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Prin creșterea

productivității muncii
In prima lună a anului, în

treprinderile industriei repu
blicane din regiunea Banat 
și-au depășit planul cu 2,2 la 
sută. Circa 82 la sută din spo
rul de producție a fost obținut 
prin creșterea productivității 
muncii. O contribuție deosebi
tă la depășirea planului a fost

adusă de siderurgișhi de la 
Combinatul Beșița și Vzneie 
..Oțelul Roșu*, care au ixî in 
plus importante cant, țări de 
oțel, fontă și laminate feri» 
și de constructorii de taay- 
de la Uzinele -Stmngui' Arad.

(Ajgyu)

ÎN STRÎNSÂ

LEGĂTURA -

Muncitor

IN PERIOADA 19’60-1964' "
ritmul mediu anual de creștere

de ing. I. Deleanu
cd.-tnct al măcutndui industr iei petrolului și chimiei

I------------------------------------------
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RUBRICA:

SFAT RODNIC PENTRU 

NOI iNFĂPTUIRI

ÎN
JUHT n cadrul politicii de industrializare socialistă a ță- 

UMn iii. promovată cu consecvență ce Partidul Munci- 
toresc Ronun, o atenție deosebită s-a acordat dez- 

0 |l vritări: industriei chimice. Încă de la primul Con- 
Sf 9, greș ai P.SLR. din februarie 1948 — înainte cu ci- 

teva luni de naționalizarea mijloacelor de produc
ție — tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a arătat că 

datorită condițiilor naturale favorabile din țara noastră, avem 
posti ui ta tea să creăm o puternică industrie chimică bazată pe 
gaz metan, cărbune și sare*.

O analiză complexă și multilaterală a posibilităților și per- 
-aatrivrior de dezvoltare a industriei chimice din țara noas
tră a fost făcută in cadrul Congresului al II-lea al partidului, 
tind s-a trasat ca sarcină creșterea in ritm rapid a industriei 
ri-Ttxe și în primul rind, a petrochimiei, iar la Congresul al 
fH-iea s-au stabilit jaloanele pentru dezvoltarea în continuare 
a acestei ramuri industriale.

In toată această perioadă dezvoltarea intr-un ritm susținut 
a industriei chimice, mai ales a subramurilor ei moderne — 
hgrăsăzr—ite. fire și fibre sintetice și artificiale, mase plastice. 
:îu~uz sintetic, coîoranți organici, detergenți, medicamente de 

uteză și altele — corespunzător cerințelor progresului tehnic 
; iniempcean, a constituit și costituie unul din principalele o- 
txective ale politici; economice a partidului.

. sțtroape :ă nu există ==:::? de activitate, in care chi- 
mia să nu fie prezentă.

Industria chimică este chemată să pună la dispoziția agri- 
tultunl ingrășâmmte chimice, antidăunători și alte produse 
cerute de aplicarea agrotehnicii modeme. De asemenea, ea 
sprj-r-ă sectorul zootehnic, cu medicamente curative și preven
tive. cu b;:stimulatori în scopul creșterii producției de lapte, 
carne și lină.

Masele plastice și rășinile sintetice găsesc o largă utilizare 
în existrurții.

in construcții de mașini și în electrotehnică, în producția 
mijloacelor de transport, rășinile sintetice și materialele plas
tice rezolvă importante probleme economice și tehnice, folosirea 
lor permițind micșorarea greutății mașinilor, reducerea mano- 
perei pentru confecționarea diferitelor piese și mărirea timpu- 
— de exploatare a acestora. In industria petrolieră, de exem

plu, piesele din materiale plastice asigură mărirea rezistenței 
la comhune, iar industria electrotehnică confecționează din 
u-a.se plastice piese și materiale izolante cu calități superioare.

O contribuție de cea mai mare însemnătate o aduce indus
tria chimică la dezvoltarea producției bunurilor de larg consum. 
Cocsunrul unor fire și fibre chimice a intrat astăzi în uzul cu
rent al industriei textile, iar industria de confecții a reușit să 
fabrice, pe această bază, un sortiment de produse cu rezisten
ță sporită și în culori variate.

Realizările cu care ne mîndrim azi și în acest domeniu sînt 
rodul Înfăptuirii politicii științifice a partidului pentru indus
trializarea socialistă a țării, al muncii entuziaste desfășurate 
ce muncitorii, tehnicienii și inginerii care s-au pregătit cu per
severență și pasiune, pentru a folosi cu randament ridicat uti
lajele de înaltă tehnicitate cu care sînt dotate uzinele și combi
natele noastre chimice.

Calificare-caliîate
DIFERENȚIA T
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ft inînd seama că uzina noastră 
realizează numai țevi, calitatea 
produselor depinde de fiecare 
secție și atelier în parte și in ul
timă instanță, aș putea spune, de 
fiecare muncitor.

La laminoare, de pildă, atenția
principală este îndreptată spre cunoașterea 
la perfecție și respectarea riguroasă a tehr.:- 
logiei de fabricație a terilor din oțel inoxida- 

stare a 
în aten-

Unul strică,
fee.

bil de întreținerea 
sculelor. Secția 
ția sa realizarea 
cea mai bună 
această operație 
țevilor. La strungărie, preocuparea principală 
e cunoașterea temeinică a mașinilor, folosirea 
lor la maximum, precum și respectarea întoc
mai a cotelor stabilite în desene, astfel ca lă
cătușii să nu fie nevoiți să facă ei finisajul 
după strungari.

Am schițat doar cîteva din cerințele prin
cipale specifice fiecărui sector în parte, pen
tru a arăta de ce este necesar ca întreaga 
noastră muncă de mobilizare a tinerilor pen
tru realizarea unor produse de calitate și 
strîns legat de aceasta de ridicarea calificări: 
lor profesionale, să se desfășoare diferențiat, 
în funcție de cerințele pe care le ridică pro
ducția în fiecare secție în parte.

Ținînd seama de specificul fiecărui loc de 
muncă, membrii comitetului au sprijinit orga
nizațiile U.T.M. să organizeze acele activități 
care să-i ajute pe tineri în mod direct la înde
plinirea sarcinilor de producție, cu atit rr.ai 
mult cu cit, în anul în curs, angajamentul 
uzinei noastre prevede ca 87 la sută din pro
ducția de țevi să fie de calitatea I.

Ce mijloace folosim în acest scop? La lami-

in bună 
mecanică are 

reparațiilor în termen și de 
calitate, ținînd seama că de 
depinde mai tîrziu calitatea

zece dreg
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Mina Dîlja dă din nou cărbune T 1

lor de 
»dt. doi i. în ziua

L RODEA

(Contiauare 
In pag. a IlI-a)
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Cea mai veche exploatare carboniferi din bazinul Valea Jtafat — mă- 
na Dîlja, părăsită acum trei decenii in perioada ecoaemicm di
din nou cărbune. Redeschiderea sa permite valorificarea stzateotar de 
cărbune cocsificabil existente în această parte a tării.

• De fapt, Dîlja este acum o mină nouă. IncadriadMe ia OMa 
neral de organizare a exploatărilor carbonifere dm Valea JWd < 
hat în ultimii ani, mina va avea o producție ia farul a sa md 
tone pe an.

Intr-un timp scurt, cu mijloace tehnice modeme. ea fast donee 
rii în lungime de 9 000 m, s-au organizat abataje ca treat tea*. dfa car* 
extracția se face mecanizat, iar transportai cfatareeM la iastefatîa de 
preparare se efectuează cu ajutorul benz.hr
I Mina Dîlja este a patra exploatare redeschid fa aaU psderil populare 
pin Valea Jiului. In curînd, urmează să-și reia activitatea Msm Purepeat

âe

Ca urmare a dezvoltării planificate a întregii noastre eco
nomii, industria chimică a cunoscut o continuă și impetuoasă 
dezvoltare. S-a ținut seama atit de capacitatea acestei ramuri 
industriale de a valorifica la un nivel ridicat bogățiile solului 
și subsolului, cit și de necesitatea asigurării economiei noastre 
cu produse chimice și de sinteză.

La capătul primelor două planuri anuale, datorită concen
trării și modernizării capacităților de producție, industria chi
mică dădea o producție cu 70 la șută mai mare decît în 1938.

In anii ce au urmat, industria chimică din țara noastră s-a 
dezvoltat intr-un ritm din ce în ce mai accelerat, devenind una 
dintre ramurile de bază ale economiei naționale. în ceea ce pri
vește volumul producției globale, ea a devenit azi a doua ra
mură după industria construcțiilor de mașini.

Volumul industriei chimice a crescut comparativ cu 1938 
de 27,6 ori în 1964. iar ponderea ei în structura întregii industrii 
s-a ridicat de la 2,7 la sută în 1938, la 3,1 în 1950, la 6 la sută 
in 1959 și 10,3 în 1963.

La temelia unor asemenea realizări au stat fondurile însem
nate acordate pentru execuția lucrărilor de investiții. în 1963, 
de exemplu, fondurile de investiții acordate au crescut Ia mai 
mult de 18 ori față de 1951.

Baza tehnico-materială, utilizarea completă a capacității de 
producție, lărgirea acestei capacități, crearea de noi capacități 
prin folosirea celor mai moderne tehnologii și a utilajelor de 
cel mai ridicat nivel tehnic, introducerea pe scară largă a me
canizării și automatizării, utilizarea justă și economicoasă a 
materiilor prime, valorificarea completă și complexă a aces
tora. au făcut ca în toată această perioadă prețul de cost ,1 
producției chimice să scadă mereu, iar productivitatea muncii 
să crească an de an.

Producția chimică a anului 1964 s-a realizat la un preț de 
cost cu peste 44 la sută mai scăzut decît cel al producției rea
lizate in 1950, ceea ce înseamnă că azi, cu aceleași costuri, se 
realizează o producție aproape dublă.

în ceea ce privește productivitatea muncii raportată la un 
muncitor, ea a fost în 1964 de 3,6 ori mai mare decît în 1950. 
E grăitor faptul că 78,5 la sută din sporul de producție realizat 
în 1964 față de 1950 s-a obținut pe seama creșterii productivi
tății muncii.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Combinatul pentru industrializarea lemnului Comănești

Din voia partidului,
/

din munca poporului

te.

cheiată niciodată. Iată, se apro
pie o nouă primăvară, ți munca 
deja începută, metodele, expe
riențele, măsurile tehnice, îndrăz
nelile, trebuie susținute, continua
te. Pâmintul poate fi lucrat mai 
bine, poate da mai mult; trebuie 
căutate soluțiile cele mai bune, 
cele mai noi, de la înălțimea pe 
care ne-o dă știința, azi.

Sînt aceste zile de februarie, 
zde in care se iau măsuri, se fac 
ultimele pregătiri pentru ca po- 
rbdtiățile sporite, condițiile 
existente să ducă la obținerea de 
recolte mai mari, prin fertilizarea 
pământului. prin redarea de noi 
terenuri agriculturii.

Experiența ji pasiunea, răspun
derea ți rezultatele de pmă acum 
sint o garanție pentru planurile 
chibzuite îndelung de agricultorii 
-donului, in fața acestei noi cam
panii a pana — anul 1965.

*
Dar, ai dăm mapei citeva din 

biele istoriei trecute, împreună 
ca Cheerghe Bid, rapsodul 
popular dm comuna Cotu-VSH

ori împreună cu fostul învățător 
de țară Vasile Mihăilă, azi di
rector adjunct la Școala medie 
din Negru Vodă.

„Prefectul județului și alți oa
meni politici, iți amintește hâtri - 
nul Bică, veneau să ne vadă 
și să ne întrebe despre ce ne 
doare, din patru în patru ani, 
tind erau alegeri de deputați, ți 
ne făgăduiau că ne vor face școli, 
dispensare și cite-n soare sau în 
lună, ți cu făgăduința rămî- 
r.eam“m

Și-i completează amintirile to
varășul învățător Vasile Mi- 
hăilâ: ^Eu, cînd am venit la Vi- 
roaga. sat din actualul raion Ne
gru Vodă, acum vreo 28 de ani, 
multă sărăcie am găsit pe-aici. 
50 la sută din copiii de școală 
rămîneau în afara școlii. Și cum 
să nu rămtnă ? îmi aduc aminte 
de un om, Dumitru Anghelescu: 
cinci copii trebuia să dea la școa
lă fi veneau numai trei. M-am 
dus să văd de ce nu vin și cei
lalți și acasă i-am găsit pe cei 
mai mărunți goi, fără nimic pe 
ei. N-aceau ce să îmbrace, de-aia 
nu veneau. Iar un alt elev bun.

tot din Viroaga, Oprea Ștefan, a 
intrat argat, că nu mai avea 
taică-său cu ce să-i cumpere ca
iete, cărți ți celelalte. Ce să mai 
vorbim de învățători ? Prin 1934 
—1935, șase luni n-am primit sa
lariile. Plîngerilor noastre, dele- 
gaților noștri care au mers la 
ministerul de pe atunci, li s-a răs
puns: ,JDacă nu mai puteți, a- 
runcați-vă în mare!“ E drept, 
era o soluție necostisitoare, ma
rea fiindu-ne aproape".

Amintiri, file de istorie, mărtu
rii... Documentele, statisticile, le 
întăresc adevărul: plugul cu 
grindei de lemn, împrumuturile 
făcute de „colonizații la Dobro- 
gea" — cum li se spunea tind
ea — pentru cumpărarea atela
jelor, cailor, uneltelor de muncă 
— împrumuturi la bănci cu do- 
bînzi grele, care nu se terminau 
niciodată, analfabeții — 50 la 
sută (80— 90 la sută din numărul 
fetelor); în locul casei de naște
re — brazda, în locul medicului,

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Ce se studiază
în Studio?

Studioul Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu“ are un rol important în procesul de 
formare a tinerei generații de muzicieni ai 
țării.

In legătură cu modul în care Studioul își 
îndeplinește sarcinile educative și posi
bilitățile de îmbunătățire a activității sale, 
am cerut părerea unor personalități în dome
niul pedagogiei muzicale, compozitori, muzi

cologi precum și studenți ai Conservatorului 
solicitîndu-le să-și expună punctul de vedere 
asupra menirii Studioului, asupra acțiunilor 
organizate pînă în prezent și să facă propu
neri pentru desfășurarea activității sale în 
viitor.

in numărul de astăzi, publicăm primele 
răspunsuri primite.

făcută cu dis-

Prof. G. Avachian
șeful catedrei instrumente 

de coarde a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu"

Oricît de buni profesori am 
fi, aricită experiență am fi acu
mulat în activitatea noastră 
pedagogică, nu putem da unui 
student interpret ceea ce îi 
dă scena. Scena dă studentu
lui posibilitatea regăsirii lui în 
plină efervescență creatoare.

Practica îmi demonstrează 
că numai acei tineri care au 
avut experiența scenei au pu
tut căpăta libertatea, sponta
neitatea, fantezia, posibilitatea 
de adaptare — condiții esen
țiale în configurarea artistului 
interpret.

Studioul Conservatorului re
prezintă tocmai de aceea posi
bilitatea de a avea permanent 
la dispoziție o scenă și publi
cul absolut necesar formării 
lui.

înființat în anii din urmă, 
Studioul a avut un rol deose
bit în viața Conservatorului, 
în realizările sale le-am în
registrat cu satisfacție, profe
sori și studenți, deopotrivă!

Aș vrea, să insist însă asu
pra unor limite, deficiențe ce 
au apărut, în ultimul timp, în 
viața Studioului, de a căror 
înlăturare depinde creșterea 
eficienței educative și instruc
tive a activității sale viitoare.

In primul rînd aș atrage a- 
tenția asupra supraîncărcării 
programelor Studioului cu ma
nifestări auxiliare, care au di
minuat rolul său, în activitatea 
instructivă. Datorită 
supraîncărcări în 
timp, am putut face 
greu programările necesare 
bunei desfășurări a activității 
unor clase instrumentale. N-am 
putut folosi, de asemenea, in 
suficientă măsură (din pricina 
unei prea mari programări de 
spectacole de operă) orchestra 
de studio, pentru a asigura a- 
companiamentul unora dintre 
studenții claselor instrumenta
le sau execuția unora dintre 
lucrările pe care studenții cla
selor de compoziție le-au pre
zentat în cadrul Examenului 
de stat.

Și-au găsit, de asemenea, 
puțin loc pe scena Studioului 
spectacolele speciale pentru 
studenții Conservatorului, ale 
instituțiilor muzicale ale Ca
pitalei, spectacole a căror uti
litate pedagogică este unanim 
recunoscută și acceptată.

In schimb, în activitatea Stu
dioului au început să ocupe un 
loc tot mai important audițiile 
experimentale.

In cele 3 decenii de activita
te muzicală, nu cred că am pu
tut fi vreodată acuzat de lipsă 
de spirit înnoitor, de inerție, de 
învechit tradiționalism. Am 
fost totdeauna deschis oricăror 
inovații.

Am încercat chiar în ultime
le călătorii peste hotare să mă 
apropii în mod special de crea
țiile și experimentele unor 
compozitori contemporani. Pot 
spune că am ascultat cu mult 
interes, uneori cu aprobare, 
cele mai reprezentative lucrări 
de la Schonberg la Messiaen și 
de la Webern la Boulez și 
Stockhausen. Recent, într-una 
din aceste vizite peste hotare, 
am făcut chiar o „cură" înde
lungată de muzică avangar
distă pentru a înțelege coor
donatele acestor creații.

In același timp, ca pedagog 
care am grijă de viitorul pro
fesional, etic al tinerei gene
rații de artiști, ca pedagog 
care acord o deosebită impor
tanță cultivării în rîndurile ti
nerilor a capacității de a pă
trunde în gîndirea marilor 
creatori ai omenirii, socot că 
apropierea studenților Conser
vatorului, a tinerilor melomani 
în general, de creația contem-

acestei 
ultimul 

cu

porană trebuie 
cernămîntul necesar formării 
unui concept înaintat asupra 
fenomenului artistic.

In perioada de formare a 
personalității unui viitor artist 
abundența prezentării unor 
simple experimente poate ge
nera confuzii, poate vicia par
țial criteriile estetice, prin lip
sa pond erei firești în progra
mare și prin caracterul expe
ditiv al coment-riului critic.

Dorind să formăm un ttnăr 
creator de cultură, trebuie să 
avem grijă permanentă pentru 
filtrarea științifică a valorilor 
pe care i le oferim.

Nu putem, de pildă, da tine
rilor care studiază în Conser
vator valorile muzicii univer
sale, de la madrigaliștii precla
sici, la Honegger, Sostakovici, 
Hindemith, Schonberg, Berg, o 
serată experimentală de jazz 
banal, demn pentru o sală de 
restaurant.

înțeleg să programăm în ca
drul acestor audiții, o audiție 
de jazz, dar o audiție în care 
să putem asculta interesantul 
contrapunct pe mai multe voci 
executat de maeștri ai genu
lui ; înțeleg să închinăm o au
diție creațiilor de jazz simfo
nic, jazzului făurit cu rigoarea 
și arta unui creator, dar nu să 
ascultăm la Conservator im
provizațiile de moment ale u- 
nor posedați ai ritmului.

Este interesantă programa
rea în cadrul audițiilor experi
mentale ale studioului (și foar
te bine venită pentru lărgirea 
orizontului artistic al studenți
lor) a unor lucrări ale creato
rilor contemporani din toate 
țările, de toate curentele. Dar 
nu putem dărui auditorilor, 
tntr-o seară dedicată unuia 
sau altuia dintre compozitori, 
decît o lucrare cu adevărat 
definitivă, reprezentativă pen
tru o anumită etapă, și nu un 
simplu experiment care de 
multe ori neagă chiar concep
ția creatoare a autorului res
pectiv.

Fiecare audiție pe care o 
programăm in studioul nostru 
are nevoie de un comentariu 
științific, riguros documentat, 
care să demonstreze locul unor 
personalități creatoare în is
toria muzicii, in istoria limba
jului muzical.

Nu putem, de pildă, progra
ma pe Schonberg, Varese, 
Messiaen, Nono, cu una sau 
alta din lucrări, fără a da ex
plicații largi, temeinice, știin
țifice asupra problemelor pe 
care le-au pus aceste lucrări 
creatorilor lor.

In programarea audițiilor 
experimentale de la Conserva
tor nu există, după părerea 
mea, o logică strict pedago
gică, un fir conducător. Se 
sare de la Matthaus Passion 
la Wagner și de la Wozzek la 
Don Juan-ul lui Mozart.

Studioul, ca instituție meni
tă a sprijini procesul instruc
tiv, are nevoie de un plan 
foarte bine chibzuit și o pro
gramare a audițiilor la nivele 
deosebite de formare a stu
denților. Altfel trebuie să-i 
prezentăm unele probleme stu
dentului din anul I, și altfel 
studentului din ultimul an 
care și-a însușit în 5—6 ani 
de studiu principalele 
ale creației muzicale.

Trei studenți ai mei, 
ce au ascultat audiția 
lată „Bach și muzica de jazz', 
au venit total nedumeriți în 
clasă; „valoarea" unor aseme
nea experiențe, în care temele 
celebrului Dublu concert care 
incintă de două veacuri ini
mile oricărui meloman erau 
variate, „contrapunctate", de 
doi lăutari (un viorist și 
un țambalagiu), a fost sub 
orice nivel. Legătura — Bach 
și jazzul — nu este decît o le
gătură exterioară și orice ală
turare a numelui sfînt pentru 
orice muzician al lui Johann 
Sebastian Bach de o improvi-

zație lipsită de valoare, nu 
poate fi decît derutantă.

Jazzul este un gen muzical 
interesant, iubit de public și 
el nu are nevoie de teme din 
Bach pentru a putea exista, 
cu atit mai mult, cu cit aces
te teme sînt folosite doar pen
tru o variație improvizatorică.

Prof. Zeno Vancea

maestru emerit al artei

Studioul are fără îndoială 
un rol deosebit în viața pri
mului institut de învățămînt 
al țării. El constituie nu nu
mai o scenă de practică în pro
ducție pentru studenții Con
servatorului, ci și un prilej de 
a oferi studenților cunoaște
rea celor mai noi cuceriri ale 
artei contemporane.

Inițiativa Conservatorului 
de a programa unele audiții 
speciale dedicate lucrărilor mai 
puțin auzite în sălile de con
cert, este din acest punct de 
vedere foarte binevenită. Au 
putut fi astfel ascultate o vas
tă gamă de lucrări de la ,jMu- 
thăuss Passion" de Bach și 
„Messiah" de Haendel (a că
ror valoare stă în muzică și 
nu în textul liturgic folosit), 
pînă la Schonberg și Webern 
cuprinzînd o scară emoțională 
largă, și o mare varietate de 
stiluri, care au contribuit la o 
puternică creștere a receptivi
tății artistice a auditoriului.

Din păcate. însă, uneori se 
merge spre un anumit gen de 
senzaționalism ieftin. Progra
marea, de pildă, a unei audi
ții în care lucrările lui Bach 
(al cărui stil e conservat prin- 
tr-o seculară tradiție) sînt su
puse 
jazz, 
care 
ceste 
girul 
reștean.

Jazzul, oricit de interesant și 
valabil ar fi el ca un gen mu
zical cu largi posibilități nu 
are neapărat nevoie de a se 
sprijini pe melodii și teme ale 
unor creatori clasici care tră
iesc in conștiința muzicală a 
omenirii în forma lor origi
nală, nealterată.

Tocmai de aceea, după pă
rerea mea, viața muzicală din 
țara noastră, activitatea de- 
popularizare a valorilor muzi
cale în mase, nu are nevoia 
unor programe artistice expe
rimentale de acest gen.

Esențial în momentul 
față este ca, renunțînd la ase
menea teribilisme, Studioul 
să-și desfășoare astfel activi
tatea încît să-și aducă într-un 
mod cît mai eficient contribu
ția la lărgirea orizontului ar
tistic al studenților, la cunoaș
terea celor mai importante cu
ceriri ale artei contemporane.

unor experimente de 
scade din seriozitatea de 
trebuie să se bucure a- 
cursuri care se află sub 
Conservatorului bucu-

—
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de

valori

după 
intitu- 
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Pline de vrajă sint intimplă- 
rile ce se desiășoară pe 
scenă, lie că se joacă „E!e- 
lănțeJul curios", .Jriateiaș 
Giscarul" sau alt spectacol. 
(In sala Teatrului de păpuși 

din Cluj)

Foto : AGERPRES

100 ani

Oamenii au intervenit 
ia timp

ra încă noapte, cînd 
tinărul Constantin
Caloianu se înapoia 
în satul Slohozia- 
Botești, din regiu
nea Galați, venind 
de la Rîmniceni. 

Grăbea, să ajungă la stina de oi, 
fiind de serviciu. Un vuiet surd 
îi ajunse la urechi: Ce să fie ? 
— s-a întrebat el.

Știa că in ultima vreme apa 
fiului care trecea prin sat cres
cuse. Gîndul că digul a fost rupt 
de apă îl făcu să părăsească șo
seaua în fugă îndreptindu-se spre 
direcția de unde se auzea zgo
motul. Intr-adevăr digul fusese 
rupt de apele învolburate, care, 
acum, amenințau să inunde sa
tul. Averea obștească, familiile, 
casele și animalele oamenilor 
erau în pericol.

„Trebuie să-i anunț pe săteni", 
și-a zis tinărul și a alergat spre

F 411

sat dînd alarma. La chemările 
tînărului, primii oameni s-au și 
îndreptat într-un suflet spre dig.

Trebuia lucrat pe mai multe 
fronturi: unii la înălțatul șoselei, 
alții la săpat și transportat pă- 
mînt, iar alții la salvarea familii
lor și bunurilor din marginea sa
tului. O echipă condusă de 
Gheorghe Mocanu, a și trecut la 
crearea unui canal de scurgere. 
In timpul acesta, Toader Băltă- 
rețu, înfruntînd apa rece ca 
gheața, a salvat viețile a d)i 
copii și a mamei lor, 'Neaga Ște
fan, a cărei casă fusese deja în
conjurată de ape.

Astfel, inundația și pagubele 
pe cate le putea pricinui au fost 
evitate.

Toți cei amintiți și-au făcut 
datoria cu modestia și curajul ce
rute de astfel de împrejurări.

T. OANCEA

orizont--------
-----cultural

la nașterea Pe estrada Radioteledziunii
ANTON BACALBAȘA

ind în 1883 publi
ca in Emancipa
rea o prescurtare 
după Capitalul lui 
Marx. 
multă 
pentru textul filo

zofic, Anton Bccalbașa area 
doar 18 ani. Născut la Brăila 
în I860, drumul pe care l-a 
urmat tinărul firav, veșnic a- 
gitat, dotat cu o inteligență 
mobilă și ascuțită, orator cu 
verb febril, gazetar incisiv, 
umorist cu vervă nesecată, n-a 
fost unul dedicat bibliotecii, 
infoliilor ci prezenței in ime
diata actualitate. Căci, după 
debutul din revista aflată in 
zona de influență a ..Contem
poranului" 
rezumarea 
Bacalbașa a 
timp, poezii 
Macedonski, 
o bogată activitate literară și 
mai ales publicistică.

în istoria literaturii romt- 
nești numele lui Anton Bacai- 
bașa e legat in mod deosebit 
de populara
'„Moș Teacă", caricatură grasa 
a instituției militare din Ho- 
mînia de altădată. „Eroul" lui 
Bacalbașa a devenit în con
știința maselor populare sino
nimul ignoranței și grotescu
lui. Un alt ciclu, „Din viața 
militară", demasca brutalită
țile și alienarea pe care o e- 
xercita cazarma, feudă a arbi
trarului și a despotismului 
nelimitat.

Prezența sa publicistică deo
sebit de fecundă, atit alături 
de I. L. Caragiale, la Moftul 
romîn, dar mai ales in presa 
muncitorească nu poate fi în
țeleasă fără amintirea fluxului 
tot mai accentuat al ideilor 
socialiste în țara noastră. Atîta 
timp cît ele i-au constituit 
crezul său politic, verva, in
vectiva incisivă, deseori de 
bună factură, au făcut din ar
ticolele și pamfletele sale tot 
atitea lovituri neiertătoare 
date minciunii, afacerilor ve
roase, sancționtnd necruțător, 
public, manifest, dinastia de 
tristă amintire ori parvenirea

dovedind 
jnthsr.e

cu traducerea și 
textului marxist, 
publicat, la puțin 
in Literatorul lui 

incepind de aici

suită de schițe

FI:

■

Scenă din spectacolul „Soldatul ianiaron" — comedie de Flaut 
la Teatrul „I. Creangă" din Capitală

noii burghezii: poți ușor
convinge că nu țara este aceea 
care se extaziază, ori se face 
că e în extaz în fața căsătoriei 
de mai deunăzi. Nu! este o 
mină de borfași politici, mina 
aceea de politician! care fac 
toate păcatele, toate fărădele
gile și toate rușinele 
asta. E adunătura de 

prefecți, de

în țara 
actuali 
actuali

(,.Dupâviitori comisari..."
serbări*). Farsa electorală în 
care „se alegeau aleșii" cu 
ajutorai corupției sau cs ar
gumente— noduroase, cunoaște 
atccul pulverizat or al pamfle
tarului : .-Plingeți, codrii ! Soa
rele de vară nu vă mistuie 
atitea ramuri, cite crăci au să 
vă rupă ipistații prefecturilor: 
tot neamul bătăușilor are 
mîncărime în palmă, tot nea
mul bătăușilor strigă ca un 
furnicar de Arhimezi : Dați-mi 
o bîtă și o spinare de reazim 
și voi face țara conservatoare* 
(începe!...).

Soarta tristă a artistului (pe 
care o ilustrează însăși viața 
lui torturată de grija Zilei de 
miine și frîntă atit de timpu
riu) constituie obiectul unor 
incisive demascări în care 
tonul, deși 'îndurerat, nu se

lasă pradă accentelor pesimis
te: .Jlion (Ionescu Releu — 
n.».) însă nu era din stofa a- 
celor ce ajung la Văcărești sau 
pe banca ministerială. Natură 
incapabilă de vinzare a con- 
științii, socialist cu fapta, cu 
cuvîntul și cugetul, era fatal 
să moară în mizerie..." („Infa
mia de la Cameră").

Mesajul publicisticii sale 
este întotdeauna major: „în 
mijlocul păpușăriei ce se joa
că cu banii noștri, să ne gîn- 
dim, muncitori, la ziua de 
mîine, la organizarea luptei de 
clasă, singura care are pentru 
noi un farmec, pentru istorie 
o putere de finalitate".

Opțiunea sa teoretică 
disputa ce a polarizat viața 
literară din. primii ani ai ulti
mului deceniu din secolul tre
cut de partea artei cu tendință 
a fost argumentată nu numai 
de activitatea sa creatoare dar 
și în articole sau conferințe în 
care dialectica gîndirii este 
evidentă (Socialismul în artă. 
Arta noastră, Politică și artă 
etc.). <1

Evocind la împlinirea u- 
r.ui secol de la naștere, via
ța scurtă dar bine corau- 
rată a lai Anton Bacalbașa 
'ftizia necruțătoare îl trecea 
in neființă la numai 34 de ani), 
locul pe care-l ocupă în istoria 
literelor rominești este bine
meritat, iar evoluția presei 
noastre nu poate fi înțeleasă 
fără a cunoaște și activitatea 
sa jurnalistică, căci această 
prezență „indicînd o remarca
bilă ridicare de nivel a presei" 
(G. Călinescu) îl recomandă ca 
pe un jurnalist de mare su
prafață, punînd instrumentele 
incisive ale pamfletului în 
slujba echității sociale. Aceasta 
a fost însăși rațiunea existen
ței sale.

V. ARACHELIAN

în

Recentul concert al 
Orchestrei de Studio a 
Radio televiziunii se în
scrie între manifestă
rile muzicale rensiie. 
menite să satisfacă 
exigențele auditorilor 
atit sub raportul nou
tății programului — în 
alcătuirea căruia a in
trat și o primă audiție 
de muzică romînească 

pentru 
Zeno 

și sub 
de in-

— „Cinci piese 
orchestră' de 
Vancea — cit 
cel al nivelului 
terpretare, garantat de
prezența în program a 
unor reputați muzici
eni romîni.

Cele „Cinci piese 
pentru orchestră’ de 
Zeno Vancea consti
tuie o nouă contribu
ție a compozitorului la 
îmbogățirea muzicii 
noastre contemporane. 
Lucrarea întrunește 
trăsăturile de bază ale 
creației lui Zeno Van
cea — bogăție melodi-

că, claritate a dezvol
tărilor armonice și po
lifonice, orchestrație 
colorată și sugestivă 
— puse aici, mei mult 
ca în alte compoziții 
ale sale, în slujba a- 
firmării resurselor ex
presive, deosebit de 
variate, pe care le o- 
feră unele genuri ale 
muzicii populare.

Urmărind să redea 
spiritul și substanța 
poetică proprii creați
ei folclorice, compozi
torul a conferit lucră
rii sale o mare forță 
expresivă caracteriza
tă de succesiunea unor 
momente diferite ca 
intensitate dramatică, 
încebînd cu evocările 
dureroase din prima 
piesă — care are la 
bază un bocet — și 
terminînd cu desfășu
rarea energică, vigu
roasă a ultimei, înte
meiată pe un joc 
popular.

A doua piesă din 
program, concertul nr. 
4, pentru vioară și or
chestră de Mozart a 
relevat calitățile cu
noscute ale violonistei 
Gaby Grubea: căldura 
și consistența tonului, 
precizie și strălucire.

Unul dintre puncte
le culminante ale pro
gramului l-a constituit, 
desigur, interpretarea 
de către Arta Flores- 
cu, a ciclului de lie
duri „Dragoste și viață 
de femeie" de 
mann.

Gama întinsă 
rilor emoționale 
racterizează conținutul 
acestei lucrări magis
tral orchestrată de 
Teodor Rogalski, sub
tilitatea și rafinamen
tul expresiei, a oferit 
solistei un larg cîmp 
de afirmare a posibili
tăților sale vocale și 
interpretative.
VASILE DONOSE

Schu-

a stă- 
ce ca-

Proza în reviste
Ion Băieșu

„Maiorul șl moartea* ‘
Critica a mai semnalat văditul 

proces de maturizare artistică par
curs cu rezultate dintre cele mal 
îmbucurătoare de tinărul prozator 
Ion Băieșu. Dintre acestea, reamin
tim cititorilor remarcabila nuvelă 
„38 cu doi", o pledoarie pentru 
înaltele calități morale ale omului, 
cultivate de umanismul socialist. 
O proză densă, cu un relevabil 
simț al dramatismului de situație, 
este și „Fătu și Pisică". Ultima nu
velă a tînărului scriitor, „Maiorul 
șl moartea' (Gazeta literară nr. 4 
din 21 ianuarie), cu o structură 
originală, cadențată în secvențe 
bine conduse, valorifică mai preg-

nani resursele acestui autor in 
direcția unui umor subtil. Aventura 
hilară a maiorului, supusă tot 
timpul unui curent de demitizare a 
misterului, se desiășoară in limi
tele unei disimulări bine dozate, iar 
în contact cu aceasta, impostura 
notorie, ialsiiicată prin gratuită 
„înnobilare" e identificată cu cea 
mai curentă găinărie. Efectul e o 
copioasă 
„eroilot", 
parentei 
simulant
nevoind a renunța la farsă, auto
rul încheie nuvela cu un mister 
minor.

decupare grotescă a 
iar maiorul, în ciuda a- 
lui domesticități, e un 

de rasă. Păcat însă că,

M. C.

RĂSPUNDEM IA SESIZĂRILE TINERILOR
FLOREA BĂLAN — 
Cartierul Balta Albă, Bucu
rești.

Sesizarea dumneavoastră a 
fost trimisă spre rezolvare în
treprinderii de Transport 
București, care ne-a comuni
cat că între cartierul Balta 
Albă și Piața Scînteii se pot 
folosi acum mal multe mij
loace de transport: tramvaiul 
24 care face legătură cu tram
vaiul 4 sau mașina 34, trolei
buzul 84, care are legătură cu 
mașina 31. Desigur, pentru vi
itor, I.T. București va trebui 
să facă un studiu privind a- 
fluența călătorilor pe acest 
traseu și, în limita posibilită
ților, să stabilească mijloace 
de transport care să facă le
gătura directă între acest car
tier și Piața Scînteii.

DUMITRU NEGOIȚĂ — 
comuna Colceag, raionul 
Mizil.

In scrisoarea trimisă re
dacției sesizați faptul că zilnic 
trenul 5302 care pleacă din 
Buzău la ora 4 și două minute 
spre Ploiești, are ultimele va
goane — cele care se atașează 
la Buzău — neîncălzite. în a- 
ceastă problemă, ne-am adre
sat Direcției Regionale C-F.R. 
București. Ni s-a răspuns că 
cele semnalate sint juste și 
că au fost luate măsuri ca și 
pe acest traseu călătorii să 
poată circula în bune condi
ții.

STANCU M —
comuna Tălmaciu, raionul 
Sibiu.

Ne-ați scris că în comuna 
dumneavoastră, cînd plouă, o 
parte a drumurilor devin im
practicabile.

De curînd, a sosit la redac
ție răspunsul Sfatului popu
lar al raionului Sibiu căruia 
i-a fost trimisă spre rezolva
re sesizarea dumneavoastră. 
Printre altele, în răspuns se 
arată că cele semnalate cores
pund realității și că s-au luat 
o serie de măsuri menite să 
ducă la o mai bună întreține
re a drumurilor. Astfel, s-au 
luat măsuri ca în timpul cel 
mai scurt drumul ce leagă în
treprinderea „Firul roșu“ cu 
centrul comunei să fie pietru
it. De,,asemenea, și drumul ce 
leagă stația C.F.R. cu fabrica 
de cherestea, precum și tere
nul din fața noului complex 
comercial va fi amenajat.

P. SAMSON — 
comuna Suplac, raionul 
Tîrnăveni.

Scrisoarea dumneavoastră, 
în care ne sesizați că la Că

minul cultural din satul Las- 
lăul Mic — comuna Suplac, 
raionul Tîrnăveni se desfă
șoară o slabă activitate cultu
rală, am trimis-o spre rezol
vare Comitetului raional pen
tru cultură și artă Redăm 
mai jos răspunsul primit: în- 
tr-adevăr, cele relatate de co
respondent sînt juste. Au fost 
luate măsuri pentru reorgani
zarea echipelor artistice de a- 
matori din comună. în pre
zent, la Căminul cultural își 
desfășoară activitatea forma
ții de teatru, dansuri, soliști 
vocali și instrumentiști.

Comitetul raional de cultu
ră și artă va ajuta în conti
nuare acest cămin cultural, va 
sprijini concret colectivul de 
conducere în întocmirea pla
nului de muncă, în alegerea 
repertoriului pentru formații
le artistice etc.

(Urmare din pag. I) 

doftoroaia satului și mortalitatea 
infantilă care batea recordul, 
prin locurile acestea. Iar produc
țiile de 600—700 kilograme griti 
la hectar și 700—800 kilograme 
porumb la hectar erau socotite 
producțiile anilor buni!

Sate dobrogene 1 Apa la 70 de 
metri adîncime. Măgarul înhă
mat la un jug, să scoată din stră
fundul pămîntului apă: oameni 
înhămați la alt jug, să stoarcă 
pămîntului uscat, mămăliga cea 
de toate zilele.

Mihai Murteza, țăran coopera
tor din Negru Vodă, vorbește, 
în alte versuri, despre zilele tră
ite de țăranii Dobrogei de pe a- 
tunci:

„Cu burduful cînd scoteam, (apa) 
Cu lacrimi ne adăpam
Și plîngeau copilele 
Blestemîndu-și zilele:
— Ne-a adus și bietul tata 
La Seaca și la Uscata".

„Seaca" și „Uscata", pămîn- 
turile de altă dată, plugul cu 
grindei de lemn, feregelele, mă
gărușul și sacaua — zestrea o- 
bligatorie pentru fetele din Chir- 
noghenii de demult, — satele de 
lut și sărăcia în care se ameste
caseră oameni de pe la Buzău,

din Dolj, tătari, turci, lipoveni, 
în egalitatea nepărtinitoare a 
sărăciei și lipsei de drepturi — 
toate acestea țin de domeniul 
trecutului.

★

Istoria raionului de azi, Ne
gru Vodă, este scrisă în cartea 
acestor pămînturi, larg deschisă, 
soarelui. O scriu și o citesc foș
tii analfabeți, oameni care, în 
fiecare lucrare agricolă, folosesc 
acum știința agrotehnică.

Și ceea ce scriu ei e un poem 
al frumuseții, al pîinii și luminii. 
Este poemul închinat partidului, 
vastelor sale planuri de transfor
mare a acestor pămînturi în gră
dini ale agriculturii științifice, 
socialiste. Este poemul inspirat 
de campaniile pîinii și de lupta 
cu înțelenirea veche a acestui 
colț de țară.

...Fîntînile Dobrogei sînt a- 
dinei: pînă la suta de metri sapi, 
să dai de oglinda limpede; se 
vede că nici cîntecului nu i-a 
trebuit mai puțin adine decît a- 
pei, pe aceste meleaguri. 11 gă
sești în inimile oamenilor — fin- 
tîni care cuprind acum lumina 
zilelor noastre. Incit, dacă s-ar 
măsura rodnicia acestor pămîn
turi în griti și în cîntece, Dobro-

gea nouă s-ar putea lăuda deo
potrivă, și cu recoltele pămîn
tului și cu acelea ale inimii ome
nești.

„Foaie verde trei granate, 
De unde aceste toate ?
Din voia partidului,
Din munca poporului", — dă 
glas sentimentelor oamenilor, 
cîntărețul noilor zile și realizări.

Încă din 1957, odată cu coo-

aceste luni, cercurile de agroteh
nică și zootehnie. Știința a creat 
adevărate avanposturi, în cîmpu- 
rile mari — de la institutele de 
cercetare, la loturile demonstra
tive și casele-laborator ale coope
rativelor agricole. 3 600 de agri
cultori șl crescători de animale 
din raionul Negru Vodă învață 
la cercurile de trei ani — elevi 
cu cărți, probleme și examene; 
anul acesta, prima promoție va 
absolvi; prima promoție va îm-

la Limanu, decorat în 1964 cu 
Ordinul Muncii clasa IlI-a, sau 
Maria Nistor de la Plopeni, pro
pusă acum deputată în Marea A- 
dunare Națională; numele unor 
agronomi ca Onisem Cuciureanu, 
de la cooperativa agricolă de pro
ducție din Comana, Vasile Mari
nescu de la Cobadin sau Ion Do- 
garu, de la Chirnogeni, sînt nu
mai cîteva dintre sutele de nume 
merituoase, cunoscute și cinstite 
cum se cuvine.

O simți la fiecare pas, în recol
tele obținute ți-n aspectul sate
lor, în setea de cunoaștere a oa
menilor și-n planurile lor de vi
itor.

...Mergi prin satele dobrogene 
de azi. Nu numai casele noi, e- 
lectrificarea, radioficarea, cine- 
ficarea, nu numai căminele cul
turale impresionează, ci și a- 
mănuntele. Iată o cursă IRTA 
întoreîndu-se de la Constanța; 
oamenii și-au făcut cumpărături

DIN VOIA PARTIDULUI,
DIN MUNCA POPORULUI

perativizarea întregii regiuni Do- 
brogea, pe șantierul agricultu
rii socialiste a început o adevă
rată întrecere; nu numai între
cerea între oameni, ci parcă și 
o întrecere între pămînt și 
om. Și, cînd spui cifrele — a- 
tîtea sute de mH de tone grîu 
sau porumb — vezi cele 1100 de 
tractoare care brăzdează adine 
pămîntul acestui raion, vezi a- 
gronomii, promoțiile de specia
liști, vezi sălile în care se țin, în

bina știința aflată din cărți, cu 
practica.

O adevărată armată a pîinii — 
și-n această armată cu campanii 
pașnice și victorioase, raionul 
Negru Vodă — grînar răsărit pe 
unde erau „seaca" și „uscata", 
ocupă un loc de frunte azi. Nu
mele unor președinți de coope
rative agricole de producție, ca 
Nicolae Hudițeanu, de la Comu
na, Erou al Muncii Socialiste, 
Murved Cembaladln, președinte

...In fața bogăției de azi a 
Dobrogei apare mai clar ceea 
ce este de făcut încă. Expe
riența și știința, mecanizarea 
și vrednicia oamenilor nu și-au 
spus cel din urmă cuvînt în 
agricultură. De la an la an ex
periența e mai mare, adevărat, 
dar și exigența oamenilor crește.

Exigența, într-adevăr, acesta 
este imperativul zilelor, noastre.

acum, în urma primirii venitu
lui la zilele-muncă pe anul 
trecut (și trebuie notat aici că 
media pe raion, la zi-muncă, a 
fost de 31 de lei, din care 22 lei 
bani, iar la Comana, valoarea zi- 
lei-muncă s-a ridicat la 49 de 
lei). Iată și un alt amănunt: azi, 
în prima zi a „Lunii cărții la 
sate", vînzarea de cărți la libră
ria din Negru Vodă s-a ridicat la

suma de 1153 de lei iar pe luna 
ianuarie s-au vîndut cărți în va
loare de aproape 12 000 de lei, 
la aceeași librărie.

Cele trei școli medii, cele 51 
noi săli de clasă, construite nu
mai în anul 1964, odată cu ge
neralizarea învățămîntului de 8 
ani, căminele culturale (din 23 
de comune, 21 au cămine nou 
construite) toate cifrele care pot 
fi aduse în acest capitol al rea
lizărilor regimului nostru, pe a- 
ceste locuri, nu suportă compa
rația cu trecutul.

Sînt niște socoteli simple, le 
fac gospodarii raionului, cînd se 
întîlnesc în sesiunile lor și se 
sfătuiesc. Și din bogățiile raio
nului — realizări ale muncii oa
menilor — afli că peste 8 mili
oane jumătate în plus față de 
1964 sînt destinate învățămîntu
lui ; afli cum au fost dotate no
ile cămine culturale (care vor fi 
gata anul acesta la Biruința, 2 
Mai și Negrești) cu instrumente 
muzicale, costume naționale și 
material cultural-sportiv în valoa
re de 75 000 de lei; afli cum, 
prin munca cetățenilor, cu spri
jinul deputaților, au fost între
ținute drumurile și asigurată re
țeaua de apă potabilă, în multe

din satele acestea, în care apa 
era o mare problemă pentru oa
meni.

Dacă poposești în satele raio
nului Negru Vodă, iarna, dacă 
mergi la repetițiile uneia din 
cele 180 de formații artistice din 
raion ; dacă faci un popas la 
Muzeul de artă deschis, de mai 
mulți ani, la Limanu ; sau la ci
nemascopul din comuna Cobadin, 
unde se desfășoară acum, ca și 
în celelalte 30 de cinematografe 
ale raionului, festivalul filmului 
la sate, pretutindeni realizările 
sînt prezente, convingătoare, im
punătoare. Dacă vei merge a- 
casă, la cooperatorul Petre Po
pescu, din Viișoara te va întîm- 
pina un interior modem. Bogăția 
și frumusețea merg împreună. Es
tetica satelor dobrogene se în
scrie astăzi într-un stil arhitec
tonic al litoralului; bunul gust 
se vădește și în găteala fetelor, 
Și-n găteala caselor...

Versurile rapsodului popular 
încheie lauda Dobrogei-gră- 
dină, exprimînd acest efort și a- 
ceastă unitate a poporului în ju
rul partidului într-un cîntec por
nit din toată inima :

„Din voia partidului, 
Din munca poporului..."



ÎNTÎLNIRILE CANDIDATILORCU ALEGĂTORII
Sfat rodnic

pentru noi înfăptuiri
a și toate satele 
țării, Suncuișul, așe
zare de pe valea 
Crișului Repede, a 
cunoscut, in anii 
puterii populare, o 
puternică dezvol

tare. De la un cătun ai cărui 
i'ocuitori se ocupau cn lemnări- 
tul — pădurile se întindeau pînă 
sub ferestrele caselor — Suncu- 
ișul a devenit un centru cu pro
fil industrial bine definit pe har
ta economică a regimui. Locuin
țele mici aruncate pe pantele a- 
brupte a?e munților, an fost în
locuite cu blocuri de cile 2—3 e- 
taje care totalizează peste 160 , 
apartamente. Siluetele albe _ 
noii'or locuințe, complexele st- 
cial-culturale, cele 173 de ca>e 
noi, dotate cu tot confortul mo
dern, toate realizările înfăptuite 
în ultimii patru ani. an schimbat 
radical înfățișarea Sunanșadm și 
a satului aparținător Bălnăca. pi
torescul așezării căpătând noi d:- 
mensiuni de frumusețe. Viața cul
turală a acestei localități d - . • - 
ierul munților a înregiftrat și ea 
o puternică dezvoltare. Câteva ci
fre sînt semnificau'; c
sens : Înainte de eliberare 85 la 
sută din p< :v. .
tă. Astăzi, 4 școli, din care două 
de opt ani, peste 1000 de abcoa- 
mente la diferite ziare rev.— 
te, 40 de televizoare, aammame 
aparate de radio, biblioteca, con
stituie tot atîtea mijloace pentru 
o activitate culturală srațtrâok.

Despre aceste noi imagini din 
viața fostului cătun au vorbit cu 
mândrie numeroși alegători prm- 
tre care Viorica Popovid, direc
toarea Școlii de 8 am din locali
tate, Ghecrghe Afarincaș. Florian 
Iancu, Florian Groza, salarizți ai 
Exploatării mmiere, la întâlnirea 
pe care an avut-o cu candidatul

Dimensiuni

de

frumusețe

M

Pentru viața
nt Unirea aieșfă'o- 
rilor din satele 
Filipeșt: șâ Gal
beni, raionul Ro
man, cu candida
tul propus pentru 
circumscripție e-

nr. 27 Searimu, 
alegerile de depu 

atiox

lectorală 
pentru 
în Marea Adunare 2 
tov. Gheorghina Pice, z z 
de la bun început carzcte 
unui rodnic sfat gospodăresc.

Oamenii aflați in solă se 
cunoșteau de mult; tint ve
cini cu casele, au acelea 
preocupări,, jnșincesc împre u
nă. Discuțiile au pornit, fi
resc, de la realizările obținute, 
în anii din urma în cele două 
sate. Cooperativa agricolă de 
producție a cunoscut o puter
nică dezvoltare: au spor.-, 
recoltele la hectar, a spy : 
numărul animalelor proprie
tate obștească, veniturile ță
ranilor muncitori sînt și mc» 
mari. O dată cu aceste reali- 
zări s-a schimbat și tufdfifi 
rea comunei. Două noi loca- 
luri de școală, modemul ma
gazin universal, clădirea ofi
ciului P.T.T.R., radioficarec 
comunei, cele 115 case, au 
completat peisajul înnoirilor. 
Au fost inițiate acțiuni pen
tru buna gospodărire și înfru
musețare a așezării. Astfe' 
numai prin participarea cetă
țenilor. împreună cu deputat: 
lor, la muncile de folos ob
ștesc, s-au economisit pe-:e 
400 000 lei.

— Noi sintem hotărî): — a 
spus Ion Anghel din satul F- 
lipești — să muncim și mai 
bine, să întărim necontenit 
cooperativa agricolă de pro
ducție. Este calea pe care ne-a 
îndemnat partidul s-o urmăm, 
calea bunei noastre stări.

Mulți dintre participant» la 
întîlnire, oameni harnici, chib
zuit!, au subliniat că prind-

Pe Valea Bistriței, iarna

Studiouri pentru artiștii plastici

(Agerpres)

București, 
Timișoara, 
Constanța,

ție, tot din veniturile 
Fondului Plastic, la 
Ploiești, Brașov, Cluj, 
Oradea, Arad, Craio
va, Sibiu. Către sfir- 
șitul anului, noile 
studiouri de creație 
cor fi puse la dispo
ziția artiștilor plastici 
din aceste localități,

Pe șantierul 
de celuloză și

'•WX

adăugîndu-se astfel 
celor 60 de asemenea 
construcții ridicate in 
perioada 1963—1964 
in orașele ~ 
Cluj, Iași, 
Ploiești, 
Tg. Mureș și Sibiu.

Combinatului
hîrtie din Dej

ce-o trăim

INFORMAȚIE
Ia cadrai acordului de cola- 

nwae dmtre Asociațiile artiștilor 
iatogaft <s Romină și

rcâxuî. ,tul Culturu
ETCUri o 
artistice

cut pentru prima dată în țară 
prin forarea cu jet de apă, ceea 
ce a dus la creșterea productrvi- 
tății muncii la această operație 
de aproape 10 ori.

La canalizări se experimen
tează cu rezultate bune o nouă 
metodă de i"ucru. prin c-are se 
reduce considerabil suprafața a- 
gricolă scoasă din circuit, iar 
productivitatea muncii crește cu 
peste 30 la sută.

In ritm intens lucrează și mon
tani de pe acest șantier. Ei au 
instalat pînă acum aproape ju
mătate din mașinile și utilajele 
viitorului combinat

(Agerpres)

• în ziua a do- 
a returului 
:ului final 

campiona- 
republican 

hochei pe
gheată, s-au în
registrat rezul ta
lele : Steaua — 
Știința Cluj 20- 

(7—1; 5—0. 8—O). Voința
Miercurea Cmc — Tîroava Odor- 
hei 9—5 (0—1 3—1: 6—0) ; Dina
mo București — Stimte B.cc est, 
12—3 15—1; 2—1; 5—!;. In clasa
ment. după 7 etape, conduce Stea
ua București cu 14 punct; urma
tă de Voința Miercurea Ciuc cu 
12 puncte V Dinarao București ca 
8 puncte. Astăzi se vor 
jocurile : Tiraava Ooorhe: — $u- 
:nta Bocurești (ora 
Miercurea Cioc 
(ora 17) și Sico 
București (ora 19).
• Selecționata 

de iot bal a Bucu- 
reștiului Întâlneș
te astăzi Ia 
lena echipa 
cală AEK . 
tăzită cu jucata.; 
de la ciuburue 
Panaismaikos si 
Oiympiakos. feri, 
mini au făcut ua ușor antrena
ment. in urma căruia antrenorii 
au stabilit echipa probabilă : Hai- 
du — Marco, Soiociou. Dan Coe, 
Hăimăgeanu — Gherghelî. Iancu 
— Sorin Avram. Sfîriogea, Adam. 
Creinkeanu. (Agerpres)

In

dispuU

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic rulează la Patria (orele 
930: 1230: 1530; 1830; 21,15). O 
STEA CADE DIN CER rulează Ia 
Republica (orele 9; 11,30; 14; 16s,15; 
18,45; 21,15), București (orele 930; 
11,45; 14; 1630: 18,45; 21). Excel
sior (orele 930; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grivita (orele 9,45; 12; 
14,15; 16.30; 18,45: 21), Modem 
(orele 930; 11,45; 14; 16,15: 18,45; 
21). PAULA CAPTIVĂ rulează la 
Luceafărul (orele 930; 11,45; 14: 
16.15; 1830: 20,45), Festival (orele 
9.15; 1130: 13,45; 16; 1830; 21),
Flamura (orele 10; 12,15; 16; 18,15; 
2030), Pacea (orele 15,45; 18;
20,15). VREMEA PAGINILOR ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45; 
14: 1630: 18,45; 21), Feroviar (orele 
930; 1130; 13,45: 16; 18,15; 20,301. 
HATARI (ambele serii) rulează la 
Victoria (orele 10,15; 1330; 16.45; 
20). TTTANIC-VALS rulează la Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18A5; 21), Tomis (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 2030), Melodia
(orele 9,30; 11,15; 14; 16,30; 18,45;

A TREIA RACHETA rulează 
ia Lumina (orele 10; 12; 14; 16 
18,15; 2030). Giulești (orele 9; 
11,15; 1330: 15,45; 18; 20,15). DIA
VOLUL DEȘERTULUI rulează la 
Union (orele 11; 16; 18,15; 20,30). 
PROGRAM PENTRU COPII — di- 
■MMtă (ora 10); JUDECĂTORUL 
DE MINORi — după-amiază rulea
ză Ia Doina (orele 1130; 14,45: 
16- 18.15; 2030). UN SURÎS ÎN 
PUNĂ VARA — PIONIERIA 1/1965 
isiează la Timpuri Noi (orele (930; 
11.45; 14: 16.15; 1830; 20,45). VIA
TA UȘOARĂ rulează la înfrățirea 
L- re popoare (orele 10; 15; 1730-, 
20. Miorița (orele 9; 11,15; 1330: 
15 45: 18,15; 20,45). ȘEFUL rulează

la Cultural (orele 15,30; 18; 20,15), 
Progresul (orele .15,30; 18; 20,15). 
SOITE PENTRU UN AUSTRALIAN
— cinemascop — rulează la Dacia 
(orele 9,45j 12; 14,15;, 16,30; 18,45;
— filme documentare 20,30). 
CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop — (ambele serii) ru
lează Ia Buzești (orele (10; 15; 19). 
GHINIONISTUL rulează la Crîn- 
gasi (orele 16; 18,15; 20,30). CAR
TOUCHE — cinemascop — rulează 
In Bucegi (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). EROI CURAJOȘI CA 
TIGRII rulează la Cosmos (orele 
16; 18,15; 20,30). ROȘU ȘI NEGRU
— (ambele serii) rulează la Flacă
ra (OTele 10; 15,30; 19). ÎNTÎLNIRE 
CU SPIONUL rulează la Vitan 
(orele 16; 18,15; 20,30), Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,30). DRUM PE
RICULOS rulează la Munca (orele 
16; 18; 20). ÎNCURCĂTURĂ
BLESTEMATĂ rulează Ia Popular 
(orele 16; 18,15; 20,45). RĂZBUNĂ
TORUL — cinemascop — rulează 
la Arta (orele 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE
— cinemascop — rulează la Moși
lor (orele (15,15; 17,45; 20,15). CU 
MlINILE PE ORAȘ rulează la 
Aurora (orele 9-, 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45). LA PATRU
PAȘI DE INFINIT rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30). AH, 
EVA I rulează la Volga (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Dru
mul Sării (orele 11; 15,30- 17,45; 
20,15). YOKMOK rulează la Lira 
(orele 15: 17; 19; 21). MOSCOVA- 
GENOVA rulează la Ferentari (ore
le 16; 18,15; 20,301. MARIA ru
lează la Cotroceni (orele 16; 18,15; 
20,30). CÎNTÎND IN PLOAIE rulea
ză Ia Floreasca (orele 15,45; 18,15: 
20,45).

DIFERENȚIAT
(Urmare din pag. I)

Esențialul în îmbunătățirea calității produselor este ca fie
care tinăr să aibă de învățat din acțiunile inițiate de noi, or. 
acest lucru nu poate fi rezolvat numai în adunări generale pe 
secții sau pe uzină. O mare eficacitate au acțiunile întreprinse 
de grupele U.T.M. La reductorul laminorului de 3 țoii s-au dat 
cîteva tone de țeavă declasată. Ce a făcut grupa U.T.M. ’ Le 
una din ședințele sale a invitat pe șeful secției și, împreună, 
au căutat să afle cauzele. Unii tineri nu cunoșteau procesul teh
nologic, alții nu-1 respectau. Prima măsură a fost organizarea 
unei demonstrații practice cu toți tinerii de la reductor. De
monstrația a fost condusă de inginerul Gheorghe Gavrilă. Totul 
S-a făcut „pe viu“, astfel că cei prezenți au avut ce învăța. S-a 

stabilit apoi un ciclu de conferințe legate de operațiile de la re
ductor. în tematica cursurilor de ridicare a calificării au fost 
incluse teme legate nemijlocit de munca tinerilor de aici etc.

Așa cum sublinia și recenta Plenară a C.C. al U.TJd.. 
în problema calității produselor un rol important îl are ridica
rea continuă a calificării profesionale a tinerilor. Tocmai de a- 
ceea noi am socotit necesar ca membrii comitetului U.T.M. pe 
uzină, organizațiile noastre, să stimuleze și să ajute la organi
zarea acelor forme și activități care răspund cel mai bine ne
voii de a se pregăti a tinerilor, de a-și îmbogăți cunoștințele 
profesionale. Evident, cursurile de ridicare a calificării își au 
importanța lor bine cunoscută. Dar dacă într-un loc sînt sufi
ciente numai niște prelegeri teoretice, în altă parte accentul tre
buie pus pe demonstrația practică, pentru că aceasta corespun
de cel mai bine nivelului de pregătire al oamenilor, nevoilor 
concrete ale producției. După primele lecții, de pildă, am orga
nizat discuții cu numeroși tineri cărora le-am cerut părerea des
pre cursuri. Laminatorii au cerut ca unele lecții să fie predate 
la fața locului, sub forma unor demonstrații practice; strungarii 
au solicitat audierea unor lecții privind cunoașterea mașinilor 
din dotare și noțiuni practice privind ascuțirea cuțitului de 
strung pentru diverse operații. La propunerea organizației 
U.T.M., aceste sugestii au fost incluse în tematica cursurilor de 
ridicare a calificării profesionale.

In activitatea noastră practică ne-am convins că atunci cînd 
ne sfătuim cu tinerii, cînd sîntem mai receptivi la propunerile 
lor, găsim întotdeauna și formele cele mai corespunzătoare

pentru a-i ajsCa sfc-s *i 
Tîneru agruspe toaSe 

in rrrfafenrare cs ssa
uce. Totnl deprade rasă de tebzl c-sz. sâos

sd. Ia trapul karrabâ. ezt și depâ aceea, arit cei doi 
cit și șefi» aee$Stor an rxpiărat fiecare operafie exerutatâ. Ex
periența aceasta atn pognianzaț-c și la o seejctă de instrezre 
a secretarilor ca ea sâ fie gerwalttatâ in toate sect&fe.

O seamă de alte forate de sprijinire a tînerfior pentru a-și 
ridica calificarea prafrsaor.aLă au intra: de pe arum in practica 
muncii noastre. De pCdă. discuțiile cu fruntașii in protfixfie se 
fac nu numai cu prilejul întîlnirilor și demonstratuSor practice. 
Aceștia sînt solăcitaxi să vorbească despre munca lor la stația de 
radioamplificare. în secție. în timpul liber și in adunările ge
nerale U.T.M.

Conferințele tehnice, cartea tehnică au un rol important in 
îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale tinerilor. La lami
noare, în secția mecanică, se fac recenzii la cărțile nou apărute, 
se organizează discuții interesante. Acum, mai bine de 300 de 
tineri sînt cititori activi ai bibliotecii tehnice.

Ne-am gindit să folosim mai larg unele forme atractive la 
care sâ participe toți tinerii uzinei noastre, cum sînt concursu
rile pe meserii. Pînă acum au fost organizate zeci de con
cursuri pentru laminatori. strungari, lăcătuși etc. In această 
direcție noi am acumulat o bună experiență, aceea a organi
zării concursurilor pe meserii, cu participarea tuturor munci
torilor de aceeași profesie. La concursul laminatorilor, de pildă 
au participat în prima etapă, pe laminoare, toți tinerii din a- 
ceastă meserie. Cei mai buni s-au întîlnit în etapa a doua 
organizată pe secții și, în sfîrșit, cîștigătorii au luat parte la 
etapa pe uzină. De remarcat că pentru acest concurs toți tine
rii laminatori au studiat bibliografia indicată, s-au pregătit te
meinic. De asemenea, cu sprijinul ziarului „Uzina noastră", am 
inițiat un concurs permanent: „Verificați-vă cunoștințele teh
nice". In paginile ziarului se publică întrebări din toate dome
niile de activitate ale secțiilor, adică pentru toate categoriile de 
meserii, la care sînt solicitați să răspundă toți tinerii. Cele mai 
bune răspunsuri sînt aduse la cunoștința tinerilor tot prin in
termediul ziarului.

Comitetul U.T.M. va persevera și în viitor pe linia sprijinirii 
diferențiate a tinerilor în ridicarea calificării profesionale;-in 
colaborare cu sindicatul, va da un și mai mare ajutor conduce
rii întreprinderii în găsirea și folosirea acelor forme care co
respund cel mai bine necesităților de producție ale fiecărei sec
ții în parte.

(Urmare din pag. ij

Dar nu toate piesele ieșite eu 
defecte din turnare mai pot fi 
reparate. Anul trecut s-a realizat 
âd un procent de rebut de 11,72 
la sută ‘aproape încă o dată față 
de cifra admisă). O parte din 
acest procent s-a descoperit de 
ia început, imediat după turna
re. La sectoarele de uzinaj ni s-a 
■vui insă că mai mult de jumă
tate din rebutul total înregistrat 
a fost detectat abia după ce se 
caoMnoaie la prelucrarea meca
nică manoperă, scule, mașini, e- 
nergie electrici etc., etc. Aseme
nea piese s-au întors acolo de 
unde au venit: ir. cuptoarele de 
topit oțel. Am aflat ci la sfir- 
ritul anului trecut, s-au ana
lizat cauzele conducerea teh
nici a luat unele măsuri bune. 
Deoarece in 1964 la multe șarje 
;-au înregistret abateri de le ana
liza cbimică. s-a stabilit ca șeful 
atebenbu elaborare, se facă in 
viitor un control zilnic al proce
sului de topire. In plus, a devenit 
obligatorie proba de forjare la 
jiecare șarjă de oțel. Dc aseme
nea. s-au luat măsuri pentm apli
carea unor rețete noi la amestecu
rile de formare, s-au reorganizat 
unele locuri de muncă, urmărin- 
du-se o mai bună echilibrare a 
echipelor printr-o mai justă re
partizare a oamenilor după nive
lul calificării profesionale. Colecti
vul turnătoriei a făcut o grupare 
reală, în funcție de importanța 
fiecăreia, a cauzelor rebutului. Ni 
se pare de aceea interesant să ară
tăm că nerespectarea procesului 
tehnologic (în unele cazuri din ne
atenție, dar de cele mai multe 
ori din pricina unei slabe califi

cări profesionale a muncitorilor) 
a fost considerată drept principa
lul motiv pentru care s-au dat 
unele produse de calitate slabă.

Cornpleti nd aceasta cu apreci
erea tovarășului inginer Alexan
dru Sănduțu, lucrurile ni se par 
$i mai dare. Jn anul trecut, ne-a 
spus șeful atelierului de turnă
torie, am introdus o serie de pro
cedee tehnologice noi, moderne. 
Scopul a fost, evident, obținerea 
unui indice mai mare de folosi
re a metalului, realizarea tuturor 
produselor la nivelul cditatic 
cerut. Cauza pentru care nu 
ne-am atins intrutotul acest 
scop o găsim in slaba calificare a 
r.iundtorilor — yi jumătate din 
numărul lor îl formează tineretul 
— aplicarea metodelor amintite 
făcîndu-se fără ca in prealabil 
sâ fi fost temeinic însușite pro
cesele tehnologice noi".

In turnătorie lucrează peste 
300 de tineri. Existau toate posi
bilitățile pentru ca întreaga mun
că politică-educatică a organizații
lor U.T.M. de aici să fie îndrep
tată spre ajutorarea fiecărui fi
nds în înțelegerea clară a im
portanței pe care o are îmbună
tățirea calității produselor.

Dar în loc de a prici lucrurile, 
în acest mod, birourile organiza
țiilor de bază U.T.M. din turnă
torie (și discuția acută la co
mitetul U.T.M. pe uzină ne-a în
tărit și mai mult convingerea) 
s-au mulțumit cu 2—3 acțiuni 
sporadice care n-au avut putere 
de a crea în rîndul tinerilor acea 
dorință și strădanie neobosită 
pentru însușirea temeinică a tai
nelor meseriei.

Este anormal să fii, convins că 
slaba calificare profesională și

Chimia—
(Urmare din pag. I)

Avîntul industriei chimice 
din țara noastră în anii care 
au trecut, ăvînt care a dus Ia 
creșterea cantitativă și calita
tivă a poducției, la crearea și 
dezvoltarea unor noi ramuri 
ale chimiei, bazate pe cele mai 
moderne tehnologii, asigură 
condițiile dezvoltării în conti
nuare a acestei industrii în 
ritm susținut.

Marile complexe industriale 
de la Piatra Neamț. O- 
nești-Borzești, Craiova, Brazi- 
Ploiești, Turnu Măgurele, 
Brăila. Suceava și celelal
te, în cadrul cărora s-au 
creat centrale termo-energeti- 
ce, laboratoare de cercetări, 
laboratoare bine dotate pentru 
întreținere și reparații, centre 
școlare pentru invățămîntul 
profesional și de specialitate al 
cadrelor, constituie puternice 
baze tehnice și economice 
pentru dezvoltarea industriei 
chimice in perspectivă. Prin- 
lârgirea. completarea și extin
derea pe aceste platforme in
dustriale a noi uzine și insta
lații se vor putea valorifica 
mai complex și economic ma
teriile prime. Acești gigant: 
industriali vor putea «’unge, 
prin dezvoltarea lor. la nive
lul celor mai avansate indus
trii chimice din lume.

Industria de îngrășăminte 
va dezvolta in continuare pro
ducția de îngrășăminte- cu 
azot, fosfor — simple, com
plexe și concentrate — prin 
construirea unor noi unități 
de mare capacitate. Paralei 
cu aceasta, va fi creata indus
tria de produse pentru protec
ția plantelor.

Lărgirea sortimentelor din 
materiale plastice constituie 
una din principalele preocu
pări ale industriei noastre chi
mice. ea urmind să cuprind! 
aproape toate sorturile de 
materiale plastice și rășini 
sintetice pentru care se pre
vede o utilizare largă în anii 
viitori.

în industria de fire și fibre 
sintetice, se va dubla capaci
tatea de producție la fibrele 
relon și melană și se vor con
strui noi fabrici pentru fibre 
poliesterice. mătase, viscozâ și 
polinozice.

Industria de cauciuc sintetic 
se va dezvolta prin introduce
rea în fabricație a noi tipuri 
care să satisfacă cele mai va
riate necesități în acest dome
niu. Se tinde spre înlocuirea, 
într-o proporție mereu mai 
mare a cauciucului natural.

Concomitent cu dezvoltarea 
producției de cauciuc sintetic, 
se va dezvolta și producția de 
negru de fum prin construirea 
în viitorii 2—3 ani a unei mari 
fabrici de negru de fum de 
înaltă abrazivitate și mare ca
pacitate.

Pentru dezvoltarea indus
triei de coloranți, va fi lărgită 
gama produselor intermediare, 
ceea ce va da posibilitatea să 
se completeze paleta coloranți- 
lor cu noi sortimente pentru 
fire și fibre chimice, mase 
plastice și alte întrebuințări.

în ceea ce privește sectorul 
de medicamente, prin dezvol
tarea în special a noului cen
tru de la București, se va 
mări gama de produse pentru 
uz uman și veterinar, acordîn-

în avînt
du-se, totodată, o atenție deo
sebită producerii de vitamine 
și biostimulatori pentru agri
cultură.

Corespunzător avîntului ce
lorlalte ramuri se va dez
volta și industria anorganica 
de bază, prin creșterea pro
ducției de clor, de produse 
sodice, acid sulfuric, carbid 
etc.

Valorificînd resursele natu
rale de care dispune țara noa
stră — stuf, paie, lemn de ră- 
șinoase și foioase — industria 
de celuloză va continua să 
crească prin dezvoltarea ca
pacităților existente, prir. in
trarea în producție în anul a- 
cesta a Combinatului de celu
loză și hîrtie de la Dej, pre
cum și prin darea în folosin
ță a obiectivelor prevă
zute pentru etapa a doua în 
cadrul complexelor industria
le de la Brăila și Suceava.

în toată această dezvoltare, 
preocuparea de căpetenie a 
lucrătorilor din industria chi
mică rămine, in continuate, să 
obțină producții Ia un înalt 
nivel calitativ și cu maximum 
de eficacitate. Aceasta presu
pune. ca o condiție determi
nantă. existenta unor cadre 
pregătite temeinic, la nivelul 
cel mai înalt al științei și teh
nicii mondiale, promovuic cu 
curaj noul la fiecare loc de 
muncă.

Prima și cea mai importan
tă sarcină care revise lu
crătorilor din noile uzine și 
combinate azi în funcțiune — 
și în special cadrelor tinere, 
— este aceea de a se cali
fica șl a-și ridica califi
carea la un nivel înalt, îneît 
să poată deservi cu competență 
utilajele și instalațiile noi de 
mare complexitate, ia nivelul 
tehnicii mondiale. In atenția 
ministerului nostru s-a aflat 
asigurarea pregătirii și formă
rii cadrelor necesare industriei 
chimice, mai ales că această 
ramură a industriei este total 
nouă și nu a existat o tradiție 
temeinic consolidată. Gene- 
ralizind experiența dobîndită, 
ne propunem să râspunaem 
cerințe’or mereu sporite de 
cadre cu o înaltă calificare. 
Numai în anul 1964 s-au cali
ficat prin diferite școli, din 
complexele școlare ale minis
terului, un număr de peste 
4 600 tineri.

Avînd în vedere sarcinile 
importante ce revin industriei 
chimice în cadrul planului de 
perspectivă, tinerii din uzinele 
chimice trebuie să-și dea a- 
portul lor la promovarea a tot 
ceea ce este înaintat în pro
ducție prin însușirea tehnicii 
noi, luptînd totodată pentru 
obținerea unor produse cu ca
lități superioare și realizarea 
acestora la un preț de cost 
scăzut.

Considerăm că eforturile ti
nerilor trebuie concentrate în 
special spre dezvoltarea atitu
dinii socialiste față de mun
că, ridicarea nivelului tehnic 
și profesional și îmbogățirea 
cunoștințelor politice și de 
cultură generală, întărirea 
disciplinei în producție, astfel 
îneît fiecare muncitor, tehni
cian și inginer să fie un mili
tant activ pentru realizarea 
sarcinilor economice stabilite 
de partid, spre binele, progre
sul și înflorirea patriei noa
stre.

In cercul tinerilor naturalist!
De două ori pe lună, peste 40

de tineri din comuna Zvoriștea, 
raionul Dorohoi, se întîlnesc la 
căminul cultural, unde își desfă
șoară activitatea cercul tinerilor 
naturaliști. Aici, lectorul le expli
că multe fenomene și probleme 
interesante. La una din ședințe 
s-a discutat despre „Originea și 
evoluția omului“. Explicațiile au 
fost însoțite de demonstrații fă
cute cu ajutorul unei expoziții or
ganizate în sala căminului cultu
ral. In cercul tinerilor naturaliști 
s-au mai discutat și despre „Uni

versul, sistemul solar și Pămin- 
tul“, „Ce sînt eclipsele". In cele 
10 lecții ale cercului, tinerii na
turaliști din Zvoriștea vor face 
experiențe cu substanțe chimi
ce, vor cerceta lumea microor
ganismelor folosindti-se de micro
scop etc.

Cercuri ale naturaliștilor, cu o 
bogată activitate, mai sînt și în 
$arul Dornei, Boroaia, Fundul 
Herței și alte comune sucevene, 
în total, 91 de cercuri, reunind 
peste 3 600 de tineri.

(Agerpres)

nerespectarea procesului tehno
logic sînt cauzele principale 
care duc Id obținerea unor pro
duse necorespunzătoare și, în 
schimb, să nu stabilești măsurile 
cele mai corespunzătoare în a- 
ceastă privință.

Conducerea secției, secretarii 
organizațiilor U.T.M. ne-au ară
tat că există cursuri de ridicare 
a calificării. La ele, este insă 
cuprins un număr mic de tineri, 
nemaivorbind că foarte mulți 
din ei lipsesc, iar organizația 
U.T.M. n-a analizat niciodată cu 
seriozitate acest lucru. Motivul? 
Ceilalți — ni s-a spus — sînt 
la liceul seral. Dar cine pretinde 
organizației U.T.M. să îndrume 
toți tinerii numai spre cursuri ? 
Acțiunea de ridicare a calificării 
necesită o muncă plină de răs
pundere, este o acțiune vastă, cu 
caracter permanent, ce trebuie 
dusă dijerențiat, ținîndu-se cont 
de nevoile producției, de nivelul 
și situația fiecărui om în parte. 
Rezultate bune se pot obține nu
mai dacă se cor folosi acele 
forme care se potrivesc și răs
pund unor asemenea cerințe.

Discutînd, de pildă, cu mai
ștri și tineri problema ridicării 
nivelului profesional al „seraliș- 
tilor“, a reieșit că la dispoziția 
lor stau multiple posibilități 
pentru a-și îmbogăți cunoștințele. 
Cea mai nimerită și mai accesi
bilă pentru ei, ar fi, după păre
rea acestora, literatura tehnică de 
specialitate. O dată pe lună, mai
ștrii sau inginerii ar putea să 
aibă o discuție cu acești tineri, să 
vadă în ce măsură și-au însușit 
cele studiate, să lămurească lucru
rile neînțelese. Antrenarea la con
cursurile pe meserii, ținerea unor 
scurte convorbiri tehnice perio
dice pot, de asemenea, constitui 
mijloace eficace de îmbogă
țire a cunoștințelor lor profesio
nale.

Dar lucrurile nu se opresc aici.

Sînt tineri în sector care au do
miciliul la mai mulți kilometri 
de uzină. Nu vin la cursuri, nu 
pot sta la o conferință etc. pen
tru că sînt legați de mijloacele 
de transport în comun. Ei trebuie 
să-și ridice calificarea ? Firește, 
da. Cum îi poate ajuta și în
druma organizația U.T.M. ?

Trebuie să se găsească, pen
tru fiecare tinăr mijlocul potrivit 
prin care se poate perfecționa în 
meserie, calea care poate da cele 
mai bune rezultate, cea mai mare 
eficiență. Organizația U.T.M. 
poate și trebuie să lucreze, dacă 
este nevoie, nominal cu tinerii. 
Este desigur o muncă migăloasă, 
dar numai desfășurarea ei în a- 
cest fel, tratarea foarte concretă 
a lucrurilor duce la rezolvarea 
deficiențelor. Să dăm și aici un 
exemplu. După cum ni s-a spus, 
la formare s-a observat că nu se 
folosesc întotdeauna modelele cu 
tehnologia indicată. Un exemplu. 
Pentru un anumit lot de piese 
sînt indicate anumite rețele de 
turnare și maselote. Dar se în- 
timpla ca acestea să fie folosite 
doar la primele piese și apoi to
tul să se facă „după simț“. Iată, 
în acest caz organizația U.T.M. 
poate interveni direct t să invite 
un tehnolog care în numai 2—3 
discuții cu tinerii să le demon
streze unde poate duce nerespec
tarea indicațiilor din documenta
ția tehnică.

Unele din măsurile bune pe 
care organizația U.T.M. le-a ini
țiat în trecut trebuie dezvoltate. 
Dar e necesar să se găsească și 
altele în funcție de cerințele pro
ducției, în așa fel îneît organi
zația U.T.M. să sprijine mai te
meinic conducerea secției în or
ganizarea acțiunilor de ridicare 
a calificării profesionale, să-și 
poată aduce întreaga sa contri
buție la îmbunătățirea calității 
pieselor turnate.



U.R.S.S. Seara pe unul din marile bulevarde ale orașului Le
ningrad

După vizita in R. D. Vietnam

Delegația sovietică a sosit
la Pekin Conferința3

PEKIN 10 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
TASS, delegația Uniunii So
vietice, în frunte cu A. N. Ko- 
sighin, președintele Consiliu
lui de miniștri al UJRBN.. a 
sosit la 10 februarie la Pekin, 
după vizita in Republica De
mocrată Vietnam

Pe aerodromul din Pekin. 
delegația a fost întâmpinată de

Ciu En-lai, vicepreședinte„ . al
C.C- al P.C. Chiner premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze. Cen L vicepremîer. 
ministru al afacerilor externe 
al R. P. Chineze și alte per
soane oficiale.

Ciu En-lai și Cen I au oferit 
miercuri seera o recepție în 
cinstea lui A. N. Kosighin ji 
a delegației sovietice-

„Tinerii falangiștii" în dezacord

LEXICON
PE SCURT

tineretului
din țările

cu politica franchistă

Maghrebului

Problema excepțiilor in cadrul

tratativelor G. A.I.T.
e aproape 10 luni, 
la Geneva se desfă
șoară — cu unele 
întreruperi — trata
tivele G.A.T.T. cu
noscute și sub nu
mele de „runda 

Kennedy". După cum se știe, a- 
ceste tratative au fost inițiate cu 
scopul de a se hotărî, în cadrul 
lor, reducerea cu 50 la sută a tu
turor tarifelor vamale ale țărilor 
membre ale Acordului general 
pentru tarife și comerț (G.A.T.T.). 
Chiar de la începutul acestor ne
gocieri (4 mai 1964), s-a văzut 
destul de clar că proiectata re
ducere lineară și generală, de 50 
Ia sută, întîmpină dificultăți în
semnate. Jean Rey, membru al 
comisiei C.E.E. (Pieței comune) 
declara încă din aprilie anul tre
cut: „In fața comunității europe
ne se află trei obstacole princi
pale: disparitățile tarifare, tra
tarea excepțiilor și schimbul de 
produse agricole". Obstacolele pe 
care Jean Rey le vedea pentru 
țările Pieței comune s-au dovedit 
de fapt obstacole pentru nego
cierile G.A.T.T. în ansamblu.

Cele trei probleme dificile (dis
paritățile tarifare, tratarea ex
cepțiilor și problema includerii în 
tratative a produselor agricole) 
au făcut ca ideea americană de 
reducere cu 50 la sută a tuturor 
taxelor vamale să se degradeze 
treptat, în așa fel încît stadiul 
actual al tratativelor să rețină 
din proiectul inițial doar noțiu
nea de reducere. La care produ
se va fi aplicată reducerea și în 
ce proporție ? — iată întrebări la 
care răspunsurile abia urmează 
să fie date.

De problema disparităților ta
rifare ne-am ocupat într-un arti
col precedent (în nr. 4879). Ea a 
fost ridicată de țările care au un 
nivel general al tarifelor vamale 
mai scăzut. Aceste țări (mai ales 
membrii Pieței comune) au cerut 
ea reducerea să nu fie lineară, e- 
gală, pentru toți partenerii, ci să 
fie aplicată în funcție de nive
lul actual al tarifelor vamale 
Astfel, țările cu un nivel general 
ridicat al tarifelor, cum sînt 
S.U.A. și Marea Britanie, ar urma 
să aplice o reducere mai mare 
(de pildă cea maximă de 50 la 
sută), iar cele cu nivel tarifar 
scăzut ar trebui să aplice o redu
cere mai mică, cam la jumătatea 
reducerii primei categorii (ceea 
ce, continuînd exemplul de mai 
sus, ar însemna 25 la sută). In 
urma aplicării formulei dispari
tare, aceea de reducere diferită, 
în funcție de nivelul diferit exis
tent în prezent, s-ar ajunge la o 
apropiere a mărimii tarifelor în 
G.A.T.T., la un început de uni
ficare, de omogenizare a lor.

Dacă problema disparităților 
vizează procente de reduceri di
ferite, menținîndu-se totuși ideea 
de reducere, ridicarea problemei 
excepțiilor urmărește sustragerea 
totală de la reducere a unui nu
măr anumit de tarife. Spre deo
sebire de problema disparităților, 
tratarea excepțiilor a fost ridicată 
atît de țările cu nivel tarifar 
scăzut, cît și de cele cu nivel 
ridicat.

Principalele țări negociatoare 
și-au alcătuit așă-numitele liste 
de excepții. Fiecare țară a în
scris pe lista ei acele produse 
la care nu intenționează să re
ducă taxa de import, deci acele 
produse a căror importare do
rește s-o limiteze, în scopul pro
tejării producției interne a pro
duselor respective. Motivarea 
generală a excepțiilor a fost a- 
ceea a „intereselor superioare de 
stat". Pentru a constata dacă în- 
tr-adevăr produsele înscrise pe 
liste sînt dictate de „interese su
perioare", începînd de la 9 de
cembrie, la Geneva, se desfășoa
ră maratonul „justificării excepții
lor". Practic, se ia fiecare listă 
în parte (atît listele, cît și dezba
terile pe marginea lor sînt secre-

te) și se discută justețea trecerii 
fiecărui produs pe listă. De cele 
mai multe ori, partenerii pun în
trebări, iar titularul listei răspun
de, „se justifică". Pînă în pre
zent, au fost discutate listele 
S.U.A. și Japoniei, iar începînd 
de la 9 februarie se discută lista 
Pieței comune care este cea mai 
cuprinzătoare din cele prezen
tate pînă acum.

Rostul actualelor _____
ale excepțiilor" este de a se de
finitiva listele și a se putea tre
ce la perfectarea reducerilor va
male în ceea ce privește produ
sele neexceptate (disparitare sau 
nu). Pot ele, discuțiile de la Ge
neva, să modifice listele produse 
inițial ? Referindu-se la aceasta, 
revista vest-germană J)ER 
\ OLKSWIRT- scria in ultimul 
său număr : -Ne înțelege eă in 
cadrai procedurii de justificare se 
pot pune întrebări și se pot for
mula îndoieli dacă includerea a- 
numitor mărfuri în listele de ex
cepții a fost necesară. Totuși, nu 
există nici un observator realist 
care să creadă că s-ar putea găsi 
o țară care, pe baza obiecțiilor 
partenerilor, să șteargă anumite 
mărfuri de pe lista de excepții. 
Nici o țară nu va permite vreun 
amestec din partea altor țări în 
cazul că există un interes 
național superior care cere pro
tejarea unei mărfi. In decursul 
acestei proceduri pot fi însă des
coperite locuri mai slabe de Ia 
care pot pomi mai tîrz.iu nego
cieri cu privire la o reducere de 
taxe vamale". (Autorul se referă 
la depistarea unor mărfuri asupra 
cărora să se aplice mai tîrziu o 
reducere disparitară a tarifelor 
vamale).

Totuși, există o puternică pre
siune, mai ales din partea țărilor 
europene din afara Pieței comu
ne, asupra listelor excesiv de în
cărcate, cum e cazul listei Co
munității economice europene. 
Excepțiile prezentate de C.E.E. 
afectează, de pildă, 70 la sută 
din mărfurile pe care Finlanda le 
exportă în țările membre. Se 
soeră că măcar de pe listele su- 
pra-încărcate să se obțină scoa
terea unor produse. Reușita ar 
avea numai o importanță simbo
lică, pentru a justifica cele trei 
luni de discuții de- la Geneva 
(discutarea excepțiilor urmează 
să se termine la începutul lui 
martie). In esență însă, listele 
vor rămîne în forma lor inițială.

Efectul aprobării listelor de 
excepții asupra negocierilor de la 
Geneva va fi deosebit de însem
nat El se face simțit de pe a- 
cum pe linia îndepărtării trata
tivelor de la obiectivul lor inițial 
— reducerea lineară și generală 
a taxelor vamale cu 50 la sută. 
„Această idee — scrie revista ci
tată referindu-se tocmai la o- 
biectivul inițial amintit — a fost 
atît de mult modificată între 
timp prin problema disparităților, 
iar acum prin listele de excepții, 
incit nu se mai poate vorbi des
pre un echilibru global al tutu
ror concesiilor, pentru că nu mai 
este vorba de o reducere unifor
mă a taxelor vamale care să cu
prindă toate mărfurile. Aceasta 
are drept urmare că valoarea 
concesiilor trebuie cintărită de la 
țară la țară, fiecare partener a- 
vînd, firește, grijă să nu facă o 
afacere proastă".

Atît problema excepțiilor, cît și 
cea a disparităților se referă la 
schimburile de produse industria
le și deci la tarifele ce se aplică 
acestor produse. Cea de-a treia 
problemă dificilă din cadrul tra
tativelor G.A.T.T. mută cîmpul 
de bătălie în sectorul agricol. Ea 
vizează reducerea taxelor vamale 
și la produsele agricole (cereale, 
carne, produse lactate, fructe 
etc.). Dar de această problemă, 
ne vom ocupa într-un alt articol.

PARIS 10 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
France Presse, Valery Giscaird 
d'Estaing, ministrul finanțelor 
și afacerilor economice a făcut 
miercuri, în fața Consiliului de 
Miniștri al Franței, o expu
nere asupra vizitei pe care a 
făcut-o în Rominia, cu prile
jul semnării acordului comer
cial între Franța și Rominia. 
Ministrul a subliniat efortul 
important de industrializare 
care este în curs în Rominia 
și a relatat Consiliului de Mi
niștri convorbirile pe care le-a 
avut cu președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romine. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și cu 
primul ministru, Ion Gheorghe 
Maurer.

„justificări

ION D. GOIA

Declarația M.A.E, al R. D. Vietnam
HANOI 10 (Agerpres?. — 

Xuan Thui. ministrul afaceri
lor externe al R. D. Vietnam, 
a trimis note identice copre
ședinților și țărilor partici
pante la conferința din 1954 
de la Geneva, în care prote
stează împotriva acțiunilor a- 
gresive ale S.UA față de 
R. D. Vietnam. „Guvernul
R. D. Vietnam — se arată in 
notă — condamnă energic și 
protestează împotriva noilor 
acte de război comise de
S. UA. asupra R. D. Vietnam, 
împotriva trimiterii de noi 
trupe, arme și alte materiale 
de război americane în Viet
namul de sud.

In încheiere. în notă se a- 
rată că „guvernul R. D. Viet
nam cere copreședinților și 
guvernelor țărilor participante 
la conferința din 1954 de la 
Geneva cu privire la Indochi
na. precum și tuturor țărilor 
iubitoare de pace din lume, să 
ia la timp măsuri eficace pen-

tru a opri mina imperaliștilor 
americani războinici și agre
sivi. pentru a asigura aplica
rea întocmai a acordurilor din 
1954 de la Geneva cu privire 
la Vietnam și apărarea păcii 
in Indochina - - - 
est".

După cum 
V.NA_, la 10 
sterul Afacerilor Externe 
R. D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care pro
testează energic împotriva 
faptului că Statele Unite con
centrează in prezent numeroa
se nave ale flotei a 7-a în Ma
rea Chinei de sud.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam, se 
spune în declarație, cere gu
vernului american să-și re
tragă imediat toate forțele 
flotei a 7-a din Marea Chinei 
de sud și să pună capăt tutu
ror actelor agresive împotriva 
Republicii Democrate Vietnam.

Reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret din țări- 
le Maghrebului — Alge

ria, Tunisia și Maroc — au în
ceput marți la Alger o confe
rință. avind pe ordinea de zi 
problema stabilirii programe
lor comune de activitate. Vor 
fi discutate, de asemenea, pro
bleme referitoare la poziția a- 
cestor organizații față de dife
ritele evenimente internațio
nale și îndeosebi de pe conti
nentul african.

și Asia de sud-

anunță agenția 
februarie, Mini- 

al

Brazaville:
Ziua națională 

tineretuluia

C. u prilejul încheierii fes
tivităților organizate în 
cadrul zilei naționale a 

tineretului din Congo (Braza- 
ville), în piața Libertății din 
capitala acestei țări a avut loc 
un mare miting la care au 
participat reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret, studen
țești și de femei.

rganizația oficială 
de tineret din Spa 
nia cunoaște fră- 
mintări, ilustrate 
in mod concludent 
de o reuniune des
fășurată cu numai 

cîteva zile în urmă. 600 expo- 
nenti ai membrilor mai vechi ai 
„tineretului 
un examen 
tuale ale 
sumare din 
prinse într-o corespondentă din 
Madrid transmisă de Jose An
tonio Novais) ne inspiră con
vingerea că sentimentul domi
nant al reuniunii a fost acela 
al necesității ur.or schimbări 
în viata Spaniei.. Adepți ai miș
cării franchiste. 
actualului regim 
participanta la 
pot totuși să nu 
constatările lor 
dente) 
exprimă 
dorinfă 
cele mai largi ale opiniei pu
blice spaniole o vădește în for
me variate. Imobilismul fran- 
chismuiui stîrnește nemulțumi
rea chiar și a multora din a- 
ceia care 
carnetul de 
gei.

Cerințele 
de un delegat din Madrid, cu
prind mai ales domeniul politic.

ialangist" au făcut 
al problemelor ac- 
Spaniei. Relatările 
„LE MONDE" (cu-

sprijinitori ai 
de la Madrid, 
dezbatere nu 

constate (deși 
au limite evi- 

impasul dictaturii. Ei 
dorința unor înnoiri, 

pe care categorii din

poartă în buzunar 
membru al Falan-

principale, expuse

Proteste in legătură cu acțiunile
HELSINKI. — Un grup de depu

tați ai Parlamentului 
reprezentlnd cinci partide. , 
dresat ministrului justiției 
Spania o telegramă. în care 
manifestă îngrijorarea in legai 
cu faptul că 38 de deținuți 
închisoarea Burgos, după ce 
fnst ținuți timp îndelungat in 
chisoare, sînt amenințați 
deieriți uruti nou tribunal 
Noul proces, care uzmăreș 
lungirea pedepselor n. 
să alba loc. Dețirzuțu trt 
fie eliberați se sparse îi 
tnă.

finlandez, 
au a- 

din

din

in- 
fie 

tar. 
pre- 

trebule

BERNA. — Muzicologul etvețl- 
eu Marcel Cellier a ținut o con
ferință despre folclorul romînesc 
in fața studenților Universității 
din Lausanne, membri ai Asocia
ției studențești „Valdezia". Con
ferința. bogat ilustrată cu înregis
trări stereofonice din folclorul 
romînesc. s-a bucurat de un fru
mos succes.

LONDRA. — Agenpa Reuter a- 
nuntă că guvernul britanic a inter
zis reclama pentru țigări prin 
televiziune. Această acfiune a 
fost urmată mărfi de depunerea 
în Camera Comunelor a unei mo
țiuni semnate de 13 deputați labu
riști, prin care, după ce se salută 
hotărîrea guvernului, se cere să 
se interzică reclama pentru țigări 
și în presă, cinema și poștă. Mo
țiunea subliniază că interzicerea 
reclamei este necesară pentru a 
se preveni răspîndirea tutunului, 
care este socotit ca periculos să
nătății.

VIENA. — Ministrul de justiție 
al Austriei, dr. Christian Broda, a 
anunțat marți că Parlamentul aus
triac va adopta în curind un a- 
mendament la codul penal, care să 
permită urmărirea și sancționarea 
criminalilor de război pe o perioa
dă nedefinită.

BRUXELLES. — Cont dr. Clau- 
diu Nicolau, invitat al Universită
ții din Lîege, a prezentat comuni
carea științifică „Transfer electro
nic în sistemul heterogen'. Cer
cetătorul romin a fost numit 
membru al Societății belgiene de 
chimie.

PE SCURT

agresive împotriva R. D. Vietnam

loc la Uzina constructoare de 
mașini electrice JXnamo" din 
Moscova. In cuc iritările pe care 
le-au rostit, participant^ la mi
ting au sprijinit cu căldură de
clarația guvernului sovietic, au 
arătat că Uniunea Sovietică va 
veni în ajutorul prietenilor săi.

In rezoluțiile adoptate, partici- 
panfii la mitingurile de la Uzina 
constructoare de țevi „Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S.", din Le
ningrad, de la Universitatea din 
Leningrad au cerut să se pună 
capăt de îndată agresiunii clicii 
militariste americane din Viet
nam, să se acorde poporului viet
namez dreptul de a-și hotărî sin
gur soarta.

PEKIX 10 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă transmite că la 
10 februarie, în Piața Tiananmîn 
din Pekin a avut loc o mare de
monstrație a oamenilor muncii 
împotriva recentelor atacuri ale 
avioanelor americane și sud-viet- 
nameze asupra unor regiuni din 
R. D. Vietnam. La tribuna prin
cipală an luat loc Mao Țze-dun, 
Liu Șao-ț:. Ciu En-lai și alți 
conducători de partid ți de stat

Luând cuvin tul la miting, Pîn 
Cijen, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez și pri
mar al orașului Pekin, a con
damnat atacurile recente împo
triva R. D. Vietnam, subliniind 
hotărîrea poporului chinez de a 
sprijini lupta Vietnamului împo
triva agresiunii. Mari demonstra
ții ale oamenilor muncii de con
damnare a atacurilor recente 
împotriva R. D. Vietnam au a- 
vut, de asemenea loc la Șanhai 
și Canton.

ȘEDINȚA CONSILIULUI

PARIS 
Miercuri a 
Consiliului 
sub președinția generalului de 
Gaulle, care a examinat, printre 
altele, problema situației din Asia 
de sud-est și îndeosebi din Viet
namul de sud. După ședință — 
anunță agenția France Presse — 
Alain Peyrefitte, ministrul infor
mațiilor a spus că „guvernul 
francez consideră că reglementa
rea problemelor proprii ale Asiei 
de sud-est nu va putea fi obți
nută pe calea armelor. Numai un 
acord internațional, excluzînd 
orice intervenție străină, în ce 
privește, îndeosebi, Vietnamul de 
sud, R. D. Vietnam, Laosul și 
Cambodgia poate deschide calea

10 (Agerpres). — 
avut loc o ședință a 
de Miniștri francez

In urmă cu citva timp, un grup de tinere japoneze a venit 
în Franja pentru a învăța profesia de stewardese. Iată-Ie în 

fotografie, pe străzile orașului Nisa

Al FRANȚEI
păcii interne și externe în aceas
tă regiune atît de încercată a 
lumii. Guvernul francez este gata 
să ia parte la tratativele pentru 
un astfel de acord, conform 
principiilor acceptate în 1954 de 
conferința de la Geneva.

Inițiativa organizării din nou a 
acestei conferințe trebuie să a- 
parțină celor doi copreședinți — 
Uniunea Sovietică și Marea Bri- 
tanie".

ITALIA. Tineri muncitori din Torino, manifestînd pe străzile 
orașului, în sprijinul revendicărilor lor

Atac prin surprindere al forțelor
insurgente din Congo

LEOPOLDVILLE 10 (Ager
pres). — O coloană de trupe pierderi grele. Agenția Reuter 
guvernamentale congoleze, cu 
un efectiv de 700 de soldați și 
ofițeri, a fost atacată marți 
seara de insurgenții congolezi 
la aproximativ 160 mile de 
Stanleyville. Atacate prin sur
prindere în junglă, trupele

guvernamentale au suferit

menționează că mercenarul 
vest-german Siegfried Miiller 
ar fi fost ucis în timpul lup
telor. Un mare număr de ma
șini blindate ale trupelor gu
vernamentale au fost captu
rate, sau scoase din uz.

Comentariul zilei

Bonnul și proiectele
Londrei

■ eferindu-se la surse britanice 
bine informate, corespondentul

din Londra al agenției ASSO
CIATED PRESS relata că gu
vernul vest-german a răspuns 
la planul englez de creare a 
unei forțe nucleare atlantice 

(F.N.A.) cu o nouă propunere de înființare 
a forțelor nucleare multilaterale (F.N.M.) în
zestrate cu forțe navale de suprafață echipa
te cu rachete „Polaris" și deservite de echi
paje mixte. Corespondentul menționa că a- 
cest răspuns e cuprins într-un memorandum 
trimis la Londra de guvernul R. F. Germane, 
in care acesta, după ce-și exprimă dorința 
să examineze planul britanic, susține punctul 
de vedere propriu privitor la crearea F.N.M. 

Avem, așadar, de-a face (dacă lăsăm de o 
parte amabilitățile uzuale) cu o respingere 
„a priori" a planului Wilson de creare a for
ței nucleare atlantice. Mobilurile care au de
terminat o asemenea luare de poziție în acest 
moment nu pot fi întrezărite cu cea mai 
mare claritate. E foarte posibil ca Bonnul să 
încerce astfel să exercite noi presiuni atît la 
Londra, cît și la Washington (se știe că ad
ministrația americană ar prefera o înțelegere 
prealabilă anglo-vest-germană și că nu-i su- 
rîde o reînviere a vechii formule de integrare 
nucleară — F.N.M. — care riscă să apară ca 
un club atomic militar Washington-Bonn). 
Nu-i exclus, de asemenea, ca o asemenea 
poziție rigidă să fi fost sugerată de conside-

rente electorale (tendința de a da satisfacție 
acelor cercuri influente care manifestă cel 
mai viu interes pentru o cît mai mare apro
piere a R.F.G. de trăgaciul nuclear).

Ceea ce relevă însă numeroși observatori 
este faptul că răspunsul remis Londrei re
flectă, odată în plus, dorința Bonnului de 
a-și asigura, pe cele mai avantajoase căi, ac
cesul la arma nucleară. Deocamdată, drumul 
Bonnului spre armele nucleare trece prin 
N.A.T.O. Definind poziția vest-germană în 
actuala conjunctură „SUDDEUTSCHE ZEI- 
TUNG" remarca : „Esențială este asigurarea 
unei asemenea influențe care să aducă R.F.G. 
posibilități depline în folosirea armei nuclea
re", Pornind de la un astfel de considerent, 
se pare că Bonnul interpretează planul Wil
son ca nefiind cea mai bună variantă pen
tru atingerea - - - • ,
D.P.A. definea în termenii următori reacții
le vest-german : „Cercurile politice conside
ră că varianta engleză a integrării nuclea
re conține prea multe elemente care ar asi
gura Londrei un loc privilegiat și ar diminua 
influența (vest) germană". Unul din elemen
tele la care se referă D.P.A. este, fără îndo
ială, suspiciunea față de tendința Angliei 
de a se asigura menținerea, pe lingă „echi
pajele mixte" și a unor echipaje naționale 
britanice. Lucrul acesta e socotit, pare-se, la 
Bonn drept o încercare de a da Londrei un 
loc „privilegiat, special" în proiectata forță 
nucleară. „DIE WELT" exprima foarte di
rect această idee: „Interesele (vest) germa
ne cer să se evite orice diminuare a cuvântu
lui (vest) german în folosirea armei nuclea
re. De ce s-ar angaja R.F.G. pentru vase și 
avioane cu echipaj mixt în vreme ce alții 
și-ar rezerva submarine atomice cu echipaj 
național ? De ce ar fi îngreunată ponderea 
Marii Britanii în controlul forței nucleare ?“

Nu există nici o îndoială că formula „echi
pajelor mixte" încîntă Bonnul care vede în 
ea posibilități avantajoase și directe de apro
piere de trăgaciul nuclear. Dar, deși planul 
Wilson se bazează, în fond, tocmai pe ase
menea echipaje, cercurile guvernamentale 
vest-germane și-au exprimat punctul de ve-

obiectivelor sale. Agenția
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In primul rînd este vorba de 
viitorul Spaniei. Reîntoarcerea 
ia monarhie nu este accepta
tă ca o solufie. Legea din 1946 
întîmpină în acest fel o opozi
ție. Tinerii falangiști cer să se 
dea posibilitate poporului spa
niol să facă alegerea: republică 
sau monarhie.

Cu interes au lost reținute 
cuvintele tăioase la adresa 
„celor cinci sute de familii care 
domină țara". In gura unor a- 
depti ai lui Franco, recunoaște
rea luptei de clasă capătă o 
semnificație ce merită a fi sub
liniată. De aici, ideea că ac
tualele sindicate „verticale" nu 
exprimă în mod real interese
le celor ce muncesc. Ei au ce
rut o „autentică reprezentare" 
pe plan politic și sindical.

în sfîrșit, s-au amintit pro
blemele învățămîntului cerîn- 
du-se democratizarea lui, crea
rea unor condiții mai bune pen
tru cei dornici să învețe.

Dezacordul cu tezele oficiale 
în circulație la Madrid este 
clar. S-ar putea ca diferențierea 
produsă să fie determinată și 
de grija unora din liderii tine
rilor falangiști de a obține o 
anumită popularitate în rîndu- 
rile tineretului, de a evita defi
nitiva compromitere a organi
zației franchiste destinată ce
lor tineri.

Aceste luări de poziție inter
vin într-un moment de agitafie 
în viata universitară spaniolă. 
Repetatele demonstrata ale 
studenților madrilieni, combati
vitatea cu care ei își expun 
punctul de vedere înfruntînd 
riscurile, indică un simptoma
tic proces de clarificare în rîn- 
durile generației tinere spanio
le, proces ce influențează chiar 
și pe unii membri ai organiza
ției oficiale de tineret.

M. RAMURĂ

Bolivia,

LA PAZ 10 (Agerpres). — 
într-un mesaj adresat națiu
nii, președintele juntei guver
namentale boliviene, generalul 
Rene Barrientos a definit pro
gramul pe care intenționează 
să-1 pună în aplicare în cazul 
că va ieși învingător la ale
gerile prezidențiale ce vor a- 
vea loc în luna septembrie. El 
s-a declarat gata să formeze 
un guvern de uniune națio
nală și a apreciat drept „ne
apărat necesar" ca să aibă loc 
o reorganizare a partidelor po
litice. Generalul Barrientos a 
anunțat, totodată, că se lu
crează la elaborarea unei noi 
legi electorale, a unei legi de 
organizare a partidelor poli
tice și a unei noi constituții.

Pe de altă parte, președin
tele guvernului bolivian a de
clarat Că participarea sa la 
viitoarele alegeri prezidențiale 
nu este îngrădită de constitu
ție întrucît el prezidează un 
guvern de tranziție și nu unul 
constituțional. El a denunțat 
existența unui „vast complot 
subversiv" care „urmărește să 
distrugă cuceririle recente ac- 
ționînd în folosul vechii oli
garhii". El a declarat că amă
nunte cu privire la acest com
plot vor fi dezvăluite „la mo
mentul oportun".

dere că varianta britanică ar „îngusta pre
zența vest-germană". In spatele acestei in
terpretări putem desprinde aceeași tendință 
de a asigura și. mări influența vest-germană 
în N.A.T.O., de a obține crearea unui me
canism care să faciliteze accesul la armele 
nucleare. „FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
exprima, de altfel, plastic și mai exact ce se 
înțelege la Bonn prin suspiciunile privind 
„îngustarea prezenței vest-germane". Planul 
Wilson, opinia ziarul respectiv, „tinde să a- 
dauge dirijorului american un secundant en
glez, ceea ce ar face ca partitura să aibă o 
coloratură prea pronunțat anglo-saxonă. E- 
xistă deci riscul ca ariile (vest) germane să 
nu aibă cel mai bun loc în această partitură". 
E o exprimare sugestivă a unei realități cu
noscute: dorința Bonnului de a ajunge să 
„cînte" propriile-i „arii" atomice.

Punctele de vedere divergente între R.F.G. 
și Anglia în problema creării forțelor nuclea
re atlantice par greu de împăcat.

Citind surse britanice, agenția ASSOCIA
TED PRESS opinia că în această problemă 
nu este posibil să se ajungă la un compromis 
acceptabil între Londra și Bonn înainte de 
luna septembrie, cînd vor avea loc alegerile 
parlamentare în Germania occidentală. In 
lumina aceasta se înțelege mai bine de ce a 
rămas în suspensie proiectata vizită a pre
mierului britanic la Bonn (actualmente o 
asemenea vizită ar fi, de fapt, lipsită de prin
cipalul obiectiv — negocierea unui acord 
ănglo-vest-german pe baza planului Wilson).

Desigur, nu ne putem aștepta la o totală 
împăcare a intereselor contradictorii și la 
o renunțare a luptei pentru influență între 
Londra și Bonn, ca și în N.A.T.O., în gene
ral. Este evident însă că, indiferent de mean
drele disputelor interoccidentale, pericolul 
real creat de diferitele variante de integrare 
atlantică nucleară persistă. Acest pericol, po
sibilitatea ca într-o zi Bonnul să dispună de 
un „buton atomic", rămîne un factor de în
grijorare dată fiind experiența tragică a is
toriei.
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