Piscu Vech 
și în anii următori organiza 
rea muncii se va baza pe a 
celași principiu, al permănen 
tizării brigăzilor pe acelea? 
terenuri, al oamenilor în bri 
găzi și echipe. Cele cîtev 
schimbări organizatorice car 
au loc în 1965 : înființarea t 
nei brigăzi furajere, desființs 
rea posturilor de șefi de fer 
mă, o ușoară micșorare a u 
nor brigăzi și creșterea alte 
ra nu fac altceva decît s 
aducă îmbunătățiri organize 
rii actuale care, așa cum ai 
văzut, este bună.

Intre producție șl 
retribuția muncii — o 

legătură directă

Problema care în ultim
ani a fost mult discutată 
a comportat multe căută 
este aceea a unei mai Iar
cointeresări a țăranilor coop 
ratori față de rezultatele mur 
cii depuse, a unei legări m 
strînse a retribuției munc 
de producția realizată. La îi 
ceput, țăranii cooperatori pi 
meau pe parcurs sau la sfîr
tul anului, produse și bani, 
funcție de numărul zileli
muncă efectuate, calcul: 
conform normelor în vigoa: 
Cantitățile se stabileau 
baza realizărilor globale 
unitate — obținute de că1 
toți, fără a se avea în vede
în nici un fel, rezultatele
producție ale fiecăruia. Ac 
mod de retribuire nu era s
mulator. „Chiar dacă ui 
munceau mai bine — spu 
tovarășul Gheorghe Antoni



La Fabrica „Viscoza"-Lupeni

Filatorii au rămas

datori calității

■ a Fabrica de fire 
artiticiale „Vlsco- 
za“ din Lupeni, fi
latorii au rămas 
deficitari la unul 
dintre cel mai im
portanți indicatori:

firelor. lp 1964. de 
angajamentul luat in 
socialistă prevedea

calitatea 
exemplu. 
Întrecere 
obținereea unei cantități de 64 
la sută fire de calitate „extra" 
și calitatea 1, dar nu au reu
șit să realizeze decît un pro
cent de 61,2 la sulă.

In anul trecui, fabrica a pri
mit de la întreprinderile bene
ficiare un număr de 37 de 
clamați! pentru calitatea 
corespunzătoare a firelor 
vrate. Defectele reclamate 
tunel, sînt aceleași care apar 
și în prezent.

Să frunzărim cîteva reclama
ta : întreprinderea „6 Martie' 
din Sighișoara refuza la 17 oc
tombrie un lot de 400 kg de fire 
de calitatea „A“ pentru nuan
țe diferite, după ce în ziua de 
3 octombrie refuzase 1 000 kg 
de 
te. 
ta" 
ea 
lot 
și subfiri. Sînt reclamate, 
general, următoarele defecte: 
încurcări, nuanțe diferite, sca
me, fire rupte și noduri nere
glementare, fire murdare de 
ulei etc.

— Care credeți că sînt ca
uzele care generează calitatea 
nesatisfăcătoare a firelor ? — 
l-am întrebat pe tov. ing. Emi- 
Han Pascar, directorul fgbricii,

— Apa murdară a rîurilor 
pe care stalia de filtrare, 
corespunzătoare 
limpezi complet și 
je vechi, uzate, a 
varășul director.

— Alte cauze ?
— Astea sînt.
Șl, totuși, mai 

cauze. De pildă, în 
ianuarie, după cum spun mun
citorii, apa a fost, în genera) 
foarte curată fnumat după ploi 
vine murdară) și totuși au fost 
declasate cantități mari de 
fire, pentru brunai și nuanțe 
di/erite. Apoi, 13 la sută (ce: 
mai mare procent de defecte 
reclamate anul trecut) se refe
ră la încurcări de deliere. Aces
te încurcări se datoresc exclu
siv muncitorilor de la răsucire, 
depanare, bobinare și. îndeo
sebi, sortate — nici de cu-n 
apei din rîu sau utilajelor. Este

re- 
ne-
11-
a-

lire pentru aceleași delec- 
Fabrica de mătase „Garoii- 
din Timișoara sesizase și 

la 3 octombrie că Intr-un 
s-au găsit multe fire rupte 

în

ne- 
n-o poale 
unele utila- 
rflspuns Io-

evident că șl 
reclamate, ca 
fire pătate cu 
reglementare 
rupte etc., sînt determinate de 
cauze care nu trebuie căutate 
la rîu.

Ba, mai mult, înseși defecte
le de nuanțe diferite care apar 
în timpul operațiunii de spă
lare a firelor se pare că nu 
sînt produse din cauza apei 
murdare-O muncitoare cu ex
periență era de părere că ade
văratele cauze care determină 
apariția de nuanțe diferite pe 
fir n-au fost încă descoperite, 
iar tovarășa ing. Martonosi a 
dat o explicație ce ni se pare 
foarte apropiată de realitate :

„Temperatura apel în care 
se spală bobinele — ne relata 
tovarășa ingineră — trebuie să 
varieze între 46-50 grade. Dacă 
aceste limite nu sînt respecta
te cu strictețe, procesul de de- 
suliurare a firului devine mai 
intens cînd temperatura apei 
depășește limita maximă și 
mai lent cînd temperatura co
boară sub 46 de grade. Aceste 
variații produc o desulfurare 
diferită, deci și nuanțe diferite 
Se pare că adevărata cauză 
este insuficienta supraveghere 
a temperaturii băii și a opera
ției de spălare.

Situația calității lirelor a tost 
analizată — după cum spune 
t< 'arășul ing. Haralambie Ba- 
laoan, șeful serviciului C.T.C.. 
cu diferite ocazii. S-au luat și 
unele măsuri importante care 
fără îndoială, au fost bine ve
nite. Astfel, s-a înlocuit bara
ta nr. 4, ventilele și conducte
le de la baratele nr. I și 2. asi- 
gurîndu-se menținerea tempe
raturii stabilite s-a montat o 
pompă de 3 000 litri pe minut 
pentru asigurarea vidului ne
cesar la spălătorul de bobine 
ele.

Aceste măsuri în»ă nu sini 
suficiente Este necesar. In pri
mul rînd, să se introducă ccr.- 
trolul în toate fazele procesu
lui tehnologic, iar acolo unde 
acest control există de ia. e. 
să fie întărit, pentru ca o de- 
tecliune semnalați undeva ti 
lie remediată pe loc. toe-xte 
ca la secția de sortare să se 
adune tizele de ce. Ml xe- 
corespunzătoare. U« c—*s -t

dizare st ridic:
cu

celelalte defecte 
ambala/ murdar, 
ulei, noduri ne- 
și scame, tire

rea mașinilor dovedesc că aces
tor categorii de lucrători le 
lipsesc unele cunoștințe, fără 
de care nu poate fi asigurată 
nici calitatea controlului — 
competentă și exigenta caracte
ristică unui bun controlor — și 
nici calitatea lucrărilor de În
treținere mecanică și electrică. 
Specialiștii fabricii, inovatorii 
trebuie mobilizați mai mult la 
solutionarea celor mai strin
gente probleme tehnice ale 
secțiilor. Ei ar putea realiza, 
bunăoară, un dispozitiv pentru 
reglarea automată a tempera
turii Ia băile pentru spălarea 
firelor, sau altul pentru spăla
rea filtrelor etc. Ar fi o con
tribuție Însemnată adusa la 
îmbunătățirea calității produ
sului fabricii lor.

O bună parte dintre defec
tele semnalate se dato-esc 
neglijentei, lată de ce trebuie 
să se acorde mai multă atentre 
Întăririi disciplinei in produc
ție. Un rol important revine ir. 
această privință organizației 
U.T.M., deoarece in secțiile de 
bază lucrează peste 200 Ce ti
neri. In adunările generate tre
buie să se pună mai des In c_s- 
cutie disciplina tinerilor !■ 
procesul tehnologic, să se sti
muleze mai mult contribute 
lor ta obținerea unor produsa 
de calitate. Tovarășa Ioana Me
stizos. secretara comitetului 
U.TM, și mai multi crxtre 
membrii comitetului l/.T-M. a- 
iută puțin orgmzapile de bad 
In munca de edocctre a t:xe.-.~ 
lor și Inldr.'rea (fisei s.rr t«
producție la parte, eceosră si
tuație se exxbeă fi prin 
unui sprite concret pe care 
Comitetul ortseneee U.TJ4. to
peai trebuia să- dea orgezxe- 
tiei UTX de ie .V-kxW f 
de aelale.-es de ee i rotd Comi
tetului orășenesc V TM. Lsmeac 
ea s-a oemoet pM 
de ausadrul mere ee tei
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sini șl alte 
cursul lunii

de curs, un amfiteatru cu 
de locuri, un număr de 
de seminarii, precum ți 2 
de desen și 9 de proiecte

i;;area 
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eținere er 
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ele ce benex
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Noua clădire 
a facultății 

de construcții 
din Timișoara
TIMIȘOARA (de la cores

pondentul nostru . — Recent, 
Institutul politehnic din Ti
mișoara a primit spre folosin
ță un nou edificiu. Este vorba 
de o nouă clădire cu 8 etaje 
și parter destinată facultății 
de construcții. Pentru buna 
desfășurare a procesului de 
învățămînt au fost amenajate 
săli ' 
200 
săli 
săli 
înzestrate cu mobilierul cores
punzător. La parter s-au ame
najat laboratoare de topogra
fie, geologie, mecanică teore
tică etc. Noua clădire asigură 
condiții din cele mal bune de 
învățătură și studiu unui nu
măr de peste 1 000 de studenți 
de la Institutul politehnic din 
Timișoara.

cu — și obțineau producții 
bune, la plată, la nurrăr de 
zile muncă egale, luau la fel 
cu alții care făcuseră lucru de 
slabă calitate și în urma lor 
se realizau producții mici. 
Omul nu era interesat ma
terial să cerceteze, să apli
ce cele mai bune metode 
de lucrare a solului, care 
condiționează, în ultimă a- 
naliză, creșterea producției. 
N-am putea determina acum 
cu exactitate ce influență a- 
vea aceasta asupra producției. 
Cert este că a fost una din 
cauzele care îngreunau intro
ducerea metodelor avansate 
de lucrare a solului sau de 
îngrijire a animalelor. Pro
ducțiile se mențineau în con
tinuare la un nivel scăzut, de
parte de posibilitățile noas
tre".

Tn scopul schimbării acestei 
situații s-a introdus, la început 
experimental, în cîteva ramuri, 
cu tendință de generalizare 
mai apoi, retribuția suplimen
tară. Acum, la retribuția de 
bază. în funcție de numărul 
de zile-muncă efectuate, se 
mai adăuga p cotă, care mer
gea pînă la 40—50 la sută din 
producția realizată peste plan. 
Sistemul era stimulativ, și a 
dat rezultate. A surprins însă 
la început conducerea unită
ții prin volumul oarecum mai 
mare al muncii de organizare 
și de evidentă. Cifrele de plan, 
la nivelul unității, trebuiau 
defalcate diferențiat (în func
ție de fertilitatea terenului 
etc.) pe brigăzi și mai depar
te pe echipe. La fel trebuia 
ținută evidența. De aceea, un 
an (1963) se renunțase la acest 
sistem șl se Introdusese așa- 
zisa premiere a celei mai bune 
brigăzi, echipe, țăran coope
rator din fiecare ramură de

producție, cu diferita obiecta 
expuse în vitrine, e drept, 
frumos aranjate, la sediul uni
tății. Sistemul însă n-a dat 
rezultatele scontai.

„Nici nu putea, adaugă bri
gadierul Florea Calafeteanu, 
șeful brigăzii nr. 1 de cimp. 
Deși intr-o echipă, să zi
cem, munceau toți pentru re
zultate cît mai bune, premiul 
îl lua unul singur. Era ne
drept Și apoi, pe cine să a- 
legi ?".

Ce a însemnat pentru soar
ta producției se poate vedea 
cel mai bine la ferma de vaci, 
unde condițiile de muncă ce 
la un an la altul se schimbă 
mai puțin. In 1963, producția 
medie de lapte scade față de 
1962 cu 537 de litri. în 1964 
cînd se revine la sistemul a- 
bandonat (aplicarea retribuți
ei suplimentare) producția de 
lapte crește din nou cu a- 
proape 250 de litri. Organiza- 
rea muncii de planificare in
ternă și de evidență cerută de 
acest sistem a fost pusă între 
timp la punct

Se poartă acum Ia Piscu 
Vechi discuții, se caută soluții, 
care să lege și mai mult re
tribuția muncii de producție. 
„Fiindcă, spune mai departe 
președintele cooperativei agri
cole de producție, tovarășul 
Gh. Antonescu, aplicarea re
tribuției suplimentare e un 
stimulent important pentru 
cei care depășesc planul. Dar 
de ce să nu fie făcuți răspun
zători de soarta producției și 
de ce să nu răspundă și din 
punct de vedere material pen
tru realizarea planului cei ce 
nu-1 realizează din vina lor. 
Deocamdată, la ziua-muncă 
ei primesc aceeași cantitate 
de produse sau sumă de 
bani, calculate după rea-

Uzării» globale imitau, 
ca și ceilalți. (B’r.eințeles. nu 
primesc retribuția nipliiiwn 
tară). Și aș lua un exem
plu tot din sectorul zoo
tehnic. Maria Ceartă. îngriji
toare la ferma ce vad, a fost 
într-un timp fruntașă. Acum 
ea nu mai depune aceeași stă
ruință pentru creșterea pro
ducției. De vreo doi ard nid 
nu mai realizează planul. Fap
tul n-o afectează prea mult. 
La sfirș--tul anului 1964 ea a- 
vea 300 de zclc-mc-.că Și se 
consideră multomită. Calcula
tă după realizările globale, va
loare» zclei-murcă se dove
dește • fi. ded, fir:*deci de 
sărmilativă. De aceea ne gîn- 
dim să încercăm să experi
mentăm calcularea valcrd ri 
a numărului de zcle-rnuncă în 
funcție directă 4»
In producție. In felul acesta, 
considerăm că toți țăranii 
cooperatori vor fi direct co
interesați ta creșterea produc
ției agricole în toate ramurile 
de activitate. Cum anume vom 
proceda cu această exprimen- 
tare Ia care ne gindim. n-am 
stabilit definitiv. Se mai poar
tă discuții, se cumpănește cu 
multă chibzuință de către un 
colectiv larg de oameni*.

Aceste căutări, rod al dez
voltării unității, rețin aten
ția prin tema pe care o a- 
bordează și prin importanta 
deosebită pe care o are în 
cointeresarea materială a ță
ranilor cooperatori pentru 
dezvoltarea pe mai departe a 
producției în cooperativa agri
colă de producție din comuna 
Piscu Vechi, regiunea Olte
nia. Ele arată, totodată, matu
ritatea cu care se stabilesc 
aici sarcinile de plan pe anul 
1965, pentru ca acestea să fie 
cît mai mobilizatoare și să asi
gure realizarea lor.
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dată cu încheierea 
primului semestru 
din actualul an uni
versitar s-a înche
iat și prima parte a 
cursului de instruc
tori turistici, organi

zat de către Centrul turistic uni
versitar în colaborare cu U.C.FS. 
In fiecare miercuri și vineri sea
ra, celor peste 300 cursanți, re
crutați din toate institutele și 
facultățile centruhii universitar 
București, le-au fost predate, de 
către specialiști cu experiență, o 
serie de noțiuni interesante me
nite să ducă la pregătirea lor ca 
viitori conducători și animatori 
ai activității turistice studențești. 
Au fost ascultate expuneri despre 
importante realizări ale regimului 
democrat-popular ce pot fi în- 
tflnite pe itinerariile obișnuite de 
excursii, despre locuri istorice, 
despre locurile pitorești. Firesc, 
căci unul din obiectivele excursiei 
este de a mijloci studenților să 
cunoască înnoirile patriei, frumu
sețile dăltuite de om și natură.

Cursanții au învățat cum să iasă 
învingători în lupta cu frigul, 
care este alimentația cea mai a- 
decvată pentru o excursie pe 
munte, care sînt măsurile de i- 
gienă alpină ce trebuie respec
tate cu strictețe, despre dozarea 
efortului fizic la munte, reme
dierea diferitelor accidente al
pine. Un oaspete deosebit a fost 
maestrul sportului, alpinistul E- 
milian Cristea, care a vorbit des
pre satisfacțiile deosebite ce ți le 
oferă sportul alpin, dar și riscu
rile pe care le implică, despre 
pregătirea și ustensilele necesare 
unui alpinist. Alte ședințe au a- 
vut teme privind materialul ne
cesar activității turistice, noțiuni 
de topografie și altele.

In ceea ce privește cursanții, 
aceștia sînt studenți îndrăgostiți 
de frumusețile patriei, care vor 
să o cunoască, să-și petreacă cît 
mai mult timp în ambianța na
turii.

„Turismul este și o chestiune.

aș spune, fără să greșesc, profe
sională. Ca viitor constructor am 
de învățat din excursiile ce le voi 
face multe lucruri folositoare 
pentru profesiunea mea. Am să 
cunosc orașe, complexe noi con
struite, să văd ce și cum au lu
crat tovarășii mei de profesiune 
— ingineri constructori. Ce să 
mai vorbesc de studenții de la 
cinematografie, conservator sau 
arte plastice 1 Pentru aceștia, tu
rismul e izvor de inspirație, de 
cunoaștere a realității pe care o 
vor reflecta în lucrările lor de 
artă — ne spune studentul Bă
dița Pompiliu din anul IV, con
strucții.

Pregătirea teoretică va fi com
pletată cu cea practică. In va
canța de iarnă, cea mai mare 
parte a cursanților vor pleca în 
tabără în munții Bucegi, unde vor 
avea ocazia să „aplice" toate cele 
învățate despre excursii în sala de 
curs. Dar nu numai atît, în mă
sura posibilităților, la fiecare sfîr- 
șit de săptămînă, grupuri mai 
mici de student: vor face depla
sări la pîrtiile de schi, atît cît se
zonul va permite, pentru a de
prinde tehnica acestui sport

După cum se vede, activitatea 
în cadrul cursului se desfășoară 
bine. Să nu uităm însă că cei 
300 de stndenti reprezintă un 
procent infim din totalul studen
ților bucureșteni și că turismul 
este un sport de masă.

Sînt create toate condițiile ca 
un număr cît mai mare de stu
denți să pornească în excursii, să 
cunoască patria, realizările, vii
toarele locuri de muncă, să-și 
călească organismul, să adauge la 
albumul studenției noi și intere
sante imagini de neuitat. Rămîne 
să se depună mai multe eforturi 
din partea asociațiilor studenților 
din institutele bucureștene și a 
catedrelor de educație fizică pen
tru popularizarea și antrenarea 
cît mai multor studenți în activi
tatea turistică.

OCTAVIAN MILEA

DE TOATE • DE TOATE ® DE TOATE
Un drum roman
prin Sahara

O expediție britanică a desco- 
j .t întregim® în pustiul Sa

tira un dram lung de aproape 
1000 kuometri. Folosit de ro
mani în antichitate. Acest drum, 
cunoscut anticilor sub denumirea 
ie Lunea Tripolitanus, începe 
din localitatea Gabes în Tunisia 
cec Tali y. re îndreaptă spre vest 
in deșert pînă la Chott el Kebili, 
apoi o cetește rpre sud și est. 
Drumul se sftrșește la Leptis 
Magna, unul din cele mai mari 
orașe antioe de pe litoralul afri
can, unde punctul terminus a 
fost marcat cu o inscripție pe o 
stfncă lingi arcul lui Septimius 
Severus. Cercetătorii britanici 
ji-an asumat sarcina de a dez
gropa drumul de sub nisip pe în
tregul său parcurs.

Tel Basta din Egiptul inferior a 
fost descoperit un mare mormînt 
constînd din nouă camere și da
tină din epoca faraonului Ram
ses al Ill-lea.

Mormintul poartă denumirea 
de „outij", ceea ce înseamnă mi
nistru, judecător sau șef al Con
siliului orășenesc.

După părerea arheologilor, im
portanta descoperirii constă în 
faptul că în Egiptul antic era cu
noscut sistemul „guvernării lo
cale' și sistemul împărțirii țării 
în orașe. Acest lucru este dove
dit de inscripțiile găsite pe mor
mînt.

Electronica
ușurează
calculele

• Aviz pentru
spărgători

In citrine principală a uneia
■ cela md mari farmacii din 

Buenos Aires a apărut următorul

-Domnilor spărgători :
Această jarmada a fost dd- 

:stă da hoți de șapte ori oonse- 
eoris. Vă rog, acordați-mi puțini 
odihni și liniște.

Multe mulțumiri, Carlos S. 
Franco — farmacist.

Inginerii din Leningrad au pus 
la punct «istemul de trei mașini 
electromecanice și electronice 
„Onega“, înzestrat cu capacități 
comerciale universale.

Sistemul este destinat pentru 
automatizarea evidenței și con
trolului tuturor operațiilor finan
ciare, precum și întocmirea docu
mentelor corespunzătoare la ofi- 
dile poștale și telegrafioe. Un 
dispozitiv special asigură obser
vații automate asupra preciziei 
cu care ee efectuează transmite
rea informațiilor cu caracter fi
nanciar.

Anul acesta, va începe fabrica
rea în serie a sistemelor „Onega*.

Submarin turistic de o persoană prezentat la Expoziția Națio
nală de nave cu motor de la New York

• Mormintul antio
al unui „Outy"

Ca aoaxM recentelor săpături 
reeriurte da Departamentul enri- 
chsi&ților al RA.U, tn regiunea

• Simulatorul
solar

a
Companii „Doot’u* (S.UA.) 
anunțat e< a pui la punct un

„simulator solar" capabil să pro
ducă o energie de 4 ori mai in
tensă decît a soarelui la prînz, în 
Sahara.

Aparatul, constînd dintr-un re
flector de o construcție specială 
cu becuri cu xenon, reproduce 
exact spectrul solar așa cum se 
prezintă acesta în atmosfera te
restră.

Oamenii de știință vor folosi 
staulatorul solar pentru verifica
rea rezistenței la căldura solară 
a vehiculelor spațiale și a apara
telor aflate la bordul k>r, precum 
și pentru verificarea bateriilor 
solare.

• Ravagiile unui
meteorit

Agenția France Presse trans
mite că în satul Bosta, în apro
piere de Konya (Turcia) a căzut 
un meteorit a cărui mărime nu 
a putut să fie încă stabilită. Trei 
case s-au prăbușit fără a provo
ca victime omenești deoarece în 
momentu,' căderii meteoritului 
țăranii nu erau acasă. Totuși au 
fost omorite sub dărimături 70 
de capre și 4 vaci.

Prefectul din Konya a anunțat 
că a fost creată o comisie pentru 
anchetă.

CINEMATOGRAFE
IX;
CN

îii

CAN-CAN — E» per—I ecrex 
paaon»»: e: Pat—a «erei» 
1230, 15JD. 183», 21381.
TIND tn PLOAIE-
9: 11.15, 1345, 16.15, 1X45:
Cxceiit. forere 1»; 1238: 1530: 
18: 2030X Crrerța fere'e 9: 11, 14: 
1630: 15: 20.301. Ftcrmre 'orele 
830: 11: 1330: 16: U30; 21). TI- 
TAMC-VALS: RațvHic» larH» 
930, 11.45, 14: 1630: 1X45, 21L
O PO\’ESTE NEDCVENTATA: La- 
eeetlrc’ (orele 930, 11.45, 14:
1615; 1X30; 20.451. Rabora 'oreia 
16: 1X15; 2038). VIATĂ V5OARĂ: 
Capitol (orele 10, 12, 1630, 1X45: 
21). Feroviar (orele 930: 1130. 
13 45; 15; 1X15; 22 301 Melodia 
(orele 10, 12, 14: 16, 18s 20). AH. 
EV A I Festival (orele 10; 12; 1X15: 
1630; 1X45; 21). Bucegi (oreie 9: 
11.15: 1330, 16; 16 30: 2D. Aurora 
(orele 930; 11 45; 14; 1X15: 18.45; 
21). EROI CURAJOȘI CA TIGRII: 
Victoria (orele 10; 12; 16.15; 18.30; 
20,45). ȘEFUL: Lumina (orele 9,30;
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20.45). SO
ȚIE PENTRU UN AUSTRALIAN - 
cinemascop: Central (oreie 9.45; 
12; 14,15; 16,30: 18,45; 21). Munca 
(orele 14; 16; 18,15; 20,30). Modern 
(orele 10; 12: 14; 16,30; 20,30).
TINERII: Carpați (orele 10; 12;
14| 16). OMUL DIN FOTOGRAFIE:

Union (orele 15; 17; 19: 21). PRO
GRAM PENTRU COPII — dum
neata (ora 10) Ia Doina. REBELUL 
MAGNIFIC: după-amiaxă (orele 
1130; 1X45: 16; 1X15: 2030). LA 
PATRU PAȘI DE INFINIT: Giulest; 
(orele 9; 11,15: 1330: 15,45: 
20.15). Tomis (orele 10; 12:

18:
14.

(orele 1530; 18: 20301. 
ÎN STEPĂ: Unirea (orele 

1X15; 20 30). CU MÎINILE 
ORAȘ: F.acăre (orele 14: 

DRAGOSTE 
Vitan (orele

16 30: 18 30; 2030). UN NOU
GHILGAMEȘ: înfrățirea între po
poare (orele 1X15: 1530; 17.45;
20) . Volga (orele 10; 1X15; 16:
1X15; 2030). TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE: Cultural (orele 15; 
17; 19; 21). ÎNTÎLNIRB CU 
NUL: Dacia (orele 9.45; 12: 
16,30; 18.45; 21). Viitorul
15,30; 18; 20,30), Cotrocenl
14; 16,15; 18,30; 20,45) — UMBRE
LELE DIN CHERBOURG (orele 11). 
JUDECĂTORUL DE MINORI: 
Buzești (orele 14,15; 16,30; 18,45;
21) , SEDUSĂ ȘI ABANDONATĂ:

SPIO- 
14,15, 
orele: 
(orele

Crtngasî 
DO! - 
16;
PE 
16.15; 1X30; 20.45). 
LA ZERO GRADE:
15. 17; 19: 21). CALABUCH: Mio
rița (orele 10: 1X15; 15.45; 18,15; 
20.15). SĂLBATICII DE PE RlUL 
MORTB — cinemascop: Populai 
(orele 15; 17; 19; 21). GHEPARDUL
— cnemascop — ambele serii: Mo
șilor (orele 1530: 1930). DIAVO
LUL DEȘERTULUI: 
1430, 
tari 
1830; 
GRET 
rele 15,30: 18: 20,30).
NEGRU — (ambele serii): Floreas- 
ca (orele 10,30: 16, 19,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop
— ambele seni: Progresul (orele
15,30; 19,30). ZIUA
Cosmos (orele 16;
DRUM PERICULOS: 
15,30; 18; 20,30).
DE CĂSNICIE - 
Drumul Sării (orele 
20). GHINIONISTUL:
(orele 11; 16; 18; 20). LUMINĂ DB 
IULIE: Timpuri Noi (orele 10—15— 
In continuare — 17; 10; 21),

Arta (orele 
16.30; 18,30: 20,30), Feren- 
(orele 10,30; 14; 16,15:

20,45). COMISARUL MAI- 
SE ÎNFURIE: Colentina (o- 

ROȘU ȘI

FERICIRII: 
18,15, 20,30). 
Lira (orele 
ȘAPTE ANI 
cinemascop: 
15,30, 17,45, 

Pacea

Televiziune
din țară, 19,45: Săptămina; 21: Din 
viața animalelor (XXV) (asistența 
medicală), 21,30: Steluțe de ză
padă (emisiune de muzică ușoară); 
tn încheiere: Buletin de știri. Bu
letin meteorologic.

VINERI 29 IANUARIE 1965
Universitatea tehnică la 

televiziune — Elemente de comu
tație statică, de ing. Ion Felea, de 
la Institutul de proiectări de apa- 
rataj electrotehnic ți instalații de 
automatizare: 19: Jurnalul televizi
unii; 19,10: Pentru copii: Ilustrat»

val vîrtej la televiziune

S.UA


1din viata tineretului Înmii
600 de ani de la

întemeierea 
Universității din Viena 
Cel mal important eveni

ment cultural al Austriei 
în acest an va fi aniver

sarea a 600 de ani de la înte
meierea Universității din Vie
na. Pregătirile pentru această 
aniversare au început încă din 
anul 1957 și vor depăși cu mult 
cadrul sărbătorii propriu-zise.

Cu prilejul acestui eveni
ment, Academia de arte plasti
ce din Viena a prevăzut des
chiderea unei expoziții. Tot cu 
acest prilej, vor fi publicate în 
mai multe volume studii asu
pra istoriei Universității din 
Viena.

Sărbătorirea a 600 de ani de 
la întemeierea Universității din 
Viena va începe în seara zilei 
de 9 mai prin defilarea cu torțe 
a studenților din Viena. A 
doua zi va avea loc în aula 
Universății din Viena deschi
derea propriu-zisă a festivități
lor la care vor participa cîteva 
mii de invitați din Austria și 
din străinătate.

22 000 de studenți in

eri, în instituțiile de 
învățământ superior 
din Japonia, a fost 
o zi obișnuită de 
cursuri. Universita
tea „Keyo" din To
kio prezenta insă 

un aspect cu total neobișnuit 
Vastele auditorii ale acestei uni
versități — cea mai mare insti
tuție de învățămînt superior par
ticulară din țară — erau pustii. 
Studenții au refuzat să participe 
Ia cursuri. Ei au declarat grevă 
în semn de protest împotriva ho- 
tărîrii anunțate de administrație, 
de a majora taxele de învăță
mânt.

Din momentul cînd, în urmă 
cu câteva zile, studenții au aflat 
intențiile administrației, ei și-au 
exprimat indignarea față de ase
menea măsuri care ar îngreuna 
posibilitatea de a-și asigura cos
tul studiilor. Comitetul studen
țesc local a făcut apel la condu-

I
Revendicările studenților

Sosirea la Praga

delegațiile 
Cubei.

R. P. CHINEZĂ: Compresorul 
de nitrogen, intrat recent in 
funcțiune la Fabrica chimică 

experimentală din Pekin

sesiunii C.A.E.R.

grevă • Povara taxelor

Lisabona:

Solidaritate cu studenții
întemnițați

uni- 
Lisa- 
goa- 
s-au 
nou

iercuri, după ce 
timp de trei zile 
amfiteatrele 
versității din 
bona au fost 
le, studenții 
prezentat din

la cursuri. Prin refuzul lor de 
a se prezenta Ia cursuri ei 
și-au exprimat, protestul împo
triva arestării de către autori
tățile portugheze a 60 din co
legii lor. Ce se întîmplase ?

Cîteva zile mai înainte, con
form unui ordin emis de auto
ritățile dictatorului Salazar, 
„Ziua studentului" care se săr
bătorea în fiecare an în uni
versitățile portugheze a fost în
locuită cu „Ziua universității". 
Motivul acestei schimbări nu-i 
greu de sesizat. „Ziua studen
tului" devenise o formă de ma
nifestare a revendicărilor de
mocratice. studențești. Schim
barea a fost, însă, precum au 
dovedit evenimentele, inutilă 
în ziua cînd rectorul Universi
tății din Lisabona își rostea 
discursul inaugural, studenții 
prezenți au scandat lozinci 
împotriva măsurilor antidemo
cratice ale autorităților. Poli
ția a operat numeroase ares
tări.

Organizațiile studențești de
mocratice au hotărît să declare 
o grevă de trei zile (denumită 
„doliu academic" din cauza le-

gislației care interzice grevele) 
pentru a protesta împotriva a- 
restărilor și pentru eliberarea 
imediată a liderilor organiza
țiilor studențești întemnițați 
anterior. într-un comunicat 
lansat cu acest prilej, asocia
țiile studențești progresiste 
s-au adresat intelectualilor 
pentru a sprijini „lupta pentru 
o universitate liberă 
tugalie mai

Totodată, 
„Associated 
au alcătuit 
scopul de a 
imediată a celor arestați. Deși 
reprezentanți ai acestui comi
tet au încercat să viziteze cî
teva oficialități guvernamenta
le, printre care și pe președin
tele Portugaliei, Americo Tho
mas, eforturile lor au rămas 
pînă în prezent zadarnice.

La închiderea ediției aflăm 
din cele transmise de agenția 
„France Presse" că deși univer
sitatea din Lisabona și-a reluat 
cursurile, conflictul dintre stu- 
denți și autoritățile portugheze 
nu a fost încă aplanat. Intr-un 
comunicat al Ministerului de 
Interne al Portugaliei, dat pu
blicității joi dimineața, se arată 
că protestele părinților celor 60 
de studenți arestați ar putea 
atrage sancțiuni judiciare.

I. TIMOFTE

și o Por-
bună".
potrivit
Press", 
un comitet 
obține eliberarea

agenției 
studenții 

cu

Impas In comitetul agricol
al G.A.T.T.

Lucrările Comitetului a- 
gricol al G.A.T.T., des
fășurate în cadrul „run

dei Kennedy", s-au_ întrerupt 
miercuri la numai cîteva ore 
după ce au început, fără să 
se fi realizat vreun acord. Po
trivit agenției France Presse, 
administrația G.A.T.T. a anu-

Prima 
înfrîngere 

în Congres
in amendament adoptat

împotriva voinței
admiinistrafici Johnson
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

Camera Reprezentanțil'or a Con
gresului american a aprobat un 
amendament potrivit căruia se 
sistează livrările de produse a- 
gricole către Republica Arabă U- 
nită. Amendamentul propus de 
republicanul Robert Michel (Illi
nois) a fost adoptat cu prilejul 
discutării cererii administrației a- 
dresate săptămîna trecută de a se 
spori fondurile disponibile cu 
care să se finanțeze sprijinirea 
prețurilor griului, porumbului și 
a altor produse agricole.

Agenția Associated Press apre
ciază că aprobarea acestui amen
dament reprezintă prima înfrîn
gere în Congres a Administrației 
Johnson. Hotârirea Camerei Re
prezentanților reflectă — după 
părerea unor observatori — ne
mulțumirea Congresului S.U.A. 
față de ajutorul acordat unor țări, 
printre care și Egiptului, a căror 
politică externă nu concordă cu 
cea a Statelor Unite.

Administrația este preocupată 
acum să împiedice aprobarea a- 
mendamentului de către Senat. 
Secretarul de stat, Dean Rusk, a 
cerut, miercuri, într-o ședință în
chisă a Comisiei senatoriale pen
tru relațiile externe, respingerea 
amendamentului menționat.

amendament potrivit căruia

lat în ultimul moment o con
ferință de presă, care urma să 
fie ținută în cursul după-ami- 
ezii de purtătorul ei de cu
vînt.

Reprezentantul pentru pro
blemele tratativelor comerci
ale al președintelui Statelor 
Unite, Christian Herter, a de
clarat în cadrul unei conferin
țe de presă ținută miercuri 
seara, că S.U.A. acceptă pro
punerea secretarului executiv, 
Wyndham White, de a se sta
bili ziua de 1 aprile ca dată 
limită pentru ca statele mem
bre ale G.A.T.T. să prezinte 
propuneri concrete Comitetu
lui agricol al G.A.T.T.

„în cursul serii — transmi
te agenția FRANCE PRESSE 
— o înaltă personalitate a- 
mericană a remarcat că eșe
cul temporar al Comitetului 
agricol se datorește, în primul 
rînd, divergențelor dintre 
Statele Unite și Comunitatea 
economică europeană".

Nu a fost stabilită încă da
ta viitoarei reuniuni a Comi
tetului agricol G.A.T.T.

cerea universității să reco 
aplicarea majorării. Deme 
au rămas însă fără rezultat, 
truniți intr-un miting, după oe- 
clanșarea grevei, cei 22 000 de 
studenți ai universității și-an re
înnoit cererea de a se reduce ta
xele afirmindu-și hotârirea de a 
lupta pentru revendicarea lor le
gitimă : aceea de a nu h se crea 
piedici în calea dorinței de a în
văța. Ei au avertizat că dacă se 
menține hotârirea majorării taxe
lor, vor boicota sesiunea de exa
mene care urmează să înceapă 
la 4 februarie.

Agențiile de presă semnalează 
că aceasta este cea mai mare 
grevă studențească din istoria u- 
niversității „Keyo“, instituție de 
mare prestigiu înființată în urmă 
cu o sută de ani. Această acțiu
ne revendicativă studențească 
este, după cît se pare, una din 
cele mai importante care s-au 
desfășurat în instituțiile de învă- 
țămînt particulare din Japonia. 
Putem înțelege mai bine ce i-a 
determinat pe studenții universi
tății „Keyo“ să recurgă la grevă, 
cunoscînd doar cîteva date des
pre povara mereu mai insupor
tabilă pe care o creează repeta
tele sporuri de taxe, mai ales în 
universitățile particulare. Coti
dianul „YOMIURI" relata de
unăzi, că taxele în aceste univer
sități au crescut în patru rînduri 
în ultimii șase ani, ele fiind azi 
de două ori și jumătate mai mari 
decît în anul universitar 1959— 
1960. Dacă adăugăm la aceasta 
că, potrivit unei analize a Mi
nisterului Educației al Japoniei, 
40 la sută dintre ei sînt nevoiți 
să presteze diferite munci pentru 
a-și continua studiile, atunci că
pătăm o imagine mai clară asu
pra cauzelor care au determinat 
greva studențească de la „Keyo“.

EM. RUCĂR

PRAGA 28 (Agerpres). — 
Joi dimineața s-a deschis la 
Praga cea de-a XlX-a sesiune 
a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. La lucrările 
ei participă delegațiile guver
namentale ale țărilor membre 
ale C A.E.R. : R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane. R.P. Mongole, R.P. Po
lone. R P. Romîne, R.P. Unga
re, U.R.S.S.

La lucrările sesiunii parti
cipă o delegație a R.S.F. Iu
goslavia. în calitate de obser
vatori, iau parte 
R-P.D. Coreene și

LONDRA. — Timp de două 
săptămîni, delegația sfaturilor 
populare din R.P. Romînă, 
condusă de Petre Niculae, 
președintele Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului popular 
orășenesc Constanța, a vizitat 
la invitația guvernului brita
nic o serie de instituții și o- 
biective industriale, edilitare 
și culturale din Londra și alte 
orașe ale țării.

Joi seara, delegația noastră 
a făcut o vizită în clădirea 
Parlamentului britanic, unde 
s-a întîlnit cu deputați.

HAGA. — Intre organizațiile 
comerțului exterior ale Repu
blicii Democrate Germane și 
Olandei a fost semnat pe baza 
acordului comercial din. 1958 
un protocol comercial pe anul 
1965.

*
Declarația

comuna
chino-indoneziana
PEKIN. — La 28 ianuarie, 

în încheierea vizitei în R. P. 
Chineză a delegației guverna
mentale indoneziene, dr. Su- 
bandrio, prim-vicepremier al 
Indoneziei, conducătorul dele
gației, și Cen I, vicepremier 
al R. P. Chineze, au semnat o 
declarație comună cu privire 
la relațiile de prietenie și co
laborare dintre R. P. Chineză 
și Indonezia, un acord de co
laborare economică și tehnică 
și un acord de credite.

La ceremonia semnării do
cumentelor au fost prezenți 
Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chine
ze, și alte persoane oficiale.

Contacte de culise" 
la Saigon

Potrivit ultimelor știri 
parvenite din capitala 
sud-vietnameză, gene

ralul Nguyen Khanh l-a nu
mit provizoriu pe Nguyen 
Xnan Oanh in funcția de 
prim—mieigtTT- Oanh este un 
tehnician cu studii economice 
făcute in S.U-Ă. El a deținut 
funcția de vicepremier în 
guvernul Huotxg Tot astăzi, 
Khanh a declarat. în cadrul 
unei conferințe de presă, că 
corește ca șeful statului, Pan 
Khac Suu, să rămână în con
tinuare in postul său, pînă la 
alegerea, in luna martie, a 
unui congres național

După conferința de presă a 
r atn h ri Khanh, atenția 

observatorilor poiitâri din ca
pitala sud-vietnameză este în
dreptată spre .contactele de 
cuHse*, care pot avea mai 
multă importanță, pentru cla
rificarea noii situații de la 
Saigon, chiar decît declarațiile 
oficiale, comandantului

forțelor armate. Ambasadorul 
american, Maxwell Taylor, 
care după cum afirmă agenția 
FRANCE PRESSE, are acum 
„o situație delicată" datorită 
relațiilor mai mult decît reci 
dintre el și generalul Kfianh, 
a avut o serie de convorbiri 
cu unele din personalitățile 
vieții politice sud-vietnameze. 
Observatorii politici sînt de 
părere că Taylor intenționea
ză mai întîi să afle părerea 
unor lideri politici și apoi 
să-și exprime clar punctul său 
de vedere în legătură cu noua 
situație intervenită în urma 
acțiunii lui Khanh și a celor
lalți generali sud-vietnamezi. 
Ambasadorul american a avut 
astfel scurte contacte cu Phan 
Khac Suu, care deține în con
tinuare funcția de președinte 
al țării, și cu Nguyen Luu 
Vien, membru și el în conti
nuare al cabinetului de mi
niștri. Un purtător de cuvînt 
al Ambasadei americane a de
clarat în privința acestor con
tacte pe care le-a avut Taylor, 
că ambasadorul american „a 
discutat situația creată". Ace
lași purtător de cuvînt a spus 
că ambasadorul american nu 
are pînă acum „nici un plan 
pe care să-1 prezinte actualu
lui prim-ministru Nguyen 
Huan Oanh". întrebat dacă 
Statele Unite a recunoscut gu
vernul condus de Oanh, pur
tătorul de cuvînt al ambasa
dei americane a răspuns de
stul de evaziv că „dacă acea
stă problemă s-a pus ea este 
în curs de examinare". In pri
vința noii lovituri de la Saigon 
sau a evoluției noului guvern, 
purtătorul de cuvînt s-a abți
nut de la orice comentariu, a- 
rată agenția americană „AS
SOCIATED PRESS".

Prezența lui Khanh și a con
ducătorilor militari în proiec
tatul consiliu de 20 de oameni, 
care va fi destinat să „spri
jine guvernul", ar însemna de 
fapt „un control efectiv al ar
matei asupra guvernului", 
subliniază agenția AP.

însemnări

GHANA — In fol

Comentariul zilei

englezi,
Hamm,

ai școlii agricole, rece.-: 
țațe în localitatea Tam 
provincia de nord), 1 

să conducă tracio

nul dintre fuhrerii 
fasciștilor 
Jeffrey 
membru in condu
cerea „Mișcării U-
niunii" (partid de
tendință neonazistă) 

a petrecut începutul noului an
departe de Insulele britanice ca
oaspete al rasiștilor din Republi
ca Sud-Africană. Ceea ce l-a în
demnat pe admiratorul lui Hit
ler și Mussolini să treacă Ecua
torul nu era dorința de a-și în
călzi oasele la razele fierbinți ale 
soarelui tropical, ci anumite tre
buri mult mai importante. Pro
testele vehemente ale englezilor 
împotriva mișcării neonaziste i-au 
îngustat considerabil posibilități
le de a mai găsi bani pentru 
visteria partidului său. Aceasta

ELVEȚIA — In fotograiie : Sub marinul „Tigerhai II", care 
participă Ia căutarea submarinului „Tigerhai I‘, dispărut în 

apele lacului Maggiore

l-a și determinat să-și îndrepte 
urgent privirile spre Johannes
burg unde, potrivit mărturiei u- 
nui corespondent al agenției 
U.P.I., el „spera să găsească nu
meroase persoane bine situate 
care-1 simpatizează și sînt dispu
se să sprijine cu fonduri mișca
rea lui".

Corespondentul nu s-a înșelat, 
probabil. Intr-adevăr, în „repu
blica apartheidului" căpeteniile 
naziștilor englezi au mulți admi
ratori și prieteni. Se știe, bună
oară, că însuși Verwoerd, pre
mierul sud-african, și-a început 
cariera ca redactor al fițuicii na
ziste „Transvaaler" care îl ridica 
în slăvi pe Hitler. Vorster, mi
nistrul sud-african al justiției 
mina dreaptă a premierului, au
torul faimoasei legi pentru com
baterea „activității subversive" a 
stat la închisoare în toți anii ce
lui de-al doilea război mondial 
pentru că făcea spionaj pentru 
puterile axei. După ce a fost pus 
în libertate, Vorster a organizat 
împreună,cu Verwoerd și cu alte 
căpetenii ale partidului naționa
list trimiterea unei delegații la 
Niimberg cu misiunea de a în
cerca să obțină achitarea lui 
Herman Goring și a altor crimi
nali de război hitleriști.

Tocmai la aceștia spera să gă
sească cea mai dreaptă înțelege
re căpetenia naziștilor englezi. 
Și nu s-a înșelat. Cîrmuitorii sud- 
africani, printre care Verwoerd 
însuși, au deschis ospitalier ușile 
caselor lor în fața vizitatorului. 
Cu toate că rezultatele acestei 
vizite sînt ținute deocamdată în 
cel mai mare secret, e de presu
pus că Jeffrey Hamm a adus 
vești bune pentru trezorierul 
„partidului" său.

E. R

a tovarășului 
Al. Bîrlădeanu

PRAGA 28. — Coresponden
tul Agerpres, transmite:

Miercuri seara a sosit la 
Praga tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care va 
participa la cea de-a 19-a se
siune a C.A.E.R. și la a 16-a 
ședință a Comitetului Execu
tiv C.A.E.R. La sosire, tova
rășul Alexandru Bîrlădeanu 
a fost întîmpinat de ing. Ota- 
kar Simunek, vicepreședinte 
al guvernului și reprezentant 
permanent al R. S. Ceho
slovace la C.A.E.R., D. Dvorak, 
prim-vicepreședinte al Comisi
ei de Stat a Planificării, 
dr. Antonin Gregor, prim- 
locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, 
deev, secretar al
funcționari superiori 
nisterul Comerțului 
și M.A.E. A fost 
Gheorghe Nițescu, ambasador
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Praga.

ALGER. — Agenția Algerie 
Presse Service anunță că unitățile 
armatei populare naționale a Al
geriei au descoperit cu cîteva zile 
în urmă o bandă de contrarevolu
ționari care se ascundea în munții 
din regiunea Constantine. Doi 
membrii ai acestei bande au lost 
uciși, iar alți doi au fost răniți.

TIRANA, — In urma tratative
lor care au avut loc între o dele
gație comercială guvernamentală 
a R.P. Albania și o delegație co
mercială guvernamentală a R.P. 
Ungare, la 26 ianuarie a avut loc 
la Tirana semnarea protocolului 
reteritor la schimbul de mărfuri și 
plăți pe 1955, în cadrul acordului 
pe 1961 — 1965.

BANGKOK. — Ministrul afa
cerilor externe al Indoneziei, Su- 
bandrio, a sosit joi in capitala 
Tailandei.

El a declarat pe aeroport că in 
timpul vizitei sale de trei zile la 
Bangkok va discuta împreună cu 
Thanat Roman, ministrul aface
rilor externe al Tailandei, pro
bleme privind situația din Asia 
de sud-est și în special proble
ma Malayeziei.

N. V. Fa-
C.A.E.R., 
din Mi- 
Exterlor 
prezent

-------•-------

Sesiunea 0. N. U
NEW YORK. — Folosind drep

tul de replică la ședința din du
pă amiaza zilei de 27 ianuarie a 
Adunării Generale a O.N.U., au 
luat cuvîntul reprezentanții Al
geriei, Marocului, Indiei, Pakis
tanului și Ciprului, care s-au refe
rit la unele probleme ridicate în 
cursul dezbaterilor generale.

La sfîrșitul ședinței, președinte
le adunării, Alex Quaison-Sackey, 
a anunțat amînarea lucrărilor pî
nă luni, 1 februarie, în vederea 
continuării consultărilor între de
legații, pentru a reveni la proce
dura obișnuită de vot.

BONN. — La 
-că Bundestagul 
lua în dezbatere 
blema termenului, de prescripție a 
crimelor săvîrșite de naziști în 
perioada celui de-al doilea război 
mondial. Agenția U.P.I. menționea
ză că un grup de deputați ai 
U.C.D., precum și deputați ai par
tidului social-democrat, intențio
nează să se pronunțe pontru ex
tinderea actualului termen de pres- 
scripție de la 20 de ani la 30 
ani în ce privește crimele de 
boi.

După cum se știe, potrivit 
tualei legislații vest-germane, 
menul de prescripție, caro este de 
20 de ani, va expira la 8 mai 1965, 
dată la care nu se va mai putea 
întreprinde urmărirea și sancțio
narea criminalilor naziști.

Bonn s-a anunțat 
vest-german va 
Ia 10 martie pro-

de 
răz-

ac- 
tor-

LONDRA. — In urma tratati
velor dintre o delegație bulgară 
și o delegație a flotei aeriene din 
Marea Britanie a fost semnat un 
protocol în baza căruia cu înce
pere de la 1 aprilie a.c. linia 
Sofia—Paris, deservită de între
prinderea bulgară T.A.B.S.O., va 
fi prelungită pînă la Londra.

Convorbirile lui Gbenye la Cairo
CAIRO 28 (Agerpres). — Po

trivit unei știri transmise de 
agenția Ghana News, care ci
tează surse din Cairo, Cristophe 
Gbenye, șeful guvernului re
voluționar congolez, a părăsit 
in dimineața zilei de 28 ianua
rie capitala egipteană, îndrep- 
tindu-se spre Nairobi, unde va 
participa la lucrările Comisiei 
O.U A pentru Congo. La Cai- 

l Gbenye a purtat discuții 
președintele Nasser și cu 
ui ministru Sabri- Intr-un 
viu acordat la Cairo de 

a afirmat că 
at să coo- 
ile de la

Leopoldville, numind printre 
acestea pe președintele Kasa- 
vubu, primul ministru Chom- 
be, precum și pe Adoula, fos
tul prim-ministru care se gă
sește în străinătate, deoarece 
ei „au participat la asasinarea 
premierului Patrice Lumum
ba". Gbenye a spus, de aseme
nea, că guvernul său a încer
cat de mult timp să rezolve 
problema congoleză pe cale 
pașnică, prin negocieri. El a 
afirmat că forțele revoluționa
re congoleze au scos din lup
tă aproximativ 300 de merce
nari într-o recentă ciocnire 
din nordul Congoului.

BERLIN. — După cum transmite 
agenția A.D.N, Erich Wendt, se
cretar de stat al R.D.G., a prezen
tat Senatului Berlinului occidental 
documente din care rezultă că o 
organizație de spionaj din Berlinul 
occidental s-a folosit de permise 
false pentru a organiza trecerea 
ilegală din R.D.G. în R.F.G. a mai 
multor persoane. In numele gu
vernului R.D. Germane, secretarul 
de stat al R.D.G. a cerut ca Se
natul Berlinului occidental să pu
nă capăt unor asemenea acțiuni 
care pun 
acordului

în primejdie aplicarea 
cu privire la permise.

OSLO. 
relatează 
fost arestat fostul șef al Gesta
poului din Osl'o, Reinchard. El 
locuia în Germania federală sub 
un nume fals și se ocupa cu a- 
vocatura.

— Ziarele norvegiene 
că în R. F. Germană a

După atentatul
de la Teheran

n liceean s-a apropiat de Has
san Aii Mansur, în momentul in 
care premierul cobora din li
muzina sa. Agita o hîrtie, o 
petiție — pretindea eL Totul 
s-a consumat fulgerător, intr-un 
minut. Cînd s-a aflat la doi

metri de Mansur, prefăcîndu-se că îi inmî- 
nează foaia de hîrtie mîzgălită. băiețandrul 
a scos un revolver și a tras. Rănit, primul 
ministru al Iranului părea în afara primej
diei de a-și pierde viața. Buletinele medicale 
erau liniștitoare, se semnala chiar o amelio
rare care îi permisese lui Mansur să coboare 
din patul suferinței și, deodată, o înrăută
țire a stării sănătății determină tragicul 
sfîrșit.

Atentatul de la Teheran a fost săvârșit de 
un dezechilibrat ? Autorul atentatului a ac
ționat singur, sau el nu a fost decit un exe-

ai fanatism orb s-a contat ? 
lărțite. Există opinii în sen- 

htanalizării semnificației politice a 
ulm. „Opera izolată a unui fanatic" 

apteri ază unii observatori. Alții descoperă 
ia foctmle de pistol urmele petrolului. Aii 
Maamr a fost împușcat în momentul în 
care se pregătea să intre în parlament. In 
servieta hn se afla proiectul unei legi ce tre- 
boia snpos aprobării deputaților. In para- 
gnfete acrim document se vorbea despre 
coocesâonaiea a 40 000 kilometri pătrați în 
zona goifadm Persic unui grup compus din 
cinci societăți petroliere străine. Este vreo 

* între această concesiune și atentat ? 
— se întreba ..LE MONDE". „DIE WELT" 
răspomde afirmativ : gloanțele „au fost des
tinate mai puțin persoanei premierului decît 
pofiticn inițiate de guvern care urma să fie 
zădienscâă*. Negocierile cu consorțiul celor 
rinei societăți urmăreau, după precizările 
ii* iilasțgn iraniene, să protejeze interese

le națksiale. ,-DIE WELT" scrie că se pre
vedea jftiripniia statului iranian în pro
porție de 75 la sută la profituri". Gloanțele 
expoman nemulțumirea acelora ale căror in
terese fuseseră nesocotite ? Ancheta, aflată 
abia la începuturile ei, va lămuri poate ceea 
ce acum este învăluit in mister.

Al: Mansur a fost cel mai tînăr șef de gu
vern pe care Iranul l-a cunoscut. Cariera sa 
p-:';*_că a început în diplomație, dar renu- 

său de specialist în problemele ecor. ->- 
—,:;e ;-a înlesnit o fulgerătoare ascensiune în 
ierarhia ministerială. Decedatul premier s-a 

.. ;iit a fi un adept al reformelor menite 
să înlesnească țării sale progresul economic 
;i social. Transformările pe care le preco
niza erau limitate, timide, nu aveau în ve
dere elemente structurale. El milita pentru 
„relansarea economică" a Iranului. Efortu-

rile sale pentru stimularea dezvoltării indus
triei naționale dobîndeau o însemnătate 
deosebită într-o țară în care — precum con
stata „JEUNE AFRIQUE" — „marea bur
ghezie nu se preocupă de industrializare și 
preferă să-și plaseze banii la Londra sau 
Geneva". Oficialitățile au preconizat și unele 
măsuri în viața satelor, măsuri denumite 
„reformă agrară" și socotite de stînga ira
niană drept insuficiente. Deși nu este vorba 
de o confiscare a marilor latifundii (unii 
feudali au posedat pînă la 200 sate), s-a în
registrat o netă opoziție din partea moșie- 
rimii. Latifundiarii au mers pînă la a organi
za tulburări cărora li s-a dat o aparență 
religioasă. „LE MONDE" pomenea de „ob
scurantismul întreținut cu grijă de adepții 
stalu-quo-lui". Reprezentantul suprem al 
clerului din Iran, Chumeni, într-o cuvîntare 
instigatoare declara că „deposedarea de pro
prietatea privată ar fi incompatibilă cu drep
tul islamic". Măsuri în domeniul impozitelor 
au nemulțumit burghezia orășenească. După 
„FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- 
TUNG“, aceste măsuri s-au justificat prin 
aceea că autoritățile fiscale „nu reușesc 
niciodată să cuprindă veniturile păturii avu
te". Acumularea nemulțumirilor celor înstă
riți a creat autorităților probleme extrem de 
complicate care au dus la accentuarea ten
siunii politice.

Asasinarea lui Mansur va încetini realiza
rea programului de înnoiri, care deși mode
rat, lipsit încă de o eficiență vizibilă, a neli
niștit sectoare ale burgheziei iraniene ? Noul 
prim-ministru Hoveida, este un colaborator 
apropiat al lui Mansur. Promovarea lui în 
fruntea guvernului semnifică dorința de a se 
asigura continuitatea politicii iraniene.
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