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...A sunat de ieșire acum, într-o zi fri
guroasă din 1965. Profesorul Pătrașcu își 
ia catalogul, trece pe coridoarele largi.

noi

intere- 
anumit 
studia - 
își dau

de propriile

ln laboratorul de fiziologie ve

getală al Institutului de biolo
gie „Traian Săvulescu" al Aca

demiei R. P. Romine

PE UN I
BULETIN DE VOT 1

c prouiului loc. si

cinteia 
tineretului

Organ Central Muncitor

Ernesto Teodorescu și Marin Soare, doi dintre tinerii irun 
secția tratamente termice de la Uzina

CAI DIRECTE SPRE
MĂIESTRIA PROFESIONALĂ

La Uzinele „Steagul roșu** 
din Brașov activitatea 
pentru ridicarea cunoș

tințelor profesionale ale tine
rilor îmbracă forme diferite. 
Aici sînt organizate cursuri de 
ridicare a calificării, pe me
senii și în funcție de nivelul 
de pregătire, conferințe teh
nice, concursuri pe profesii — 
pe etape, astfel ca ele să cu
prindă cît mai mulți tineri — 
etc. Toate metodele și for
mele utilizate în acest scop iz
vorăsc din cerințele tot mai e- 
xigente ale complicatelor pro
cese de producție. Sarcinile tot 
mai complexe ale uzinei, intro
ducerea unor noi procedee teh
nologice, modeme, au impus și 
găsirea unor metode cît mai 
eficace pentru a-i ajuta pe ti
nerii muncitori să stăpînească 
temeinic procesul de pro
ducție. Alături de măsurile 
luate de conducerea uzinei, 
organizația U.T.M. a inițiat în 
rîndurile tinerilor o acțiune 
deosebit de eficientă de pregă 
tire profesională denumită: 
„Verificați-vă cunoștințele 
profesionale !“

Și iată în ce constă aceasta. 
La secția capotaj, ca și 
în alte secții, săptămînal, la 
un panou sînt afișate 3—4 în
trebări care privesc activita
tea de producție. Aceste în
trebări sînt formulate de un 
colectiv de ingineri și tehni
cieni și solicită tinerilor să 
dea răspuns unor probleme 
tehnice foarte concrete ce pri
vesc procesul de producție. 
Iată, de pildă, o întrebare: 
„Care este influența intensită
ții curentului electric la su
darea cu arc?“ Această între
bare fusese determinată de 
faptul că în această secție cu 
cîtva timp în urmă se înre
gistraseră, la sudarea saboți- 
lor, defecte de calitate tocmai 
datorită variației intensității 
curentului electric, adică ne- 
respectării indicațiilor tehno
logiei.

Tinerilor din secție, care sînt 
invitați să răspundă la aseme
nea întrebări, li se indică ce

material să citească, iaz 
rîndul lor, ei se coosu 
cu inginerii și maiștrii pentru 
a da răspunsuri cit mai com
plete. Inginerul Andrei Sasu 
ne-a vorbit despre eficiența 
acestei acțiuni: ..Pregătin-

Metode
cu succes

,,Steagul
Brașov pentru ridica
rea calificării profe
sionale a tineretului

Vedere din Baia Mare
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Concursurile 
de verificare 
cunoștințelor 
profesionale
Demonstrarea 
tehnologiei

du-se să răspundă la întrebă
rile afișate, tinerii se 
sează de fapt de un 
proces tehnologic și îl 
ză mai bine. Totodată 
mai bine seama

de speeiaJiLaxe fi al 
Ini • corecta tei 
lom pe care. U 
an demenstrat-*

în secția capotaj. in secția 
șasiu și la turnătoria de fontă 
se aplică o altă metodă de ri
dicare a cunoștințelor profe
sionale și anume demonstrarea 
tehnologiei. Iată cum, și de ce, 
s-a aplicat această metodă la 
secția șasiu. La controlul final 
al autocamioanelor, acolo unde 
mașina este supusă la probe și 
în același timp „ascultată", se

In intim pi nare a 
alegerilor de la

| (Poezii de Grigore Hagiu) I 
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preze^ac 
ci Tccr^hu 
Pigtrs 5etnț. er?e «« 
închina: clegerucr. Imbuuad 
ingenios textul liric sau dra
matic cu filmul documentar 
și cu partitura simfonibă, rea
lizatorii spectacolului au des
fășurat pe scenă o adevărată 
cronică a alegerilor, de-a lun
gul vremii. Au fost evocate 
mascaradele electorale ele gu
vernelor burghezo-mosieresti. 
despre care condeiul genial cl 
marelui Caragiale a scris pc-

ud: ș>-«* 
•dezeraț.. 

reprezentaați ia orpeaeie pu
terii de stat, ta rfirșrt. cu fost 
înfățișate pe scenă imagini ale 
poporului nostru pe drumul 
cesarîrșirii construcției socia
lismului. Versuri inspirate, de 
Nicolae Labiș. Alexandru An- 
drițotu. A. E. Baconski, Cel
le Naum sau Demostene Bo
tez, Mcrcei Breslațu, Gh. Les
see ci exprimat in spectacol 
senzimenteie de bucurie și 
mîndrie ale generațiilor de di-

er<e rărae purta mm-
trw pom wMrrțtft iafăptsi- 
ri dbi «an socăcfismahn. Fil- 

■eie doewnentcre «-«« tra&s- 
lormaf pe ecran în argumente 
concrete, palpabile, ale izbin- 
ziior repurtate de oamenii 
muncii in dezvoltarea econo
miei țârii. „4 000 de trepte spre 
cer" — un elogiu adus erois
mului cotidian, .^Expoziția 
realizărilor economiei națio
nale — un bilanț al patriei 
Roastre socialiste", sînt numai

Me is teruuaam ia tiatp a 
wriai se seblelor de turnare. !■ 
oceasM eciupi s-c stalonu- 
cit • periectă disciplină 
de producție- Nid o wjă 
e soieid tuzuut de ei au a iu-

uă. topdoni luptă iadeosebi at 
trapul Peairu ecoaoassitM lut 
‘-ou căutat procedee aoi Ipetr- 
rnt care s-au tăcut schisboti 
ae experiență cu oțefarii de 7c 
OteUrîa Martin ar. 2) în scopul 
reducerii :eneeauhu de repa
rații ia cald a vetrelor. Mai
strul Ștefan Tripsa. Erou ai 
Muncii Socialiste și alți oțe
luri de ia oteUria nouă au c- 
cordat vecinilor lor un ajutor 
prețios. Ca urmare, aceștia au 
obținut rezultate ioarte bune. 
In luna ianuarie, timpul de re
parație la cald a iost redus la 

. IX la sută, iar în februarie.
ia 1.17 la sută, iată de 3 la su
tă pianiticat. Numai datorită 
acestui ciștig de timp, otelarii 
de aici au elaborat în plus 
peste 100 tone de oțel. Echipele 
lui Petru Forțu, Ion Dinu au 
înscris pe graficul întrecerii 
socialiste la capitolul calitate 
cele mai mici cifre de rebut și 
declasate: 1,43 și respectiv 
1.81 la sută. Fiecare zi care se 
apropie de 7 Martie, zi de săr
bătoare a întregului popor, îi 
apropie și pe ofelarii de la Ofe- 
lăria Martin nr. 1 din Hunedoa
ra de îndeplinirea angajamen
tului lor.

• Posta redacției

■ '. ți ,• - - ■ ■

In încheierea lucrărilor, conferința pe țară 
Uniunii ’ Scriitorilor a ales prin vot secret Comi
tetul de conducere al Uniunii Scriitorilor, format 
din 61 de scriitori din întreaga țară.

După cum s-a mai anunțat, președinte de 
onoare al Uniunii a fost reales Tudor Arghezi.

în prima sa ședință plenară. Comitetul de con
ducere a ales Biroul Uniunii Scriitorilor din care 
fac parte : Demostene Botez — președinte, Ion 
Pas, Zaharia Stancu, Pop Sinrion — vicepre
ședinți, Eugen Barbu, Geo Bogza, Anton Brei- 
tenhofer. Constantin Ciopraga, Mihnea Gheor
ghiu, Letay Lajos, Horia Lovinescu, Alexandru 
Oprea, Titus Popovici, Marin Preda. Aurel Rău, 
Sute Andras și Tiberiu Utan.

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scînteii 

tineretului' pentru regiunea 
HunedoaraContinuate in, pag. a IV-a)

mare" — să iii harnic, cinstit, curajos, gata oricîndAcum și „cînd vei ii
să-ți slujești patria și poporul, sub steagul de luptă al partidului drag...

Foto: GR. PREPELIȚĂ

n toamna acestui an, exact 
la 15 septembrie, se vor îm
plini patruzeci de ani de 
cînd profesorul Ion Pătrașcu 
și-a început munca în în
vățământ. Așa dar, piatra de 
hotar a istoriei noastre, 23 

August, împarte în două, simetric, a- 
ceastă îndelungată activitate. Pe un tal
ger stau cele două decenii petrecute la 
Pietrișu, unde a fost director de școală, 
învățător, administrator de școală, om de 
serviciu la școală — toate în același 
timp. Pe celălalt talger — ultimele două 
decenii cînd n-a fost „decît" profesor.

Memoria dascălului, document viu, 
complex, înregistrează — intr-un vălmă
șag ce așteaptă abia sistematizarea — 
destine omenești și momente istorice, zile 
cu un relief extraordinar, ridicate peste 
ani întregi de penumbră. Dascălul 
matematică care explică mărunțeilor săi 
auditori că 20 este întotdeauna egal 
suma a 20 de unități este contrazis de 
experiența de viață, care-i spune: la 
Pietrișu în 20 de ani de viață ai cheltuit 
energii pentru 100 de ani, cu rezultate 
care nu echivalează însă un singur an 
din ceilalți 20, ultimii.

...15 septembrie 1925 Proaspătul absol-

vent al școlii normale vine să-și ia postul 
în primire în satul din Cîmpia Dunări:. 
Incepînd de la 1 ianuarie al acelui an, 
Pietrișu nu mai ținea, ca pînă atunci, 
de Găujeni, comuna vecină. Ei, alte pre
tenții deci: e cazul să se facă local de 
primărie; să apară un grajd comunal 
modern; să se dichisească tot ce poate fi 
dichisit.

— Domnule învățător, iată școala du- 
mitale! Să fie intr-un ceas bun.

Oricit de înaripat e gîndul la 19 ani. 
oricît de frumoasă pare lumea 
vîrstă,

la acea 
odaia care servea drept școală 

copiilor celor din Pietrișu a întunecat 
privirile învățătorului. Asta e tot ? Tot.

Intr-o odaie s-a apucat să-i învețe pe 
copiii celor din Pietrișu.

Peste un an a mai venit o învățătoare. 
S-au căsătorit. Predau ei, doi inși: di
mineața el, la I și a IlI-a; după masă, 
colega, soția, la a 11-a și la a TV-a. Cite 
unii elevi, zgribuliți, rebegiți rău, se ri
dică din cînd în cînd și se trag mai lingă 
sobă. învățătorul n-are ce le face. Prea 
e frig.

prin fața claselor. prin fața sălii de gim
nastică. coboară scări, lasă in urmă 
labontocrde ce fizică și științe naturale, 
camera pionierilor, și in sfîrșit intră in 
cancelarie. Școala aceasta, școala de s 
ani cu numărul 4 din Giurgiu, a fost con
struită acum trei toamne; parter, două 
etaje, 16 săli de clasă; oraș, ce mai în
coace- nedo. Dar la Pietrișu, care nu-i 
oraș, ci sat. și nici măcar reședință de 
comună parcă nu s-a făcut, de asemenec. 
o școală nouă, după chipul și asemănarea 
ccesteic ? Așa cum s-a făcut și cămi : 
cultural ? Ce dascăli tineri vor fi acum 
la Pietrișu ? Care va fi fost acela care 
cel dinții a deschis ușa primei săli de 
clasă din cite au fost date in folosință în 
ultima vreme?

Fiindcă pe cel din 1930 îl știe foarte 
bine. Exact. Ion Pătrașcu îl chema. 
După ce umblase din casă în casă, ple- 
dînd, după ce vorbise cu toți dumne
zeii și sfinții din partea locului, în 
sfîrșit, totul se hotărise — facem școa
lă. Și s-a pus mină de la mină si 
s-au vărsat fonduri comunale din «« 
știu ce solduri vechi, și lumea s-a zbătut, 
părinții au cărat materialele, ei au fra- 
mintat lutul, ei au ars cărămida și hai 
să mulțumim cerului: avem încă o clasă

pe lingă cea veche. Atîtt d Clasăt Avenț? 
.'■'-aveau încă. Să mi se prea grăbească 
cu sfeștania. Căci abia învelită, clasa 4 
re nas la roșu: se terminaseră fondurile. 
Doi ani a stat așa, pe urmă, hai 
căciula roată, dați oameni buni 
bani pentru tocuri de ferestre, 
uși. pentru geamuri...

Așa se făcea o școală, cînd se
★

A trecut vremea, s-a scurs ceva apă 
Dunăre de-atunci. Umblă copiii, elevii 

rorarășului Pătrașcu pe coridoarele șco
lii, cu o mină gravă, cam aferați: vin 
de la, sau se duc la o expunere însoțită 
de proiecții. Aparatul de proiecție nu li 
se pare, firește, vreo minune, cum nici 
radioul, picupul, televizorul școlii. Nici 

u le-ar putea trece prin minte că s-ar 
fi putut să nu existe acestea sau dulapu
rile doldora de hărți, de scheme, de roci, 
de mulaje. De ce să lipsească? Cum o să 
lipsească ?

— Și chiar nu aveți o hartă, baremi. 
domnule Pătrașcu ? — aude profesorul 
un glas foarte îndepărtat, totuși distinct, 
întrebarea asta i s-a pus acum mai bine 
de tin sfert de veac. Hartă ? Nu, n-aveau. 
Cui i s-a făcut milă, cui nu, au căpătat 
una. Mare eveniment, mare.' Pină atunci

Jșt desenau dascălii, ei singuri, așa cum 
puteau, ceva care ținea loc de hartă: să 
Ifadă copiii cum arată Romînia; și la 
fiecare lecție se mai iveau niște semne, 
corespunzațd geografiei fizice, econo
mice, demografice t completări, plnă nu 
sc mai înțelegea. Nu era'nimic excepțio
nal in treaba asta; într-un an, cînd în
vățătorul Pătrașcu a făcut parte dintr-o 
comisie cu rosturi statistice, a putut 
număra numai 3 sate — dintr-o puzderie 
de comune dunărene — unde s-a aflat 
cîte un planiglob; susnumitul material 
didactic era un lux de nesuportat pen
tru bugetele școlare.

Care bugete ? Că salariile învățători
lor se plăteau așa: venea ziua de leafă, 
revizoratul școlar dădea chitanță „dl. 
învățător Pătrașcu Ion are dreptul la sa
lariul cutare". Cu chitanța de plată a 
dreptului primită prin poștă, dl. învă
țător Pătrașcu Ion trebuia să se prezinte 
la dl. perceptor. Du-te și caută-l în satul 
vecin, la Petroșani. Nu-l găsești întot
deauna. E la Giurgiu sau pe unde are 
treabă. Dacă vrei îl aștepți, dacă nu, te 
duci după el, 34 de km. Și cînd il găsești: 
.ozi n-am încasări**, zice. Vino dum
neata mîine, poimiine. Alt drum. Dacă 
il luai la circiumă însă, după ctteva ore

își aducea aminte că avusese, totuși, în
casări. Ia-ți învățătorule leafa și plă
tește consumațiile...

Dar prin ’34 au fost 4 luni în șir neplă
tite. S-au dat bonuri, titluri de rente, 
„echivalențe". Ce să faci cu ele ? Le cum
părări antreprenorii speculanți la un 
sfert din valoarea înscrisă. Cam pe a.- 
tunci a luat ființă și asociația învățăto
rilor fără posturi. Se uniseră, amărîți: 
absolvenți de școli normale fără locuri 
de muncă intr-o țară cu milioane de 
analfabeți. Dar nu intra în discuție de- 
cît lipsa alocațiilor din ministere. Dele
gațiilor care veneau să se plîngă de si
tuația insuportabilă, ministerul le dădea, 
cu bunăvoință, soluția radicală : „deschi
deți, fraților, debite de tutun !“...

Sfatul n-a prea fost urmat. Dar la o 
negustorie, abia camuflată, lipsurile îi 
sileau totuși pe unii.

...Cînd în 1961, la deschiderea cursurilor 
școlare, delegatul părinților, un tovarăș 
Stoian Dumitru, a luat cuvintul pentru 
a exprima în numele acestora recunoș
tința pentru manualele împărțite-gratuit
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Noi descoperiri s-
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arheologice ir * ■
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Conf. univ. dr. 
Ileana Necșoiu

Premiul
Convorbire cu directorul Muzeului Arheologic din Dobro- 

gea, V. Canarache
‘ ț

l
u Nicolae Teclu“

H.
Edificiul roman cu mozaic, cu o 

suprafață de 2 000 mp, tezaurul cu 
cele 24 de statui de marmură, 
cele 4 bazilici bizantine, ateliere
le de țesătorie situate în forul 
roman elin Tomisul lui Constantin 
cel Mare, cele 1 000 de morminte 
greco-romane, cu numeroase obi
ecte de podoabă, cunoașterea în 
întregime a zidului de apărare, a 
Zidului vechi cu noile iui părți și 
turnuri, sau descoperirea recentă a 
apeductului roman de la Manga
lia — iată cîteva dintre marile 
descoperiri făcute in anii din urmă 
pe țărmurile Mării Negre. Alte mii 
de monumente de artă și arhitec
tură, inscripții, unelte de tot felul, 
ustensile din viața de toate zilele 
ale omului antic, completează să
lile marelui muzeu de arheologie 
din Constanța socotit astăzi prin
tre cele mai bune muzee de spe
cialitate din lume.

—- Am vrea să da li cititorilor 
noștri cîteva amănunte asupra ce
lei mai npi descoperiri — Forul 
lui Constantin cel Mare.

— Recentele descoperiri lumi
nează puternic viața materială și 
spirituală desfășurată în vechiul 
Tomis. Cercetările care
nupt după descoperirea pe faleza 
de vest a Constanței a edificiului 
cu mozaic, au dovqdit că acesta 
reprezenta numai o parte a mare
lui complex tomitan. S-a dat de ur
ma unor noi și impresionante por
țiuni din pavimentul policrom cu 
mozaic, s-au găsit minunate căpițele 
corintice de pilaștri, precum și o 
mare cantitate de plăci subțiri de 
marmură a'.bă sau colorată, splen
did desenată. Au început lucrările 
de restaurare a edificiului. Con- 
tmuind cercetările timp de cîteva 
luni putem anunța acuni descope
rirea unui nou și bogat sector an
tic, cu un vădit caracter econo
mic. Este vorba de cîteva atelie
re, dotate cu un sistem interesant 
de aerisire, precum și cu nume
roase și variate canalizări pe sub 
podeaua de marmură a săliior. De 
asemenea, edificiul era înzestrat

au conți-

cu un sistem de încălzire centra
lă. Se poate afirma, că și acest 
sector economic a fost construit 
cu aceleași materiale, cu a- 
ceeași tehnică și, mai ales, 
cu aceeași amploare ca și edifi
ciul cu mozaic și că toate împre
ună formau un ansamblu, un 
complex al Forului roman tîrzîu, 
adică al Forului lui Constantin 
Cel Mare.

— Ce însemnătate au aceste 
descoperiri efectuate ia Comtan- 
țat

— Pentru prima dată, prin des
coperirea marelui edificiu cu mo
zaic, a antrepozitelor pentru măr- 
furi de import și export, a atelie
relor din cuprinsul Forului roman, 
putem spune că in secolul IV e.n. au 
existat la Tomis, între Acropolă 
S; port, edificii 
și administrative, care indică 
prezența lor amploarea, 
și nivelul excepțional 
ție pentru 
Constantini.

Văzîndu-Ie 
splendoare lor, 
coperite arată 
de la noi și turiștilor străini 
pe acest pămînt sintem moșteni
torii unor vechi și inaintate civili
zații. Niciodată istoricii sau chiar 
vizionarii n-au bănuit măcar că 
Tomisul putea fl atit de grandios 
și de o însemnătate care poate fi 
socotită de nivel universal. Tonu
sul nu era — așa cum s-a socotit 
pînă nu de mult un simplu oraș 
al periferiei 
no-bizantine, 
în civilizația 
ce le facem 
materiaîă acordată de partidul și 
guvernul nostru, atestă cu dovezi 
materiale palpabile, indiscutabila 
grandoare și însemnătate a aces
tei centru antic. Din acești ani a 
început reconstruirea la scară ma
re a adevăratei istorii a Tomisu- 
lui.

epoca

social-economice 
cu 

bogăția 
de chtilizz- 
împăiatilor

in toatăastăzi, 
monumentele des- 
oamemlor m&ac 1 

Că

elenistice sau roma- 
ci un focar luminos 
antică. Descoperirile 

an de an, prin grija

V. ARACHELIAN

La Institutul geologic din Capitală, ^eicetătoi^i .. ..
coș, din secția de geologie economică, c. i .-c .. . -
termodinamice de formare a mineralelor ți zz. cir.r.'.c lor prin 
metode geotermice. Studiul se Încadrează ii: programă! cerce

tărilor moderne aplicate în institut
Foto: AGERPRES
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Singe la —85° C

De pe acum știința a obți
nut o serie de succese extra
ordinare în acest domeniu di ■. 
care vom spicui în cele ce ur
mează cîteva.

Recent a fost elaborată o 
nouă metodă de conservare a 
globulelor roșii prin congela
re care se pare că va revolu
ționa transfuzia sanguină.

Procedeul inventat de medi
cii de la „Harvard Medical 
School" permite tramsfuzia a 
două tipuri sanguine din gru
pa O la aproape orice individ. 
Grație noii metode sînt exclu
se riscurile unor reacții de in
compatibilități sanguine. Teh
nica utilizată de cercetătorii 
americani constă în amesteca
rea hematiilor cu o soluție de 
agenți endocelulari (care îm
piedică acțiunea vătămătoare 
a frigului) și congelarea solu
ției la — 85* C. Conservarea 
sîngelui este astfel posibilă 
minimum 4 ani în timp ce 
prin metodele curente această 
perioadă nu poate trece de 4 
săptămîni. După decongelare, 
sîngele este „spălat" cu o „60- 
luție zaharoasă" pentru a în
depărta lichidul protector șl 
poate fi utilizat imediat.

Noua metodă reduce, de ase
menea, riscurile transmiterii 
hepatitei serice și permite, în 
fiecare caz individual, elimi
narea agenților nocivi parti
culari.

Frigul și chirurgia 
plastică

Eseistă și alte țesuturi care 
pot fi conservate un timp în
delungat prin frig cu ajutorul 
metodelor actuale. In U.R.S.S. 
a fost realizat de curimd un 
„frigider chirurgical" care îm-
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Acum aproape 5 ani am în
ceput studiul acțiunii dorurii de 
aluminiu asupra fenil și difen'd- 
alcalinilor. Pentru stabilirea com
pușilor rezultați din această reac
ție, am încercat, intre altele, și 
reacții de oxidare cu acid cromic, 
mult recomandate în 
specialitate in acest

Am constatat cu 
zie, ci la oxidarea
rilor studiate cu acid cromic, cu 
add sulfuric se obțin, alături de 
produșii normali de oxidare și 
produși in care scheletul hidro- 
carbonat este modificat. Cu alte 
cuvinte, la oxidarea hidrocarbu
rilor, în aceste condiții, are loc 
o transpoziție intramolecularâ. A- 
ceste rezultate, cu totul surprinză
toare, ne-au îndemnat să studiem 
mai îndeaproape această reacție 
cunoscută fi folosită de foarte

multă vreme și care părea să nu 
mai ofere nici o surpriză.

Concluziile la care am ajuns 
în urma cercetărilor sistematice 
asupra reacției de oxidare cu a- 
cid cromic se pot rezuma astfel: 

Acțiunea acidului cromic con
stă în extragerea unui ion de hi- 
drură din compusul organic, du- 
cînd 
lion.

O 
faza 
care 
col și acesta, sub acțiunea acidu
lui sulfuric, suferă o transpoziție 
pinalcolică.

O dificultate deosebită întîm- 
pinată în cercetarea mecanismului 
de oxidare cu acid cromic îl con
stituie faptul că, lucrîndu-se în 
solcenți practici (apă, acid ace
tic) piu este posibil să se izoleze 
intermediarul reacției.

Era de prevăzut, deci, ca stadiul 
practic de oxidare a hidrocarbu
rilor cu clorură de cromil (de
rivat al acidului cromic) să aducă 
contribuții valoroase la cunoaște
rea mecanismului de oxidare a 
compușilor organici cu acid cro
mic și derivații săi.

Oxidarea este o reacție care de
curge în două faze: prima este 
obținerea complexului așa-numit 
Etard, care este considerată oxi-

la formarea unui carboca-

a doua concluzie ar fi că 
următoare este o olefină 

duce mai departe la un gli-

darea propriu-zisă, iar cea de a 
doua, descompunerea complexu
lui cu apă considerată o simplă 
reacție de hidroliză.

Cercetările noastre au dus la o 
nouă concepție asupra acestei 
reacții și anume:

1. Primul produs al oxidării 
este un alcool, un produs mai 
puțin oxidat decît compușii car- 
bonilici izolați deobicei).

2. Reacția Etarcl este o reacție 
reversibilă.

3. Această reacție se produce 
prin atacul electrofil al clorurei 
de cromil asupra compusului or
ganic din care extrage un ion de 
hidrat.

Importanța practică a studiului 
în ansamblul său constă în con
tribuția adusă la cunoașterea me
canismului acestei reacții atît de 
mult utilizate în obținerea com
pușilor organici oxigenați, pe sca
ră de laborator și industrială.

Prof, univ» dr.
Vintilă Mihăilescu

f Murgoci“

CUM S-AU FORMAT MUNȚII?

ar

rent de originea lor — poartă 
intr-însele urma unui ax princi
pal de magnetism, a cărui orien
tare variază cu latitudinea. Or, 
în rocile cele mai vechi, acest ax 
nu mai corespunde cu actuala 
latitudine. De aici — presupune
rea că unel'e continente au mi
grat în mod lent, de-a lungul 
vremii.

Iată însă că și împotriva aces
tei teorii se ridică argumente 
greu de înlăturat. In primul rind 
— este greu de presupus faptul 
ci simplii curenți de convecție 
ar fi putut fi la originea uriașe
lor ridicări ale scoarței Nu poate 
fi expScat nici măcar felul in 
care acești curenți fluizi și-au 
potut croi drum prin masa întă
riți a scoarței terestre.

Și acum — cea mai recentă 
.pateră.

Oamenii de știință sînt de 
acord asupra faptului că substan
ța din care este constituit Pă- 
usatul și celei iltr* planete provi- 

dta cea stetasi. Se pune însă 
i petat aceste 
cotroe, far-

măsura extinderii lor. Asemenea 
nori ocupă și azi aproape 10 la 
sută din spațiul galactic.

Captați de către Soare, aseme
nea nori s-ar fi transformat în 
discuri subțiri — învîrtindu-se în 
jurul său — comparabili cu ine- 
lete lui Saturn. In interiorul a- 
cestor discuri, planetele s-ar fi 
format în timpul unui îndelungat 
și complex proces. La origină, 
ele ar fi fost, deci, reci și solide, 
însă elementele radioactive erau 
răspîndite în întreaga Jor masă. 
La un moment dat al istoriei 
globului terestru, căldura dega
jată de aceste elemente a putut 
crea un nucleu în fuziune. Din 
aceste timpuri, Pămîntul ar fi 
luat aspectul pe care îl are as
tăzi.

Această nouă ipoteză științifi
că încearcă să explice — așa 
cum reiese din cele expuse — 
procesul formării munților și pe 
alte planete ale sistemului nostru 
solar. Din păcate — și aceasta 
este soarta tuturor teoriilor ope- 
ricd h asemenea scări gigantice 
— ea scapi posibilității uirei ve
rificări experimentale directe. 
Poate insă că zborurile cosmice 
vor aduce noi elemente,
buind la elucidarea ei practică.

In lucrarea aceasta am în
cercat să dau o amplă sinteză 
asupra Carpaților sud-esticl 
din Romînia de care a fost și 
este profund legată viața po
porului nostru.

Studiul, cuprinzînd o vastă 
arie de probleme științifice, 
de mare importanță practică, 
începe cu o largă introducere 
asupra întregului lanț carpa
tic.

Lucrarea dă, pe lingă con
siderații asupra genezei și 
evoluției reliefului și peisaju
lui carpatic, descrierea diferi
telor regiuni mai mari sau mai 
mici care pot fi deosebite în 
cadrul Carpaților noștri (ma
sive 
văile

Serviciul
După planurile Or- 

ganizaiiei meteorolo
gice mondiale, in ur
mătorii 10 ani între
gul ^ob păminiesc 
ca fi acoperit cu sta
ții meteorologice, nu 
numai la medul Fă- 
mintului, ci fi la mari 
înălțimi. Datele cu
lese de observatoa
rele situate pe Pă- 
minf »i pe sateliții 
artificiali ai Părriin-

fulul cor fi difuzate 
pe tot globul prin- 
tr-un listem adeccot. 
Intre Uniunea Sovie
tică și S.UA. a ți 
intervenit un acord, 
potrivit cărata *e con
struiește o largă re
țea de telecommico- 
ții iatre centrele me
teorologice din Moo
coco fi
care cor servi le

conservată
mortificarea pielii țipiedică __ _ __

țesuturilor subcutanate în tim
pul operațiilor plastice. Con
servarea prin răcire se utili
zează cu succes în transplan
tările de țesuturi și organe.

La secția clinică a Centrului 
de hematologie din București 
se efectuează transfuzii de 
măduvă osoasă — conservată 
prin 'înghețare la —79* C — 
necesară în anumite boli.

In zootehnie, pentru însă- 
mințarea artificială a animale
lor se folosesc celule reprodu-

de medici suedezi, sub condu
cerea doctorului W. B. Westrn, 
eare au salvat astfel IM de 
copii.

I* tratamentul unor boli 
nervoase. cum este de pildă, 
boala Parkinson, înghețarea 
unor zone restrinse ale creie
rului, duce ta vindecări totale. 
Atit metoda sovietică, Cit și 
cea americane, de tratament a 
acestei boli se bazează pe in
troducerea unei Canale refri
gerate eu acid azotic, in cre
ier. Virfu! canulei poate fi ră
cit la temperaturi variind 
tre 0» și —190* C.

contri-

Dr. A. SERGHIE

mondial

științifice

Noi ipoteze

dă a j

Foto ; AGERPRES

Cit de impariznle sini pen

tru meteorologii țării, datele 

pe care ta tranșați! oră de 

oră cercefătorii Stației de pe 

Vîrfui Omul

ANTICIPAȚII

Pe teme
medicale

de

intr-o dată în 
meră 
soare

ca- 
năvăli un 

de vară 
fierbinte, străluci
tor.

^.Vizitam 
oraș modern, 

struit recent pe malul 
nării. Aflasem că aici și-a

cătoare aparținînd unor ani
male de mare valoare biologi
că, congelate la —79* C. Con
servarea se poate astfel pre
lungi un timp nelimitat, obți- 
nîndu-se prin insămințări ar
tificiale procente de fecundi
tate mai ridicate decît prin 
alte metode.

Prematurii la... frigider

îp, afara „hibernării: artifi
ciale" utilizată, după cum se 
știe, în chirurgie, se folosesc în 
prezent diverse metode de hi- 
potermie („răcire profundă") 
în cele mai variate ocazii.

Supuși unui tratament de 
„răcire profundă" copiii năs- 
cuți prematur pot fi ușor men
ținuți intr-un „frigider" special 
de reanimare, o adevărată 
„placentă artificială". Cea mai 
mare experiență în acest do
meniu a dobîndit-o un grup

Cosmonauții 
vor li congelați î

După cum anunța, nu 
mult, agenția France Presse,
dr. Richard Lillehei, specialist 
de renume mondial, in trans
plantări renale, a declarat că 
pînă ta sfirțitui acestui secol 
va fi posibil să fie ..înghețate 
și conservate prin metoae per
fecționate, animale superioare, 
cum ar fi maimuțele, pentru 
ca apoi să fie reanimate".

Totodată el a arătat că va 
exista posibilitatea conser
vării prin răcire „timp de luni 
și chiar ani* a unor organe vi
tale ceea ce va avea o însem
nătate excepțională pentru 
grefarea lor ulterioară. Docto
rul Lillehei a reușit de pe 
acum o serie de performanțe 
de acest fel pe animale, izbu
tind chiar să grefeze un ri
nichi conservat prin răcire.

„Tehnica frigului — a spus 
printre altele dr. R. Lillehei — 
va permite la începutul seco
lului viitor, ca exploratorii 
Cosmosului să fie „înghețați" 
pe Pămînt, urmînd să fie „tre
ziți" la momentul oportun pe 
altă planetă".

Dr. EM. ROMAN

noul 
con- 
Du- 
dat

mina tot ce e mai modern 
și mai îndrăzneț în știință.

Și iată: aveam de ce să fiu 
surprins.

— E cald, e plăcut, e lumi
nos, iar lumina asta e a soare
lui — îmi spuse mindru călă
uza mea.

— Da, Intr-adevăr, s-ar pu
tea spune că e perfect asemă
nătoare — am murmurat eu.

Era ceva ciudat: lumina nu 
provenea de la un punct, de pil
dă, de la filamentul unui 
bec electric, sau de la gazul 
dintr-o lampă fluorescentă în 
formă de baston. Ea îmbăia în- 
tr-o plăcută iradiere uniformă 
întreaga odaie.

•— Dar căldura ? Cum se în
călzesc aceste camere ? Nu 
văd nici un element de calori
fer, nici o sobă ?

— Direct din pereți și dușu
mea.

Am pipăit pereții, parchetul

din plastic... intr-adevăr, erau 
calde.

...Am trecut mai departe, in
tr-o uzină metalurgică. încălzi
rea nu se făcea prin arderea 
gazelor. Căldura provenea di
rect dintr-o serie de cabluri 
care nu erau electrice.

Călăuza mă luă de braț 
mă conduse tătre clădirea 
boratorului-uzină central 
orașului.

& 
la- 
al

pinâ la locurile unde se 
întrebuințează. In al treilea 
rînd, zilele înnorate.

Rind pe rînd. diiicuitățile au 
căzut.

In vederea captării și con
centrării energiei solare, s-a 
folosit un disc pentru reilecta- 
rea radia/iilor, cu diametru! 
de 13^ metri și cu suprafața 
din peliculă aluminizată. Ca
pacitatea acestui dispozitiv de 
a colecta razele solare este 
atît de mare incit, în cursul ex
perimentărilor, el trebuia să 
fie scos din secție noaptea, în- 
trucît ziua, chiar și pe un cer 
înnorat, oglinda crea astiel de 
concentrări de lumină și căl
dură incit puteau provoca or-

cuientului electric, iar altele 
servesc ca sursă directă de 
soare.

Am pătruns apoi în camera 
de observație a unul imens la
borator. Dincolo de geamurile 
din sticlă groasă părea că a ră
sărit un concurent al soarelui 
de pe cer.

— Ceea ce vezi este un simu
lator al soarelui, — îmi ex
plică interlocutorul meu. El 
produce o energie de patru ori 
mai mare decît cea înregistra
tă ia miezul zilei, în centrui 
Saharei. Simulatorul este 1 
mat din zece lămpi cu arc 
xenon, — unul din gazele 
Ze ale aerului — montate

for- 
cu 
ia- 

; în

Soarele multiplicat
Un disc enorm, așezat în 

mijlocul curții, iradia o lumină 
puternică.

...Și începu să-mi explice tai
nele acestui soare artificial.

In noul oraș, energia princi
pală folosită era a soarelui.

Evident, problema nu 
nouă. De mult, oamenii
preocupat să găsească posibi
litatea utilizării acestei energii 
colosale. Dar s-au izbit de u- 
nele dificultăți. Mai întîi, 
captarea ei. în al doilea rînd, 
transportul de la zona de cap- energia necesară producerii

este 
s-au

birea sau da naștere la un in
cendiu.

Inițial, dispozitivul era 
destinat pentru ca energia so
lară concentrată să fie folosită 
la producerea de energie elec
trică 
Jiuni

pe nave cosmice sau sta- 
orbitale

Dar aici ?
Aici instalația este utili- 

în două scopuri: u-
concentratoare sola- 

• avem mai multe —

zată 
neie 
re - 
se utilizează pentru a furniza

o-hexagon și înconjurate de 
glinzi reflectante. Fascicolul 
luminos, larg de 1,20 metri, 
este concentrat de un grup 
de lentile și îndreptat asupra 
unei oglinzi de aluminiu de a- 
proape doi metri diametru.

— Dar tot nu văd cum 
transmite de aici energia...

— Prin cabluri.
Și însoțitorul mi-a arătat cele 

trei cabluri strălucitoare ce 
porneau din laborator și străba
teau peretele din față.

La început, nu mi-am dat

se

muntoase, depresiuni, 
principale, coridoare 

înalte care înlesnesc circulația, 
în lungul și în latul munților). 

In acest scop, se pornește 
de la relief și se completează 
tabloul geografic cu date esen
țiale asupra climei, apelor și 
regimului acestora, vegetației, 
faunei, gradului și modului de 
populare și folosire a fiecărei 
regiuni în parte și a Carpa
ților în general.

S-a modificat direcția
cimpului magnetic

al Pămintului ?
Pe baza unor cercetări geolo

gice s-a stabilit că, cu 2,5 milioa
ne de ani în urmă, cîmpul mag
netic al Pămîntului avea o direc
ție inversă, iar actuala direcție 
există de circa un milion de ani.

Cercetările geologice asupra 
direcției cîmpului magnetic sînt 
complicate din cauză că diverse 
procese fizice și chimice pot pro
voca remagnetizări anormale in
tr-un cîmp magnetic normal. 
Dar magnetlzarea rocilor sedi
mentare se petrece altfel decît 
magnetlzarea în cursul răcirii.

La Universitatea din Cambrid
ge s-au făcut cercetări legate de 
remagnetizarea a două miezuri 
din nămol argllos de mare, luat 
de la o adîncime de peste 5000 
m. Fiecare miez avea o lungime 
de circa 1,5 m. Cercetările au 
arătat că în timpul formării ro
cilor sedimentare, de cel puțin 
trei ori s-a produs o modificare 
a substanțelor cîmpului mag
netic.

seama ce părea neobișnuit la 
ele. Apoi, am tresărit uimit: 
cele trei cabluri nu aveau le
gătură.. cu nimic. Ele înce
peau din aer, de la vreo trei 
metri de simulatorul solar.

★
Un astfel de oraș nu există 

încă. Dar toate instalațiile des
crise — sînt posibile — mai 
mult chiar, ele funcționează în 
stadiu experimental.

Astfel, simulatorul soarelui 
a fost pus la punct în S.U.A. 
de firma „Douglas". Este o no
uă aplicare a principiilor 
mulării. Simularea, 
știut, este o știință 
mentală. Ea permite, de exem
plu, să se verifice comporta
rea materialelor care intră în 
compoziția vehiculelor cosmi
ce, a aparatelor electronice, 
etc. Simulatorul solar, care 
de-altfei are o replică și în 
Franța, la Bretigny-sur-Orge, 
are sarcina de a studia radi
ațiile solare. In afară de lăm
pile cu xenon, se pot întrebu 
infa și alte lămpi (cu arc).

Dar poate că acest procedeu 
nu va fi utilizat pentru aprovi 
zionarea orașelor cu soare 
Este mai curînd probabil că se 
va prefera concentratorul de 
raze solare, care se experi
mentează actualmente la Den
ver (S.U.A.).

si- 
trebuie 
expert-

Dr. LEONID PETRESCU

S.UA
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viului industriei
construcțiilor de mașini

Ing. V. Actarian

Grațioasele și puternicele loco motive Diesel-electrice de 2 100 CP. retahta* ■ CMtaMCtMflXi 
de mașini de Ia Reșița și Craiova străbat astăzi magistralele de oțel uit faină, anfatRaB 

aproape 30 la sută din traiicul ieroviar
Foto : V. CONSTANTIN ESCL

Ax oe ax s-a- argila: ix !*- 
bcxxbe xx y-»' ixsesiaa: de 

s «&laje cn pirtxer. 
st aactrsb:: fsnrriniMte ia

xeneasa acsaaota^ă ia proaec- 
‘ave si exacta» a pereizs să se 
treacă la i.TTirea de rxstxlatu 
coooâexe s Lu teehoiogtc- 
eaagtete. etx! petara aevoate

trw expert.

cL 1*4 wi'rw îr peste 556 
protoapcsi s s-ax pas ix tab- - 
cataa de sene aprsipe 400 pre
dase xou Irricscrj cuesîiiactt- 
ior de s.ast-; tvreeză astăz: 
mai tetat de 70 U «tai des =- 
mărul de rsavr: s> xrilaje de 
care are nevote ecoeoreia sa- 
uooali. Totodată- de la ax la ax 
a crescnt exportul de rteșrir st 
utilaje, care a ajuns ia 1954 de 
138 ori mai mare tată de 1959; 
sporuri însemnate s-au înregi
strat Ia exportul de utilaj pe
trolier, produse electrotehnice 
construcții navale, autocami
oane si altele. In Comunicatul 
Direcției Centrale de Statistică, 
publicat la 31 ianuarie, se arată 
că nivelul producției globale 
prevăzut prin Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. 
pentru anul 1965 a fost depășit 
în anul 1964 de industria con
strucțiilor de mașini și a prelu
crării metalelor.

împreună cu întreaga noastră 
economie, industria construe- 
'oare de mașini va cunoaște 
o continuă dezvoltare și pe vi
itor. Astfel, producția globală 
ce urmează să se realizeze in 
acest an este cu aproape 15 la 
sută mai mare decît cea obți

nută in anul 1964 (sporuri im
portante sînt prevăzute la pro
ducția de motoare cu combu
stie internă, locomotive Diesei 
electrice de 2100 CP. utilaje 
pentru industria minieră, ma
șini și utilaje rutiere și pentru 
construcții etc).

în activitatea din acest an 
un loc important il ocupă asimi
larea și trecerea la fabricația de 
serie a noi mașini, utilaje și in
stalata de complexitate si tehni- 
crtate ridicată, cum sînt: in
stalați de foraj ce 315 tone 
sarcină la ciriig și 7000 m a- 
dînc»e; locomotive Diesel 

; strunguri carusel 
ca dsaaetrul de 2500 mm. 
războaie automate de țesut mă
tase ; utilaje pentru fabrici de 
p’me; znastn. de alezat si fre 
cat QgTTortale cu diametrul
crasei de 85 si 125 nn; tur
bina tâdraniică de 225 MW. 
inclusiv generatorul electric ; 
—■asini automate de injecție și 
extmdere pentru mase plastice; 
centrale de beton de 30000 si 
60 000 mc an ; utilaje pentru ti
uia continuă de fabricare a pii- 
nîi de 20 1 24 ore: noi tipuri 
de ntasitu agricole și altele

îmbunătățirea calității produ
selor. creșterea randamentulu: 
si economicității ■ așixflnr și 
instalațiilor constitute princi
palele sarcini in actuala etapă 
de dezvoltare a industriei noa
stre constructoare de mașini. 
Muncitorii, inginerii si tehni
cienii din Întreprinderile indu
striei constructoare de mașini, 
virstnid și tineri vor depune In 
continuare o muncă perseve
rentă și plină de pasiune crea
toare pentru perfecționarea 
continuă a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, ridicarea nive
lului calitativ al acestora.

Pentru tinerețea noastră de aur
Corespondenții ziarului nostru au stat de vorbă 

cu mai rnuiți tineri cărora le-au pus întrebarea : 
PENTRU CE VOTAȚI LA 7 MARTIE ?

Iată răspunsurile primite:
„Lucrăm la mașini noi, perieeponate, in hale spapoc.se — 

spune Ion Anghel, strungar la Uzina mecanică din Muscel. 
Sîntem in această uzină peste 1 000 de tineri și majoritatea 
sîntem fruntași în producție. Peste două sute au absolvit 
școala medie serală. Dintre aceștia iac și eu parte... Avem o 
viafă la care muncitorii mai în vîrstă abia de îndrăzneau să 
viseze. Povestea vieții lor grele, plină de lipsuri și necazuri, 
este pentru noi o lecție de istorie. Noi trăim anii construcției 
fericirii. întregul nostru popor a găsit întruchiparea năzuințelor 
sale, a visurilor sale de veacuri în politica justă, profund știin
țifică, plină de grijă pentru omul muncitor și nevoile sale, a 
Partidului Muncitoresc Romîn. Această politică a iăcut să în
florească de la un capăt la altul tara. Votez pentru tinerețea 
noastră de aur'.

„Am citit cu multă atenție Manifestul, ne-a declarat Cri
stian Ionescu, student în anul III la Facultatea de limbă ș 
literatură romînă din București. E un tablou însuflețitor a 
succeselor obținute de poporul nostru. Ați văzut cîți student/ 
învafă astăzi la noi în fără? Peste 123 000! Mi-aș permite o 
comparație. In anul universitar 1938—1939 existau in În
treaga tară 26 489 de studenfi, adică de 5 ori mai putini. Și in 
ce condiții învățau ei ? O știm de la dascălii noștri, din po
vestirile lor. Astăzi noi n-avem decît grija de a învăța, de a ne 
pregăti cît mai bine. Avem asigurate toate condițiile: burse, 
cămine confortabile, cantine. Așa ceva n-ar ii putut avea nici 
un- tînăi în trecut. Iată de ce voi vota din toată inima 

pentru Frontul Democrației Populare'. Un alt student, vii
torul inginer Stănescu Constantin din anul IV al Facultății 
de energetică ne-a declarat: „Am citit cu emoție Manifestul 
F.D.P. Grija pentru instruirea și educarea tinerei generații am 
simțit-o practic, în propria mea viafă. Eu am fost muncitor sti
clar la Scăeni, lingă Ploiești. Fabrica m-a trimis la școală, a- 
poi la facultate. Peste un an voi fi inginer și voi lucra fie la 
Bicaz, fie la Argeș, fie la Paroșeni... Acesta-i drumul meu. Pen
tru acest drum plin de împliniri voi vota la 7 Martie candi- 
dații F.D.P.'.

„Am împlinit 7 ani de cînd lucrez aici (in cooperativa agri
colă de produefie din comuna Bascov-Pitești) Ia sectorul zoo
tehnic, împreună cu alți 13 tineri, ne-a spus tinărul Stan Ma
rin. Sîntem bucuroși că sectorul nostru a devenit fruntaș 
Anul trecut el a adus cooperativei un venit de peste o jumă
tate de milion lei. Comuna are o înfățișare nouă: nu găsești 
azi mai mult de 10 case vechi. Iar pe noile acoperișuri sin: 

sere tixărxl zoocehxxR a acăagta: Nb pot ta K c-nesc des
pre seatixMczuf de xuaăne pe cere L-cu ttașt acad .Mrx’riri*i f 
ED2 Pextru suse. .Maezsestatf e ci o txzte de omoere îx cert 
tint trecute ceie ne de resssd tapte de popea tact bogtaa» 
iui realizări pe ctai otibustă cobi martiri teattamh 
Voi iota păstra foste ateste adăpedri".

..De pește 13 «te iritata taaaata de «pd ta Ddxdro — p^et 
tește Vasiie AtaXi=drache oriter secoad pe vasta ..Segarcea

n*KMi tar, a ■ ■

votafi

FOP

..Tineretul — mindria intreeului popor, 
nădejdea de miine a țării — \a fi încon jurat 
si pe viitor de dragostea caldă, părintească 
a partidului și guvernului. ALĂTURI DE 
ViRSTMCL IN ALEGERILE DE LAT MARTIE 
TINERII \ OR VOTA PENTRU NOI SUCCESE 
ÎN ÎNFĂPTUIREA IDEALURILOR LOR. 
PENTRU VIITORUL LOR LUMINOS-

(DIX MAXIFESTVL CONSIMT LVI XA ȚIOXAL AL FROXTVLUI DEMOCRA
ȚIEI POPULARX).

Mi-a plăcut meseria de na-.-gciot. Am îndrăgit-o «ie ia tata fi 
de la bunicul meu care au fost piiofi. Străbat Dunărea ți, de-c 
lungul ei, găsesc de la an Ia an ceva schimbat, ictâ de exem
plu, Galafiul. Tot orașul e nou. toate bioazriie sale sici d&£ie 
in acești ani ; aproape 16 000 de apcrfame.-.’e s-aa constra.: ta 
orașul acesta! Brăila s-a tdurabat ți ea. ș-a schimbai ți Tr. 
Măgurele, Tulcea a devesrt p ea de serecunoscut! E o mare 
bucurie să vezi cum se schimbi si întinerește țara. Pentru ta- 

pernei sseie ita vota

Ub tat rixir theam cocpertacr 
-Xacxez ta bnpode » 4-a de rtary» ee ta cooperenve agricota

«oermeJoe de nbo ș. :eie-> .rocrelor sînt ridicate pe mai 
de 368 de case. Di» 196Î comuna noastră a fost sistema-

za:d. s-cu lărgit străine, s-au aifojat gardurile, s-au plantat 
pomi fi Bon. Ăta ta 7 martie, an mai rimat puține zile. Ne 
rregâirm cu Însuflețire pentru intîmpmarea acestui eveniment 
cu noi realizări in munci. Eu voi face totul ca prin munca 
aea ți pm iatBul mea vot oi-mi arăt recunoștința fată de 
oartldul iubit, care ne-a edus ani de lumină, ani de adevărată 
.eridre'.

Dacă privim cu atenție observăm că vorbind despre satul 

său. Ghilic N. Gheorghe se întilnește cu ceea ce spune și 
rootehnistul Stan Marin. Nici nu se putea altfel: noul este 
astăzi prezent in toate satele noastre socialiste.

Jncă un an și voi primi diploma. Am dorit mult să devin 
- .ătătoare și in curind îmi voi vedea visul împlinit. Voi cere 

-j fiu repartizată în satul meu, Cărpiniș. 11 îndrăgesc pentru 
ă acolo am copilărit, pentru că acolo muncesc părinții mei. 

Si eu, cit și tratele și sora mea învățăm. S-au făcut multe în 
sat, dar se vor mai îniăptui multe și sînt bucuroasă că voi 
participa și eu, cu puterile mele, la desăvîrșirea lor. Pentru 
aceasta, pentru viața pe care o duc și pentru viitorul, meu de 
învățătoare, pentru viitoarele victorii spre care ne conduce 
partidul, îmi voi da cu emoție și recunoștință primul meu vot'. 
Autoarea declarației: eleva Maria Bordeianu, fruntașă la în
vățătură anul V al Școlii pedagogice din Deva.

„Dacă m-ați fi întrebat în 1961, cînd am votat pentru prima 
oară, pentru ce mi-am dat votul aș fi răspuns: pentru noile 
combinate industriale ale Moldovei mele. Citind Manifestul 
F.D.P. apărut zilele trecute, am aflat cu o nețărmurită bucurie 
că în ultimii 4 ani s-a construit mai mult decît visam eu a- 
tunci. Moldova a devenit și mai frumoasă și mai bogată în. 
acest răstimp destul de scurt. Vorbesc despre Moldova, deși 
sînt miner în Valea Jiului, unul dintre cei 16 000 de tineri 
care muncesc aici. Dar parcă tot locul de baștină îl îndrăgesc 
mai mult. Mă gîndesc la Combinatul de la Borzești, la cel de 
îngrășăminte de la Piatra Neamț, la Combinatul de prelu
crare și industrializare a lemnului de la Suceava, la Hidrocen
trala de pe Bistrița — dar la cite nu mă gîndesc! Voi vota 
a doua oară cu toată încrederea mea într-un viitor și mai stră
lucitor'. Sînt cuvintele tînărului Mihai Dumbrăveanu, șef. de 
brigadă la mina Petrila.

„Aș putea să afirm că în 1961 am votat pentru anii met 
de învățătură, pentru minunatele condiții de care m-am bucu
rat în iacul tale. Am votat în același timp, pentru viața fru
moasă a zecilor de mii de studenfi, fii ai muncitorilor și țăra
nilor din Romînia socialistă, colegi și tovarăși ai mei, acum 
profesori, medici, ingineri, constructori de nădejde. Pentru ce 
votez acum ? Sînt inginer, votez pentru tot ce se realizează în 
orașul nostru muncitoresc, în toate orașele și satele, în toată 
țara, votez în primul rînd pentru politica înțeleaptă, științifică, 
a partidului nostru, pentru continua înflorire a patriei noastre, 
pentru iericirea poporului nostru harnic, demn și eroic'. Tînă- 
rul inginer se numește Costea Zaharia și lucrează la oțelăria 
din Hunedoara. „Pentru mine — mărturisește Chița Iconaru, 
muncitoare la Fabrica de confecții din Brăila;— ziua de 1 Mar
tie va fi un mare eveniment. Voi vota atunci pentru prima 
^ara? Mie, cît și celorlalți tineri din (ara noastră, ni s-au creat 
asemenea condiții de viață, de muncă, de învățătură, incit pe 
oricare drum am porni și spre orice profesiune, avînd mereu

Continuare în pag. a IV-a

VERSURI PE UN BULETIN DE VOT
de GRIGORE HAGIU

ZILE FESTIVE
Știu cum se mișcă stelele, 
știu cum se mișcă soarele.
știu rotirea pămintului matern, 
cu cîmpuri și fluvii.
din anotimpuri in anotimpuri, 
altul mereu și totuși etern.

Știu echinocțiile, solstițiile. 
cum vin cu zilele și nopțile 
la date exacte, pe-orbite știute, 
iarnă de iarnă, vară de vară, 
sub steaua polară 
vijelioase, tăcute.

Știu un timp pentru creșterea ierbii, 
pentru arbori, pentru grine, 
pentru semințe și fructe, 
pentru fluturi și păsări, 
pentru toate formele vieții, 
cunoscute și necunoscute.

Dar mai știu și mișcările maselor 
impetuos revenind și precis, 
pe arii sporite de muncă și vis, 
la marile noastre sărbători repetate, 
întărindu-și cuvintele, hotărite, 
sub flamurile luminoase ale partidului, 
în lumina patriei eliberate.

O, dulci reveniri de zile festive, 
mireasma, cîntecul vi le simt de departe 
destinu-ntărindu-ne inima trează 
mai ales în secunda.
cuprinzînd celelalte, 
cînd Romînia socialistă votează.

Deputatul
Ecou al maselor de ~xi»r vtae. 
se vrea întotdeauna mai dator, 
pe cit se dăruiește tateror. 
urind Îngusta dragoste de stae.

Ca tinerețea matură a țăru

isi aaTiort^^arcul engecT*

Merer unde începe vatorta 
lumina străbăUadn I tot ca c«r. 
ii bate umbra-a porti de santrer. 
umanrriad adine intreg decorat.

Coboară-a mină, orcă Ia Itaanț-

■ este lat c*q toertre

In chipul M «rfMal fe recadoaste. 
crttodn-te ca grij* si bacariL 
vărindo te cum ai vroi să fii 
ciad propria ți voință iar le-ar naște ’

VOTEZI...
Votezi cu-aceeași mină 
care mîngîie arborii sau iarba 
și vara clatină, 
cerdnd un pumn de grîu, 
de parcă-n palmă i-au căzut cîteva raze.

Votezi cu-aceeași mină care pune cărămiz 
si-ngroapă-n zidurile mari 
doar golurile albelor ferestre, 
acolo unde printre trandafiri agățători 
atitea fete își vor luneca ușor 
proiilul gingașelor siluete.

Votezi cu-aceeași mină
care adună rîuri
în brîiele înaltelor baraje de beton, 
cu cheia lor murmurătoare deschizi» 
portaluri către-un peisaj tot mai adîn 
de linia luminii străbătut.

Votezi cu-aceeași mină 
care incheagă zi de zi metal, 
lingourile lui abia răcite 
să explodeze pașnic, 
într-o invîrtejire albă, 
de roți dințate de mașini.

Votezi cu-aceeași mină 
care-și cunoaște iorța. 
întotdeauna ageră și blinda.
pecete a recunoașterii corn- 
cu harta țării scrisă 
in liniile vieții.

PATRIE, TE-ALEt
Mai mult decît întotdeauna poate 
a mea și a poporului întreg 
mereu aleasă, patrie, t.e-aleg, 
slăvindu-ți dreapta suveranitate.

Te-aleg cu munți înalți albind în zare, 
c-un braț străvechi al Dunării de jos, 
sporindu-mi umbra vîrstei în frumos, 
cu valul cînd mă scoate-n larg de mare.

Te-aleg cu ierburi, arbori, cîmpuri, ape, 
cum te-am știut și cum te-am întregit, 
adîncu-ți relief necontenit 
schimbînd idei cu fruntea mea de-aproape

Te-aleg cu mari mașini industriale, 
cu timpul tău profund contemporan, 
crescînd din seceră și din ciocan 
miracolul incandescenței tale.

Te-aleg cu om și oameni laolaltă, 
adevăratul tău și viu contur, 
frunziș de gînduri în văzduhul pur 
și-n adîncime rădăcină caidă.

Te-aleg cu mine însumi dimpreună 
de cîntece sub cerul tău luînd foc 
pe două răsărituri la un loc 
bogați fiind și-n soare și în lună.

Te-aleg cum este și cum vreau să fie 
urcarea ta de tînăi continent, 
indemn, în miezul veacului prezent 
și altora precum îți ești și ție.

spapoc.se


u •măiestria profesională
(Urmare din pag. I)

INFORMA ȚII

constata uneori că diferenția
lul producea un zgomot mai 
mare decît cel permis și acea
sta datorită pinioanelor-sate- 
lit. Acestea, fiind prelucrate în 
toleranțe mai mari decît cele 
admise, se angrenau cu zgo
mot. Unul dintre inginerii me
canici de la secția șasiu, care 
răspundea de danturarea pie
selor pentru diferențial, a tre
cut să analizeze cauzele zgo
motului. Așa a observat că u- 
nii lucrători, deși aveau o bună 
pregătire profesională, la ope
rațiile de danturare și de mon
taj comiteau unele abateri de 
Ia tehnologie : ei executau in
corect unele măsurători, mi- 
nuiri etc. A apărut atunci lim
pede ideea că tehnologia de e- 
xecuție a anumitor operații 
trebuia demonstrată concret, 
ca oamenii să învețe direct, a- 
colo la mașină cum trebuie să 
lucreze bine. Colectivul de 
conducere al secției a organi
zat demonstrații tehnolo
gice la mașinile de danturat, 
în timpul acestor demonstra
ții, inginerii au înfățișat tine
rilor frezori modul de lucru, 
pentru respectarea strictă a 
tehnologiei. De menționat că 
la demonstrarea tehnologiei 
grupul de participanți este re- 
strîns. Adică participă acei 
oameni a căror activitate este 
strict legată de cele demon
strate. Această metodă a fost 
apoi extinsă la diferite piese 
și mașini, repetîndu-se pînă 
cînd muncitorii și-au însușit 
bine tehnologia de lucru, iar 
controlul tehnic n-a mai con
statat abateri de la normele de 
calitate. Pentru montori au 
fost create fișe model cu „pe
tele" de angrenare. Adică cea 
mai bună tehnologie de mon- 

„Chemarea viitorului
(Uimare din pag. I)

două din peliculele care au 
acoperit metaforele poeților 
în aurul dens al faptelor fil
mate pe viu.

Spectatorul trăiește cu emo
ție adevărurile relatate pe 
scenă pentru că în ele se re
cunoaște pe sine, ața cum e îi> 
momentele diurne sau solemne 
ale existenței sale, atunci cind 
muncește pe schelele orașului 
Piatra Neamț sau in halele 
uriașelor combinate de la Roz-

Pregătiri pentru 
examene 

în învățămîntul 
superior fără 

frecventă
9

In a doua jumătate a lunii 
martie, studenții din învățămi:- 
tul superior fără frecventă încep 
prima sesiune de examene din a- 
cest an universitar. Ei sînt cu i- 
proape 4 600 mai multi decît ■-.» 
anul universitar precedent. P< > 
tru ca pregătirea acestor stn- 
denți — oameni ai muncii din 
diferite sectoare de activii?* ■ — 
să se desfășoare în condiții cit 
mai bune, Ministerul învâțăm’n- 
tului a organizat numeroase 
cercuri de studii îndrumate de 
profesori, conferențiari și lectori 
universitari. In cadrul cercurilor 
sînt prezentate lecții de sinteză, 
se dau consultații individuale fi 
pe grupe, au loc seminarii și a- 
plicații practice. De asemene?- 
bibliotecile studențești din cete 
15 centre universitare ale tării au 
pus la dispoziția celor interesat: 
O bogată documentare științifică 
și noi volume de specialitate, 
cursuri și manuale litografiate, 
variate materiale bibliografice 
eto. 

taj este demonstrată cu ajuto
rul imaginilor fotografice.

„In momentul de față — 
spunea inginerul Carol Eng- 
berth, unul dintre tinerii care 
s-au ocupat îndeaproape de 
răspîndirea acestei metode în 
secție — organizăm demonstra
ții tehnologice la presele de 
călit. Noi am rezolvat proble
mele pe care le ridica tehnolo
gia in faza de prelucrare pe 
mașinile de așchiere. Acum ne 
interesează ca și mai departe, 
pe flux, piesele să fie cit mai 
bine prelucrate".

Este de reținut acest fapt: 
că demonstrarea tehnologiei 
reprezintă o metodă directă, 
operativă, prin care muncito
rii iși însușesc mai repede un 
anumit procedeu de lucru și 
în felul acesta se elimină din 
activitatea întregii secții anu
mite neajunsuri. La turnătoria 
de fontă, de pildă, această 
metodă a fost folosită ia con- 
veierul mic pentru toate re
perele noi. apoi la turnarea 
blocului motor, a arborelui 
cotit etc. Creșterea in 1 UDâ 
ianuarie a procentului de pie
se corespunzătoare calitativ 
se datorește și aplicării acestei 
metode. La liniile automate 
pentru chiulasă și bloc motor, 
atunci cind lipsea un lucrător 
era îngreunat întregul proces 
tehnologic. S-a aplicat și aici 
metoda amintită și muncitorii 
au învățat, pe Lingă operațiile 
la care sînt specializați, 
celelalte faze de prelucr 
pentru a lucra oriunde este 
nevoie.

Rezultatele amintite aici — 
evident ele sînt mai numeroa
se — pledează pentru aplica
rea și răspîndirea acestor me
tode de ridicare a pregătirii 
profesionale, care au un carac
ter practic, care demonstrează 
operativ și eficace tehnologia, 
un anumit procedeu de lucru.

re.

1

:zc

drum spre viriul Costila

tLD.G-L ror-
R-P.Ui, Bronstein

R.S5 ;. Oigorici
* .

nor și Săvinești. Căci realiza
torii n-au uitat să desfășoare 
în fata ochilor panorama 
toriilor cucerite de-a iz 
anilor de inși 
flat: in sală, adică de 
rii orașului Piatra 
muncitorii. țăranii 
tualii din regiune.

Montajul literar, 
cinematografic ol 
..Chemarea viitorului" se 
de E. Cooali a prilejuit t 
lor și tclentoțilcr actori 
Piatra Neamț. crearea 
spectacol unitar, piin de 
ție și mobilizator. In 
sens merită subiâuc «i

spectatori 
loci

Aecmț 
țî btfeiec-

Organ teoretic și politic al 
C.C. al P.M.R.

AL. PINTEA: Creșterea efica
cității investițiilor — sarcină 
economică de seamă; BUCUR 
ȘCHIOPU î Probleme actuale în 
dezvoltarea gospodăriilor agri
cole de stat; PETRE BLAJO- 
VICIs în învățămîntul de par
tid— un studiu activ, legat de 
viață; A. STRIHAN, I. TOBO- 
"ȘARU: Pe marginea unor cer
cetări actuale în domeniul es
teticii; ILEANA MĂRCULESCUt 
Filozofia existențialistă; I. 
FÎNTÎNARU: Criza N.A.T.O. și 
interesele securității europene. I

MARIA POPESCU: Dialectica 
construirii socialismului; I. 
TURCU. N. NICOLESCU: Bro
șuri ut-Ie despre istoria poporu
lui ronin; GH. BOBOS, GR. 
DRONDOE: Contribuții la stu
diai conștiinței juridice socia
liste; ARON OANCEA: Știința 
și societatea.

URMELE .MATERIALELOR 
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de 4—1 
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I de fi ite nc — raie al Școlii medii nr. 1 „Șteian cel Mare' din Suceava 
Foto : N. STELORIAN

SPORT.SPORT
p.-mtre Jții C. Tăbăraș, M. 
Bucur. M. Focșeneanu, K. Gohn, 
Gh. Bălan, Dona Micloș și ,\Ii- 
hada Chjoazvă.

întrecerile cuprind două pro
be : s dom uriaș (sîmbătă) și 
cehorire -duminică:. ..Cupa ora
șului Sinaia “ constituie o ultimă 
»erif»care a schiorilor înaintea 
campionatelor republicane pen
tru probele alpine care vor avea 
loc tot la Sinaia între 4 și 7 
martor. w

ot de

Joi dimmeala a părăsit Capi
tal. pierind in Elveția, echipa 
mascuhnă de handbal Dinamo 
BucweștL care va susține sim- 
băfiă ă 7airich. prunul meci din 
rnăfînrick -Cupei campionilor 

■ «ropea»* cu formația Grasshop- 
pnv-Zorich.

Lotul tu prinde
priafire Tun pe RedL Bogolea. 
Mozet. Ivănescu. Hnat și Coman. 
Itetarol intilnirii se va disputa 
U 30 martie la București. 

ve africane 
anul acesta 
18—25 iulie, 
polisportive vor lua parte toate 
țările independente ale continen
tului african, cu excepția Uniu
nii Sud-Africane, care, fiind ex
clusă pe motive de discriminare 
rasială de I'a Olimpiada de la 
Tokio, nu va putea participa la 
o competiție pusă sub egida Co
mitetului internațional olimpic.

ce se vor desfășura 
la Brazzaville între 

La aceste jocuri

(Agerpies)

CINEMATOGRAFE
REGINA CÎNTECELOR rulează 

la: Patria (orele 8; 10,45; 13,30; 16; 
18,45; 21,30), București (orele 9; 
11.30; 19; 21,30). UN ENORIAȘ 
CIUDAT rulează la: Republica 
(orele 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Grrvita (orele 9,45; 12; 
14.15; 1650; 18.45; 21). Modern
(orele 9 30; 11.45; 14; 16,15; 18.30; 
20.45E TOVARĂȘII rotează Ia: L«- 
ceafiral (orele 8.45; 11; 13,15; 
15.45: 1839; 21). O STEA CADE 
DiN CE* — ciaeesascop rulează 
la: Feroviar (orele 930; 11,45;
14; 16,15: 1830; 20,45), Melodia 
(orele 9.30; 11,45; 14; 19,
21.15) , Floreasca (orele 18,15;
20,30),  Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30). PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE rulea
ză la Melodia (ora 16,30). NEVAS
TA NR. 13 rulează la: Capitol (ore
le 9: 12,15; 18; 21), Excelsior (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Tomis (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
1830; 21). MICUL PESCAR — cine
mascop rulează la: Festival (orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 1830: 20,45). 
SĂRUTUL rulează Ia: Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
înfrățirea între popoare (orele 
13,15; 15,30; 17,45; 20), Arta (orele 
16; 18,15; 2030). CLIMATE — 
cinemascop rulează la: Central 
(orele 9,30; 12,15; 15,15; 18,15; 21). 
CU MÎINILE PE ORAȘ rulează la: 
Lumina (orele 10; 12,30; 15; 17,45;
20.15) , Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) . EROI CURAJOȘI CA TI
GRII rulează la: Union (orele 16; 
18,15; 20,30), Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). VESELIE LA ACA
PULCO rulează la: Doina (orele 
1130; 13,45; 16; 18,15; 2030 — 
program pentru copii la ora 10). 
TITANIC VALS rulează la: Giu- 
lești (orele 10; 12; 14; 16; 18;

Primirea de către primul 
vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, 
a ambasadorului 

Indoneziei

Joi 25 februarie, primul vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Apostol, a pri
mit în audiență de rămas bun pe 
ambasadorul! extraordinar și ple
nipotențiar al Indoneziei la 
București, Sukrisno, în legătură 
cu plecarea sa definitivă de la 
post.

Primirea de către 
președintele Marii 
Adunări Naționale 
a ambasadorului 

Indoneziei
Joi 25 februarie, președintele 

Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, Ștefan Voitec, a primit 
în audiență de rămas bun pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Indoneziei la 
București, Sukrisno, în legătură 
cu plecarea sa definitivă de la 
post.

Plecarea unei delegații 
guvernamentale a R. P.
Romîne la Tîrgul de la 

Leipzig

Joi seara a părăsit Capitala o 
delegație guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care va participa 
la deschiderea ediției jubiliare a 
Tîrgului internațional de primă
vară de la Leipzig, cu prilejul 
împlinirii a 800 de ani de la 
inaugurarea sa.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihail 
Petri și Ion Marinescu, miniștri, 
de reprezentanți ai conducerii 
unor ministere economice și func
ționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai ambasadei R. D. Germane în 
R. P. Romînă.

Plecarea 
vicepreședintelui 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, Zenon 

Nowak
Joi seara, a părăsit Capitala 

Zenon Nowak, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R, P. Polone, conducătorul 
delegației guvernamentale po

20.15) . Dacia (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). CASCADA DIA
VOLULUI rulează la: Cultural 
(orele 10; 12,15; 14,30; 16.45; 19;
21.15) . CEL MAI MARE SPEC
TACOL rulează la: Aurora (orele 
9; 12; 15; 18; 21). ClNTlND IN 
PLOAIE rulează la: Buzești (orele 
9; 1130; 14,30; 17; 19,30), Buceqi 
(orele 10; 1230; 1530; 18; 20,30). 
L A PATRU PAȘI DE INFINIT ru
lează la: Unirea (orele 16; 18,15; 
2030 — duminică matineu la ora 
11). DRAGOSTE LA ZERO GRADE 

îuleaza Ia: Cringași (orele 16; 
18,15; 20,30 — duminică matineu 
Ia ora 11,30). PAULA CAPTIVĂ 
rulează Ia: Flacăra (orele 10; 15,30; 
17,45; 20 — duminică matineu Ia 
ora 12). CINE-I CRIMINALUL? 
rulează la: Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15). ZBORUL ÎNTRERUPT 
rulează la: Miorița (orele 10; 12; 
14; 16,15; 18.30; 20,45). COMOARA 
DIN LACUL DE ARGINT — cine
mascop rulează la: Munca (orele 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30 — du

Televiziune
Orele 18,30 — Universitatea

tehnică la televiziune. Acționări 
electrice reglabile, de ing. Gh. 
Tunsoiu, directorul Institutului 
de proiectări de aparataj electro
tehnic și instalații de automati
zare. 19,00 — Jurnalul televizi
unii. 19,10 ■— Pentru școlari: 

loneze, care a participat la 
cea de a patra sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale 
romîno-polone, de colaborare 
economică și tehnico-științi- 
fică.

La plecare, în Gara de 
Nord, au fost de față Gogu Ra
dulescu, reprezentanți ai con
ducerii Comitetului de Stat al 
•Planificării, Ministerului Afa
cerilor Externe și ai unor mi
nistere economice.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai Ambasadei R, P. Po
lone la București.

Plecarea ministrului 
comerțului exterior 

al Belgiei
Joi la amiază a părăsit Ca

pitala dl. Maurice Brasseur, 
ministrul comerțului exterior 
al Belgiei, care împreună cu 
soția și un grup de consilieri 
și experți ne-a vizitat țara la 
invitația ministrului comerțu
lui exterior al R. P. Romîne.

Pe aeroportul Băneasa, oas
petele a fost condus de Mihail 
Petri, ministrul comerțului ex
terior, de membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față Honore 
Cambier, ambasadorul Belgiei 
în R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

Cocteil oferit de către 
ambasadorul R P. Ungare 

în R. P. Romînă

Ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă, Jeno Kuti, a oferit 
joi după-amiază un cocteil cu pri
lejul plecării sale definitive din 
țara noastră.

Au participat acad. St. S. Nico- 
Iau, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Ion 
Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, Janos Fazekaș, mi
nistrul industriei alimentare, 
loan Constant Manoliu, mini
strul) justiției, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri ai 
forțelor armate, academicieni și 
alți oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști bucureșteni.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în R, P. 
Romînă și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

minică matineu la ora 11), IDIOTUL 
rulează la: Popular (orele 16; 18,15; 
20,30 — duminică matineu la ora
11.30) . SOȚIE PENTRU UN AU
STRALIAN — cinemascop — ru
lează la: Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).  HATARI (ambele serii) ru
lează la: Viitorul (orele 11; 15,30; 
19). ÎNTÎLNTRE CU SPIONUL rulea- 
ză la Colentina (orele 16; 18,15; 
20,30 — duminică matineu la ora 
10), Volga (orele 10; 12,15; 15; 
17,30; 20). VIAȚA UȘOARĂ ru
lează Ia: Rahova (orele 15; 17; 19; 
21). CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
la: Lira (orele 10,30; 15,30; 19,15). 
DIAVOLUL DEȘERTULUI rulează 
la: Drumul Sării (orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45). IVAILO rulează 
la: Ferentari (orele 16; 18,15;
20.30) . A TREIA RACHETĂ rulează 
la: Cotroceni (orele 15; 17; 19; 21). 
AH, EVA 1 rulează Ia: Pacea (ore
le 11; 15,45; 18; 20,15). DELTA, 
RAIUL ALBINELOR, PĂDUREA ȘI 
NISIPUL; MAI REPEDE CA GÎN- 
DUL; EROII RINGULUI; GLUMA 
NOUĂ CU FIER VECHI; JA- 
KEK SOMNOROSUL, DEASUPRA 
MUNȚILOR TATRA rulează la:
Timpuri Noi (orele 10—15 în con
tinuare, 17; 19; 21). ȘAPTE MI
RESE PENTRU ȘAPTE FRAȚI 
rulează la: Carpati (orele 8,45; 
10,45, 12,45; 14,45; 16).

Caleidoscopul lui Așchiuță. 19,35 
-— Din viața animalelor (XXVII). 
Salturi și sărituri. 20,00 — Săp- 
tămîna. 21,00 — Moment liric. 
21,20 — Pagini din opere. în în
cheiere: Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Pentru tinerețea
noastră de aur

40:2 nu dă totdeauna 
două părți egale

(Urmare din pag. a Ul-a)

în preajmă grija părintească a partidului, ajungem sa ..e -ec- 
lizăm lericirea. Primul mea vot va ii un semn de :
și dragoste".

Gafar Esan, zootehnist la cooperativa agricolă de producție 
din Topraisar, face mai întîi o comparație cu trecuta::

„N-am decît ÎS ani, dar știa cum o duceau oamenii odinioa
ră. Am aliat la școală, din istorie, mi-au povestit oameni ir-, 
bătrîni (chiar zilele trecute la o întilnire la casa alegcto.-u;_. 
ni s-a povestit cum se vota altădată} și mai aies < -
de la tatăl meu Raim Galar, care a fost argat o viată j.r:recc- 
la un mare proprietar în satul nostru. De altfel, și denum.te:. 
comunei noastre ■— Topraisar —• care înseamnă pe iiizrenz 
„așezarea de lut" spune toarte multe lucruri despre satui c-: 
aici. Oamenii trăiau în bordee săpate în pămînt sau i ? câsuîe 
de chirpici. Mai toți erau argațî ca și tata la cei 9 moșieri 
și cîteva zeci de chiaburi. Povestesc oamenii bătrini că de 
fiecare dată, înainte de alegeri, candidații partidelor burgheze 
promiteau să construiască o școală în locul casei vechi, dără
pănate, în care învățau copiii, precum și o șosea, care să lege 
localitatea Negru Vodă cu Constanța. Promisiuni sărace, care 
bineînțeles, că n-ar fi îmbunătățit, practic, viața părinților 
noștri. Dar nici măcar de aceste promisiuni sărace nu s-au 
ținut. N-am cunoscut acele vremuri. In schimb am avut bucu
ria să fiu martorul transformărilor masive din comuna noa
stră. La Topraisar s-au construit, printre ai tele, 3 școli noi, 
dintre care una este școală medie. Noi, toți cei cinci frați, am 
învățat carte. Avem un cămin cultural de toată frumusețea, 
avem un magazin universal bine aprovizionat, avem un 
mare magazin alimentar, Nici 20 de case vechi n-au 
rămas în comună și sînt 500 de familii I Dar cel mai frumos 
lucru la noi este cooperativa agricolă de producție, de acolo

ne v;-e puterea si bunăstarea. Ea numără 40 de construcții 
însenmate ane adăpostesc o avere de opt milioane lei. Zi
lele trecute, am citit in Maniiestul Fd)P. că io ultimii cinci ani 
producția agricolă a crescut cu 12 la sută. M-am bucurai și 
ml-ant zis că in această creștere e și o părticică din munca 
t.oastrc. Chiar in condițiile climaterice neprielnice din anul 
trecu! noi am obținui 3 200 kg porumb boabe la hectar, 2 250 
kg gria și 2 170 kg iloarea-soarelui la ha. Știu că viața ne va 
ii tot mai frumoasă, aceasta este o credință temeinică. De 
aceea, primul meu vot îl voi da din suflet candidatilor Fron
tului Democrației Populare. Și mulțumesc partidului nostru 
pentru tal ce a iacul pentru ca noi să putem duce o viață 
lot mai bună, tot mai fericită".

Mărturisiri, mărturisiri...
Ve bucurăm că fabrica noastră (Fabrica de mobilă „23 Au- 

gusf din Tg. Mureș), și produsele ei se bucură de prestigiu 
atît in țară cît și în străinătate. Pentru fabrică, pentru oame
nii care, muncesc aici, pentru viața noastră nouă — votez I" 
(Bercea Viorel — maistru).

„Voi fi primul intelectual din istoria iamiliei mele de ță
rani. Pentru această realizare, pentru tot ce voi înfăptui voi 
vota la 7 Martie candidații F.D.P.". (Maria Buștuc, studentă, 
fostă muncitoare textilistă).

„Votul meu va fi un vot pentru aceste zile fericite, ale mele 
și ale țării mele dragi!" (Ana Bereș, studentă ia medicină).

„Pentru noi și pentru viitorii noștri elevi, în numele fru
museții și pasiunii muncii de profesor voi da votul meu, din 
toată inima, candidaților F.D.P. 1“ (Barnu Mariana, studentă la 
Institutul pedagogic din Pitești).

Mărturisiri sincere și spontane făcute de tineri din cele mai 
diferite domenii de muncă și învățătură, se unesc, așadar, în- 

. tr-un singur gînd :
VOTĂM PENTRU VIITORUL PATRIEI, PENTRU FERICI

REA NOASTRĂ 1

(Utmard elîd pag. i)

capiilor, atunci, în memoria profesorului 
P^îrașcu s-a produs încă uh cutremur și, 
prn fisurile adinei, a mai întrezărit, o 
hipă, sistemul geambășesc al rabaturi
lor de odinioară. Cîndva asta era una 
din sursele de venit ale învățătorilor: 
se înțelegeau cu autorii de manuale, a- 
veau „rabat“ cumpărînd cu ridicata, 
vindeau cartea la prețul scris pe copertă 
și diferența puteau să și-o oprească.

Tristă compensație la indiferența unui 
regim străin de ideea culturalizării ma
selor.

...Dar cînd cu furia apelor ? Amintin- 
du-și Dunărea revărsată în martie 1941, 
satul înnebunit, strivit de apăsarea nopții, 
felinarele oarbe, pînda, patrularea pe 
malul apei și groaza din ochii oamenilor; 
amintindu-și cum s-a zbătut să pună la 
adăpost școala, să mute, cu ajutorul co
piilor arhiva și cele cîteva cărți ale bi
bliotecii în casele de pe deal, ferite de 
furia apelor, care rupseseră digul, șu
bredul, caricatura de dig de atunci, ridi
cat cu lopețile, dascălul Pătrașcu pără
sește apoi această imagine și, fără nici o 
logică aparentă, începe să-i surîdă, men
tal, lui Florea M. Pielaru. Băiatul ăsta 
și-a schimbat soarta cum a vrut. Cît fu
sese mai mărunt se vestea gospodar de 
frunte, ca taică-su, îngrijea vitele ca 
ochii din cap. Acum trei ani însă a ple
cat la O.R.I.F. și s-a făcut tractorist. Și. 
după o vreme, a venit să lucreze aici, 
spre Dunăre, la șantierul unde s-a de- 
seeat balta Mahîru. Florea ăsta, fostul lui 
elev, era așadar una din rotițele acestei 
uriașe oștiri mecanizate care s-a răfuit 
definitiv cu viiturile-. Digul cel nou, r a-

• sin, solid, definitiv, vine de la Arsachi, 
a închis toată balta Mahîru și merge mai 
departe, spre Giurgiu, și este doar o 
părticică din vastul complex de lucrări 
prin care bazinul cerealier dunărean va 
spori cu multe mii de hectare. Pămînt 
gras ca untul!

Și iarăși salt îndărăt, la istoria cu re
vărsarea Dunării din 1941. Cind s-a fă
cut estimarea stricăciunilor, statul n-a 
acoperit uici 10 la sută din pagube. La 
școală au trebuit schimbate dușumelele, 
refăcute o parte din temelii.

Sigur, asemenea întîmplări n-aveau 
loc în fiecare zi. Mai veneau și prilejuri, 
nu-i așa ? fericite. De pildă, împărțirea 
premiilor. Cu cîteva zile înainte se apu
cau binișor copiii să împletească vestitele 
coronițe, iar dascălii să scotocească în 
lada cu pomeni. Așa le ziceau, pe bună 
dreptate, pachetelor cu donații din par
tea „Universului" și altor ziare ale 
timpului. Almanahuri vechi, cărticele cu 
sfaturi și glume răsuflate și cam atîta tot; 
marfă ce rămînea nevîndută, colbuită 
bine de ani prin depozitele librăriilor 
din București devenea răsplata „pentru 
silință la învățătură și bună purtare" a 
puiului de țăran din Pietrișu.

Coronițele se uscau, cărțile se scoro- 
jau și „băiete, ești tu bun la carte, nu zic, 
dar eu la școală mai departe n-am bani 
să te țiu“.

Cine putea, în vremea primei jumă
tăți din viața de dascăl a lui Ion Pă
trașcu, să străbată drumul pe care l-au 
parcurs atîția elevi de-ai săi în cea de 
a doua jumătate ? Care din neamul lui 
Aleea, țărani din Pietrișu, ar fi putut în 
1937 să reușească, ceea ce a reușit Aicea. 
Traian în 1957 — adică să se înscrie la 
școala navală, s-o absolve strălucit, să

intre constructor de nave la șantierul •— 
Oltenița, să urmeze seralul, iar mai apoi 
și Facultatea de matematică din Iași, la 
cursuri fără frecvență ? Pentru elevii 
din ultima vreme nici un sfîrșit de an 
n-a mai însemnat sfîrșitul învățăturii 
dacă au vrut să mai învețe I

Cind se gîndește la destinul elevilor 
săi, evocîndu-le fețele și urmărindu-i în 
muncile, răspunderile, bucuriile lor — 
maiștri pe șantiere navale și președinți 
de cooperative agricole de producție, 
activiști de partid și de stat, ingineri și 
medici și colegi cu el, acum, (adică pro
fesori) dascălul recunoaște în ei o părti
cică din forța proteică a poporului. Tot 
ce s-a schimbat în viața lui (și viața lui 
înseamnă, înainte de orice, școala) s-a 
schimbat prin eforturile îndîrjite ale tu
turor acestor oameni și a părinților lor ; 
eforturi izvorîte din convingeri intime și 
luminate de țeluri înalte, cum numai 
partidul poate deschide.

Ii pare rău profesorului că nu știe cîți 
și care dintre absolvenții din 39 de pro
moții candidează în alegerile de la 7 
Martie. Probabil destui. Fără să-i poată 
nominaliza, dascălul le știe principala 
virtute gospodărească: oameni care se 
țin de cuvînt. Se întilnesc cu alegătorii, 
chibzuesc împreună ce este de făcut, și 
în ce ordine a urgenței, și cu ce mijloace 
obștești. Și nimeni nu are de ce să se 
îndoiască că, în timp util, cuvîntul va 
ajunge faptă.

...Patruzeci de ani în serviciul învăță- 
mîntului. Și iată cum, dacă aritmetic 20 
este totdeauna egal cu suma a 20 de uni
tăți, istoric și biografic lucrurile stau 
altfel. Patruzeci împărțit la doi nu dă, în 
cazul acesta, două părți egale...
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zează studiul și își planifică 
timpul în acest scop, ce alte 
preocupări au pentru îmbogă
țirea cunoștințelor lor profe
sionale. Totodată, în aceste a 
dunări, s-a creat o puternică 
opinie colectivă împotriva e- 
levilor care își neglijează prin
cipala lor îndatorire — învăță
tura. Rezultatul acestei munci 
a fost îmbucurător. La sfârși
tul trimestrului I nici un elev 
din cei 32 cîți are clasa res
pectivă. nu a obținut medii 
mai mici de 7. Dezbate
rile organizate cu elevii mul
tor școli profesionale pe pro- 
blemq cum sint „Disciplina — 
factor important in obținerea 
de rezultate bune', „Să ur
măm exemplul fruntașilor in 
producție'", „Cea mai impor
tantă îndatorire a elevului —

acest scop s-au dovedit deose
bit de valoroase întîlnirile 
organizate cu muncitori mai 
în vîrstă, cu fruntași în pro
ducție. O asemenea întîlnire 
au avut, elevii anului I al 
Școlii profesionale de pe Ungă 
Uzina „UNIO” Satu-Mare. In
vitații elevilor: muncitori 
ingineri, tehnicieni ai 
net 
rilor 
pre .Hp____
care și-au ales-o fiecare ’ din
tre ei, în urmă ,cu 
despre 
muncă 
condus 
secțiile uzinei, 
utilajele 
le-au 
oamenii care stapinesc aceste 
utilaje. Tot la această școală

îndrumate să controleze per
manent cum își însușesc elevii 
meseria în perioada de prac
tică, să ajute concret organi
zațiile U.T.M. în acest dome
niu. în majoritatea uzinelor 
elevii practicanți sînt reparti
zați pe lîngă muncitori cu o 
bogată experiență in produc
ție. Atît școala cit și organiza
țiile U.T.M. din uzină urmă 
resc îndeaproape nu numai ca 
elevii să vină la practică, dar 
să și folosească la maximum 
timpul petrecut în uzină sau 
pe șantiere, să învețe să lu
creze efectiv. în multe fabrici 
și uzine (..UNIO- și MON
DIALA' Satu-Mare. Combina
tul cnimico-metalurgic Baia 
Mare etc.) elevii anilor II și 
III lucrează cot la cot cu

de producție la care partici
pă și secretarii organizațiilor 
U.ȚM. din școli și întreprin
deri. Cu prilejul acestor con
sfătuiri. muncitorii și inginerii 
fac aprecieri asupra muncii 
elevilor, le dau prețioase în
drumări pentru viitor. De a- 
semenea, organizațiile U.T.M- 
de la școală și uzină, au fost 
îndrumate să stabilească mă
suri comune privind procesul 
de pregătire practică al ele
vilor. Așa. de exemplu, comi
tetul U.TM de la Grupul șco
lar minier Baia Mare. Împre
ună cu comiteteie l’.TM. de 
la exploatările miniere Săsar 
și Herja an organizat de cu- 
rind o întîlnire cu minerii 
fruntași in producție Vasile 
Andree. și Ml"-- Horincar. 
Cei doi mineri au făcut multe 
referiri concrete îa munca e- 
Jevilcr. i-au critica: pe unii 
dintre e care își pserd vre
mea prin mină in Joc să în
vețe. Asemenea inufniri se 
organizează acum și in secții
le multor urine și fabrici din 
regăsea noastră.

Noi ne-am propus să spriji- 
"^*1 ZSalt

bunătățirea conținutului și e- 
ficacității adunărilor generale 
U.T.M., punînd în discuția ele
vilor problema însușirii încă 
din primele zile ale anului, a 
materiei predate și respecta
rea disciplinei școlare.

Datorită condițiilor bune de 
învățătură create, datorită 
muncii cadrelor didactice, a 
muncii politice desfășurată de 
organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, s-a reușit ca la sfârși
tul primului trimestru al aces
tui an școlar să se obțină rezul
tate bune și foarte bune la 
învățătură. Astfel, la școlile 
tehnice și tehnice de maiștri,

n regiunea Mara
mureș, ca de alt
fel în toate regi- 

I unile țării, prin 
grija partidului și 
statului nostru, 
viitorii muncitori 

au asigurate condiții optime 
pentru a se pregăti temeinic 
și a-și însuși bîne meseria a- 
leasă. Școli noi, laboratoare 
dotate cu toate cele necesare, 
profesori, cămine spațioase — 
totul le stă la dispoziție.

în cele 18 școli profesionale 
existente în regiunea Mara
mureș învață aproape 7 400 de 
elevi dintre care peste 80 la 
sută sînt membri ai organiza
ției U.T.M. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, ală
turi de cadrele didactice, or
ganizațiile U.T.M. desfășoară 
o muncă susținută pentru a 
dezvolta la elevi interesul 
pentru studiu, pasiunea pen
tru meseria aleasă, astfel ca 
după anii de școală să poată 
stăpîni tehnica nouă cu care 
sînt dotate fabricile și uzinele 
noastre, să fie muncitori cu 
înalte calități morale. Comite
tul regional al U.T.M., comite
tele raionale și orășenești ale 
U.T.M. acordă o atenție mai 
mare îndrumării organizațiilor 
U.T.M. din școli, înarmării 
activiștilor chemați că spri
jine aceste organizații cu 
asemenea cunoștințe care să 
facă cît mai eficace munca 
de îndrumare. Comitetul regio
nal al U.T.M., comitetele raio
nale și orășenești au reparti
zat în aceste școli acti
viști cu o bună experiență 
(secretarii și ceilalți mem
bri ai biroului comitetu
lui regional, ai comitetelor ra
ionale și orășenești) care să 
îndrume o perioadă mai în
delungată activitatea organi
zațiilor U.T.M. In această mun
că au fost mai bine folosiți în 
ultimul timp și membrii comi
siei pentru școli profesionale 
care activează pe lîngă comi
tetul regional. In trimestrul I 
al acestui an de învățămînt, 
de pildă, membrii acestei co
misii s-au ocupat în mod deo
sebit de sprijinirea orga
nizațiilor de bază pentru îm-
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I 
I 
I 
I 
I 
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elevilor: 
tehnicieni

Aceștia au vorbit tine- 
despre viața lor, 
frumusețea meseriei pe

uzi-

des-

ani și ani, 
grele de 
Apoi i-au 

prin toate 
le-au arătat 

moderne de aici, 
făcut cunoștință cu

condițiile 
din trecut.

pe elevi

Viitorilor muncitori
o temeinică pregătire

din cadrul grupului țcolar 
„Unio* Satu Mare, toți ele-.-; 
au fost declarați protncvaîi 
iar procentul elevilor mediocri 
este foarte mic. Evident că a- 
ceste rezultate nu sin: străine 
de munca politică desfigura *-ă 
în școală de organizația U-T-M- 
condusă și îndrumată îndea
proape 
partid. 
U.T.M.
sculeri, 
Vasile Pop) 
multe adunări generale U TAL 
întîlniri cu muncitori m vir
ată, cu ingineri și tehnicieni 
cu care prilej s-au purtat dis
cuții despre frumusețea mese
riei de matrițer sau sculer, 
despre răspunderile ce le av 
muncitorii care au imbrăj.ra 
aceste meserii in buna desfă
șurare a procesului de pr:- 
ducție. în adunările generale 
elevii fruntași la învățătura 
au explicat și celorlalți colegi 
cum învață, cum își orgaru-

de organizația de 
Organizația de bara 
de la clasa a UI-a F 

matrițeri (secretar 
a organizat ma:

i*> "OKI—I
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iei ca s
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să se pre-

Le earwvafcf faffcsihw de H Vzioa „Tractorul* — Brașov
Foto O. PUC AN

Pe litoral
In vara acestui an, pentru com

pletarea posibilităților variate de 
cazare pe care le oferă stațiunea 
Mamaia, începînd de la hoteluri 
de lux și pînă la corturi, vizita
torii vor găsi aici noi căsuțe con
fortabile, executate din elemente 
prefabricate, cu o capacitate to
tală de cîteva sute de locuri. A- 
cest complex va fi prevăzut, prin
tre altele, și cu un restaurant- 
pensiune.

Stațiunea Eforie Sud, începind 
din această vară, va fi și ea, a- 
laturi de stațiunile Mamaia și 
Eforie Nord, gazda a numeroși 
oaspeți străini. Turiștii de peste 
hotare vor avea un complex hote
lier modern cu o capacitate de 
peste 1S00 de locuri.

(Agerpres)

orizont'
cultural
hotărăște accesul?

Pe scena Teatrului Mic: „Doi pe un balansoar* de 
Gibson

Foto: AGEJtPRFS

POȘTA REDACȚIEI
DOBRESCU ELENA — 

București.

Ne-ați scris că sinteți asis
tentă medicală într-un spital 
din localitate și aveți neclari
tăți în ceea ce privește atri
buțiile asistentelor medicale 
și surorilor medicale. Pentru 
lămurirea acestei probleme 
ne-am adresat Ministerului 
Sănătății care ne-a comunicat 
următoarele: Atribuțiile a- 
sistentelor medicale sînt simi
lare cu cele ale surorilor me
dicale. Deosebirea constă în 
aceea că asistentele au o ca
lificare mai înaltă, datorită 
studiilor, și beneficiază și de 
o remunerație mai mare.

propusă de comisie; 
muzical (auz și memo- 

și mișcare și

temă 
control 
rie muzicală) 
comportare scenică ; scris — 
limba și literatura romină. 
fizică (mecanică, electricitate, 
optică).

trec-

Atenție la „cartea
de vizită" a cărții

PĂTRUȚA TITUS — 
str. Fundătura Cetății nr, 
Caransebeș.

GOGOLOȘ MIRCEA — 
str. Partizanilor nr. 7, Gura 
Humorului.

4,

La Institutul de teatru, sec
ția operatorie de film, la ad
mitere se dau următoarele 
examene: scris — probă 
practică (analiza artistică a 
unei lucrări din repertoriu] 
de concurs) ; oral — probă 
practică la improvizație pe o

COMAN FÂNICĂ —
Cart. Borasca, nr. 52. Rm. Să
rat.

Ne bucură aprecierile pozi
tive la adresa unor materiale 
publicate în „Scînteia tine
retului". Desigur că ne puteți 
trimite știri, reportaje despre 
acțiunile la care participă ti
nerii de la locul dumneavoa
stră de muncă.

HOREA DELABRAD —
Aghireș-Gară, raionul Huedin.

Ne bucură faptul că sînteți 
unul dintre cititorii pasionați 
ai ziarului nostru, 
cum ne spuneți, 
sînteți tînăr. Vă 
pentru aprecierile 
terialelor ce apar _ _ 
de învățămînt Aprecierile cu 
privire la ancheta „14 stu- 
denți răspund la întrebarea 
«Ce știi despre tine ?»“, reali
zată de Dorel Dorian, le-am 
transmis autorului.

deși, după 
nu mai 

mulțumim 
făcute ma

in pagina

A CHIREA —
G.A.S. Mavrodin.

La ir.vățâmintul fără 
vență de cultură generală se
poate înscrie orice cetățean 
care are recomandare din 
partea întreprinderii (institu
ției) unde lucrează ca sala
riat sau a secției de invăță- 
mint a sfatului popular raio
nal (orășenesc) dacă nu este 
in cîmpul muncii-

în consecință, tovarășii din 
agricultură, care nu sint în
cadrați ca muncitori perma
nența își pot continua studiile 
prin învățămîntul fără frec- 

pe 
de

a

vență de cultură generală 
baza recomandăm da:e 
secțiunea de invățămir.'. 
sfatului popular raional

de *-

dr b e-

de To-

a Aradtaiti R.

am

pecie

tei*, puhiirtțit edr- C9 AjnnBMHr te &a-
taU de 1'ruritorid de irtniâA a «-
i&tonc: Oftei ei An- alai nâ E r
dentiei RTJL «idbat ca 4■terai h

După EdaoriaM jxrofn efl Mi
semnai de and. jcTv? th■tfW As*

pulor de anumite virile la 
frlarie programate poate aduce fo- 
'case edacației lor sau dimpotri
vă. Exigenta și competenta unei 
asemenea comisii, mai mult decit 
necesare, ar scuti părinții și școala 
de surprize neavenite. Firește, 
lespectarea precizăriloT unei ase
menea comisii va trebui să con- 
stiinie o bolărire deiinitivă pentru 
cei care răspund de accesul în 
sala de spectacole, iar acolo unde 
r 1 se va manifesta o totală grijă 
centra îndeplinirea recomandărilor 
acesteia sint necesare categorice 

tervenții administrative. Va tre
bui in același timp să se progra- 

eze la mai multe cinematografe 
spectacole speciale pentnj elevi 
' ndcă piuă acum — la cele teo
retic destinate lor — aceste dezi
derate sint departe de a fi înde
plinite. De altfel, planificarea fil

elor la cinematografe (și nu nu- 
-ai la cele pentru copii) e o pro
blemă mai complexă care ar putea 
constitui insă subiectul unei mai 
ample analize. Am dori deocam
dată insă să fie reținute de cei în 
drept propunerile făcute.

M. COSTEA

Simpozion „Prezențe științifice 
romînești peste hotare**

VIOREL COSMA

Joi seara, în sala mică a Pala
tului R. P. Romine, a avut loc 
un simpozion cu tema „Prezențe 
științifice rominești peste hotare

Cnvintul de deschidere a fost 
rostit de acad. dr. N. Gh, Lupii 
iar despre participarea unor oa
meni de știință romîni fa dife
rite manifestări internaționale au

vorbit academicienii Miron 
colescu și Coriolan Drăgulescu.

In încheiere participanții au a- 
sistat la un program de muzică 
populară romînească în interpre
tarea soliștilor și orchestrei „Bar- 
bu Lăutarii" a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu“,

Ni-

(Agerpres)

LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL

AGROZOOTEHNIC
1 n multe cooperati

ve agricole de

Se lucrează la noul dig al portului maritim de la Con
stanța

Foto: AGERPRES

1 »«. u-

I producție din ra
ionul Satu-Mare 

! la învățămîntul a-
II grozootehnic se 

țin acum ultimele 
lecții. La Oar, de exemplu, la 
cercurile de legumicultura și 
cultura plantelor de cimp se 
fac recapitulări. Mirea Santău, 
inginerul agronom al unității, 
a predat lecții interesante, le
gate de activitatea practică a 
țăranilor cooperatori; aproape 
toate au fost urmate de de
monstrații practice. El i-a aju
tat, în același timp, și pe cei
lalți lectori în pregătirea lec
țiilor. Așa a procedat, de pil
dă, la cercul de legumicultu
ra. Cooperativa are o seră cu 
o suprafață de 600 metri pa- 
trați. Tinerii care lucrează 
aici, printre care multe fete, 
nu cunoașteau practic multe 
din regulile producerii legu
melor în sere. Aici s-au orga
nizat demonstrații la majori
tatea lecțiilor. Inginerul a 
creat pe cîțiva metri patrați 
un mic lot demonstrativ. Ti
nerii au însămînțat salată, ar
pagic, roșii extratimpurîi și

timpurii, ardei și au efectuat 
ciclul lucrărilor de intreținere 
in tot timpul desfășurării 
cursurilor ajungind in felul a- 
cesta cu ultimele lecții la— 
recoltat. Au cules și au valo
rificat apoi 200 kg ceapă ver
de, 500 de căpâțini de salată 
și alte legume. Aplicarea in 
practică a cunoștințelor învă
țate la cursuri a dat, astfel, 
rezultate directe in producție

La cele două cercuri ..cul
tura plantelor de cîmp“ s-a 
ajuns la lecția a 24-a. De
monstrațiile practice au avut 
ca scop explicarea acelor me
tode care au dus la obținerea 
unor producții mari la diferi
te culturi: sfecla de zahăr 
25 000 de kg în medie la hec
tar, porumb boabe 3 180 kg și 
așa mai departe. Pentru cei 
din anul trei aceste demons
trații constituie, de altfel, e- 
xamenul. Lor li s-a cerut să 
clădească platforme de gunoi 
de grajd așa cum recomanda 
agrotehnica, să dilueze și să 
administreze, pe zăpadă, mus
tul de grajd pe lucerniere, să 
confecționeze parazăpezi și să 
le instaleze acolo unde era 
necesar să fie reținută zăpada.

Prima întîlnire a cititorului 
cu ccrtea o oferă vitrinele 
librăriilor. Grija pe care o 

pun unii editori in prezentarea 
grafică a volumelor este justifi
cată. Sint reușite ale editurilor 
noastre de literatură (sau tehni
ce) care pot fi amintite oriemd 
t :r plăcere. Cităm de exemplu 
ediția X. Labiș Moartea Căpri
oarei ori seria de Scrieri Tudor 
Arghezi. Nu întotdeauna, grija 
pentru grafia volumului s-a fă
cut simțită și semnale în presă 
ati apărut destule din această 
cauza. Felul^cum au fost editate 
Cronicile optimistului de G. 
Călinescu a stîmit firesc discuți:, 
după cum și modul cum a fost 
editată recent monografia Ion 
Creangă, de același autor.

Vrem să atragem atenția însă 
asupra coperților de carte. S-a a- 
juns pentru unele cărți la o so
luție plastică monotonă : coperta 
albă, care se degradează ușor, 
cu un singur detaliu grafic. Al
tele au un aspect întunecat, mo- 
horît, cu al recentelor romane 
de St. Luca, N. Țic, P. Sălcudea- 
nu. S-ar mai putea cita și unele 
experiențe de plastică care însă 
nu-și au locul pe coperta de 
carte. Multă monotonie și lipsă 
de expresivitate oferă coperțile 
colecției debutanților, „Luceafă
rul", unde diferențele de la un 
număr la altul sînt din ce în ce 
mai greu de receptat. E nevoie 
să se schimbe poate formula, ma
niera ori altceva pentru ca nume
rele acestei colecții să nu mai fie 
acuzate de repetiții obositoare. 
Există tinere talente care ar pu
tea inviora acest compartiment 
editorial. După revenirea insis
tentă a acelorași nume de grafi
cieni ori ilustratori se pare că nu 
sînt folosite sau căutate îndea
juns.

Am sugera o dezbatere largă în 
presa ele specialitate asupra aces
tei teme.

M. U.

De la lecții — direct
la aplicațiile practice

La cercul de creștere 
realelor anul III, mai 
tmut nouă lecții. Și aici de
monstrațiile au avut impor
tante efecte în producție. în
treținerea corectă a igienei 
corporale a animalelor, intro
ducerea în rații a cocenilor 
tocați și saramurați, admini
strarea morcovilor furajeri în 
hrana tineretului bovin și a 
vacilor gestante au fost lecții 
pe care 
animale le-au pus în practică 
îndată ' ............. '
de curs. Rezultatele aplicării 
acestor învățăminte n-au în- 
tirziat să se arate. în luna ia
nuarie s-au livrat 90 hectolitri 
de lapte în plus față de preve
derile contractuale, iar pînă la 
15 februarie, tinerii îngrijitori 
au îndeplinit planul de lapte 
pe întreaga lună.

La Păulești, Boghiș, Homo- 
rodul de Mijloc și în multe 
alte unități reține, de aseme
nea, atenția preocuparea lec
torilor ca lecțiile predate să 
fie strîns legate de probleme
le ridicate de desfășurarea 
procesului de producție, să fie 
o dezbatere vie a acelor reguli 
agrotehnice care, aplicate în

a ani- 
sînt de

tinerii îngrijitori de

ce au ieșit din sălile

diverse compartimente de 
muncă, au asigurat creșterea 
producției vegetale și animale.

Sînt însă în raionul Satu- 
Mare unități agricole în care 
lecțiile dezbat mai puțin pro
blemele de producție ale coo
perativei, în predare se folo
sesc numeroși termeni tehnici 
fără a fi explicați suficient, 
ceea ce face ca frecvența la 
cursuri să fie slabă. în unită
țile în care consiliul de con
ducere, comitetul U.T.M. au 
urmărit îndeaproape desfășu
rarea cursurilor la învățămîn- 
tui agrozootehnic, deficiențele 
au fost sesizate la timp, s-au 
luat imediat măsuri corespun
zătoare, iar lucrurile s-au în
dreptat. Așa, de pildă, în coo
perativa agricolă de producție 
din Mădăraș, la un moment 
dat din cei 140 de tineri în
scriși la învățămîntul agrozoo
tehnic doar 20—30 mai frec
ventau lecțiile. Secretarul co
mitetului U.T.M., ajutat de 
Ignațiu Corondan, membru al 
biroului comitetului raional 
U.T.M., analizînd cauzele a- 
cestei situații, în urma discu
țiilor purtate cu mai mulți ti
neri au constatat că datorită

care sînt întocmite 
lecțiile nu rețin a- 

Noțiunile

felului în 
și expuse, 
tenția cursanților. 
erau generale, teoretice, nele
gate de activitatea de produc
ție a țăranilor cooperatori și 
din această pricină nu susci
tau interesul. Tinerii nu des
prindeau importanța practică 
a ceea ce lî 
cursuri. Lecțiile 
fost pregătite și expuse ți- 
nîndu-se seama 
servații. S-au folosit diafilme. 
un bogat material didactic e- 
xistent la casa-laborator, iar, 
ca urmare, frecvența s-a îm
bunătățit.

Experiența organizației 
U.T.M. din Mădăras ar trebui 
preluată și de comitetul 
U.T.M. din comuna Vetiș unde 
și acum lecțiile se predau ca 
la școala elementară. Un 
„elev“ citește din manual, cei
lalți ascultă, iar lectorul in
tervine uneori pentru expli
carea anumitor noțiuni. Nu-i 
de mirare că la această uni
tate doar 25 la sută din nu
mărul celor înscriși sînt pre- 
zenți la cursuri. La urma ur
mei fiecare poate să citească

se preda la 
următoare au

de aceste ob-

sîngur acasă. O face 
multă atenție decît 
cînd sînt 30—40 la un 
Ciuperceni, Botiz, Lipan situa
ția este asemănătoare. în ace
lași timp la Medisa și Homo- 
rodul de Jos numărul lecțiilor 
predate este foarte mic.

Rezultă de aici necesitatea 
ca, fără nici o întîrziere, să se 
studieze cu atenție situația e- 
xistentă la aceste unități în 
desfășurarea învățămîntului 
agrozootehnic și, împreună cu 
membrii consiliilor de condu
cere ale cooperativelor agri
cole de producție, să se stabi
lească măsurile necesare pen
tru ca lecțiile să fie aduse la 
zi. Trebuie îmbunătățit, apoi, 
modul de predare pentru ca 
intr-adevăr țăranii coopera
tori să găsească în lecții răs
punsul la problemele pe care 
însăși procesul de producție de 
zi cu zi le ridică în fața lor. 
Numai astfel învățămîntul a- 
grozootehnic va putea deveni 
un îndreptar prețios în acti
vitatea practică, de produc
ție, a celor care îl frecven
tează.

cu mai 
atunci 

loc. La
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Franța:

Demonstrații

Oran, Constantine și 
pe studenții algerieni

sea peso* re
îvitatea

studențești
fie’, o sec- 
■ de cor.

Studenților Algerieni

Deschiderea campaniei electorale PE SCURT
0 nouă incursiune congoleză 

asupra teritoriului Ugandei

in interviul solicitat 
de săptămînalul al- 
gerian „REVOLU
TION AFRI CAINE “ 

| unor reprezentanți 
I ai U.N.E.A. (Uniu
nea Națională a Stu

denților Algerieni) aflăm o serie 
de date interesante asupra acti
vității acestei organizații.

Scopul principal pe care și-l 
propune uniunea este „mobiliza
rea studenților algerieni în ve
derea unei participări active la 
acțiunea de reconstrucție naționa
lă". U.N.E.A. include în afară de 
studenții care învață la universi
tățile din 
Alger, și

care urmează cursurile -
taților din străinătate.

Dezvoltarea economică * Al
geriei și necesitățile ei de cadre 
calificate cer din partea studen
ților „o muncă asiduă și perse
verentă pentru însușirea celor 
mai noi cuceriri ale științei «â 
tehnicii și punerea lor ia servi
ciul revoluției algeriene* 
declară Bensaid M. — condt 
tor al organizației din Alge 
UNEA. Pentru realizarea as 
tui obiectiv, autoritățile, cu a 
cursul organizației studențești, 
preocupă în permanență de 
gurarea unor condiții cit 
bune de învățătură și trai pe 
tineretul universitar. se

Ie VOXI ae comune 
Franța, fiecare can

didat re prezintă singur, urmînd 
ca numai Ia ed de-ai doilea tur 
de scrutin sd se atașeze unei liste 
pentru a 
didahd riccL De astă dată, pen
tru a fi des este suficientă o 
majoritate rdatică.

Această nouă lege dectordfi a 
dat naștere, am era și firesc, 
încă de la început in marile ora
șe de Franței la constituirea de 
liste unice pentru primul tur de 
scrutin. Astfel de alianțe au fasf 
încheiate la nivelul federațiilor 
departamentale intre comuniști 
și socialiști, îndeosebi la Paris și 
ia suburbiile sale. Sini cunoscute, 
de asemenea, acordurile înche
iate între P.CT, SJJ.O. și 
PS.U-, in alte 20 de orașe ale 
Franței. Din păcate, insă, pozi
ția Partidului socialist francez 
față de aceste alianțe este osci
lantă. In unele orașe socialiștii 
au preferat să încheie alianțe cu 
forțele de dreapta.

cite nurr

HONG KONG. — Generalul 
Nguyen Khanh, fastul coman
dant șef al armatei sud-vietna- 
meze. a Knit la 25 februarie la 
Hong Kong pentru a-și lua în 
primire postul său de „ambasa
dor cu misiune specială". La so
sirea sa pe aeroportul din Hong 
Kong, generalul sud-cietnamez a 
făcut o dedarație în care a rea
firmat vechile sale idei. Totoda
tă, el a spus că, de fapt, n-ar 
exista ruchm diferend intre el si 
liderii sud-tietnamezi.

KAMPALA. — Primul mi
nistru al Ugandei, Milton 
Obote, a organizat la Kampa
la o conferință de presă în ca
drul căreia a relatat despre 
o nouă incursiune a trupelor 
guvernamentale congoleze a- 
supra teritoriului Ugandei. 
Premierul Milton Obote a 
arătat că Uganda este supusă 
unor repetate acte de agre
siune din partea trupelor mer
cenare ale lui Chombe, acți

uni care creează o situație 
deosebit de periculoasă în A- 
frica. Uganda, a declarat el, 
a luat toate măsurile necesare 
pentru apărarea teritoriului 
său. După cum transmite a- 
genția France Presse, șeful 
guvernului Ugandei a criticat 
atitudinea Statelor Unite în 
problema congoleză, subliniind 
că S.U.A. continuă să furnize
ze armament lui Chombe.

0 nouă operațiune de convertire

n ultimele zile la 
Madrid au avut loc. 
numeroase acțiuni 
revendicative ale 
studenților. Astfel 
la Facultatea de 
Drept a Universi- 

capitala Spaniei, stu-tații din 
denții au organizat o adunare 
de protest împotriva anulării u- 
nei serii de conferințe pe tema 
„Atitudinea intelectualului față 
de pace'. La adunare au parti
cipat peste 800 de studenți. 
Bineînțeles poliția a intervenit 
ca deobicei pentru a opri adu
narea. In urma intervenției po
liției au avut 10c ciocniri cu stu
denții. Numeroși studenți au 
fost arestați. O manifestdre cu 
caracter asemănător a avut loc 
și în fata Facultății de Științe 
Politice.

După cum se știe. In ultimele 
săptomîni, studenții spanioli au 
organizat numeroase manifesta
ții „pentru o universitate liberă 
a studenților'. Recent, în ca
drul aceleiași acțiuni s-a des
fășurat pe străzile Madridului 
o demonstrație la care au par
ticipat peste 1 000 de studenți 
șl un mare număr de profesori 
de la facultățile de filozofie și 
litere. Demonstranții au cerut 
să se dea dreptul studenților 
de a-și alege ei înșiși organele 
de conducere ale Uniunii stu
dențești în locul celor numite 
de autorități. Și la această de
monstrație a intervenit politia 
care a operat arestări atît din 
rîndurile studenților cit și din
tre profesori. După cum au a- 
nunțat însă liderii studenților, 
manifestațiile de acest gen vor 
continua.

Declarațiile lui Wilson5

rin bogat, care va fi prezentat ti
nerilor din toate câhrj? trrn.i. 
partidpanți la cd de al IX4ei 
Festival Mondial al Tîneretxdm ș> 
Studenților.

Cluburile sportive. existente in 
fiecare facultate, desfășoară și 
ele o bogată activitate. Dispe
rând de o puternică bază mate
rială, sportul tmivetsttar di re
prezentativelor națicnaje un mare 
număr de compooesți. In vede
rea activizării sportive a unul nu
măr cit mai mare de scadenți, 
U.N.E.A. organizează armai con
cursuri inter-faccltâți. la toate 
sporturile. în prezent, tinerii 
sportivi algerieni se pregătesc în 
vederea meciului de fotbal de la 
28 februarie cu reprezentativi 
studenților tunisieni și a Univer
siadei. ,

Au început de pe acum pregă
tirile în vederea celui de al VII- 
lea Congres al U.NJELA. care val 
analiza activitatea de pînă acum 
a acestei organizații și-i va trasa 
sarcinile de perspectivă.

a dolarului in aur

asupra situației economice V. otsc

PARIS. — Intr-un comenta
riu aț agenției France Presse 
se arată că la începutul lunii 
martie. Franța va face o nouă 
operațiune de convertire a do
larului în aur, urmând aceleia 
de 150 de milioane dolari e- 
fectuată cu puțin timp înainte. 
Potrivit calculelor făcute de 
observatori, această nouă ope
rație ar putea să fie cea mai 
importantă de acest gen, — 
dieîndu-se la un total de 
de milioane dolari.

Comentând această nouă 
țiuite a guvernului francez, 
agenția France Presse subli
niază că politica financiară 
franceză exprimată foarte clar 
atît de generalul de Gaulle, 
cit și de ministrul de finanțe, 
Valery G is card d’Estaing, ur
mărește în fapt penalizarea 
Statelor Unite, care continuă 
să practice o politică a defici
tului balanței lor de plăți, de
ficit care în 1964 s-a ridicat la 
aproximativ 3 miliarde dolari, 
în ciuda unei balanțe corner-

n-
300

ac-

<•

a Angliei I Un negru a.lMare titan'*
Intr-un discurs televizat, 

primul ministru britanic, 
Harold Wilson, a decla

rat miercuri seara că Anglia 
trece în prezent printr-o si
tuație economică care poate fi 
caracterizată drept „o criză 
națională". împrumutul din 
noiembrie anul trecut pe care 
băncile internaționale l-au a- 
cordat Marii Britanii, a decla
rat Harold Wilson, a dat țării 
numai „timpul necesar pentru 
a respira și nimic mai mult". 
Rămîne acum ca să se profite 
de această pauză pentru a re
dresa ansamblul situației eco
nomice a țării. în această or
dine de idei, el a dat, după 
cum se exprimă agenția Fran
ce Presse, „un avertisment 
fără echivoc englezilor aparți- 
nînd tuturor claselor sociale, 
invitîndu-i să muncească mai 
mult și să renunțe la revendi
cările sub orice formă ar fi 
ele". Astfel, primul ministru 
a cerut industriașilor să-și du
bleze eforturile în vederea 
modernizării industriilor na
ționale, iar sindicatelor să re
nunțe la greve și revendicări.

în continuare, el a cerut tu
turor englezilor să participe 
la o veritabilă cursă a expor
turilor în vederea îmbunătăți
rii balanței de plăți a țării. 
Subliniind că în ultima vreme 
s-a înregistrat o ușoară spo
rire a exporturilor și o redu
cere cu 2 la sută a importu-

rilor, Harold Wilson a decla
rat că acest lucru a constituit 
o suficientă ameliorare a ba
lanței de plăți pentru ca gu
vernul să reducă cu 5 la sută 
suprataxa fixată asupra im
porturilor. El a menționat însă 
că bătălia exporturilor nu a 
fost încă cîștigată și că vor fi 
necesare noi eforturi în vede
rea îmbunătățirii balanței de 
plăți britanice.

în încheiere, Wilson a făcut 
un apel la compatrioții săi, 
cerîndu-le să dea dovadă de 
hotărîre „în a face față cheltu
ielilor noastre în lume“.

★

Un apel deschis la intensifi
carea eforturilor industriei en
gleze pentru sporirea exportu
rilor — acesta a fost axul prin
cipal al cuvîntărilor rostite de 
premierul Wilson la sărbăto
rirea celei de-a 50-a aniver
sări a Asociației naționale a 
industriașilor britanici și la 
posturile de televiziune. Zia
rele de joi reproduc rezumate 
ale celor două discursuri, re- 
marcînd îndeosebi accentul 
pus de premierul britanic pe 
necesitatea de a se schimba a- 
titudinea existentă față de ac
tualele cerințe ale moderniză
rii în industrie și comerț, de 
a se acorda importanță mai 
mare competivității pe piețele 
străine.

partidului conservator
O alarmă electorală a fost 

decretată în Sinul partidu
lui conservator britanic", 

transmite agenția France Presse 
intr-un comentariu pe marginea si
tuației politice din Anglia. Potri
vit agenției, 18 specialiști și 12 
subcomisii s-au întrunit miercuri 
sub conducerea lui Edwart 
Heath, purtătorul de cuvînt al 
opoziției conservatoare pentru 
finanțe și problemele economice, 
pentru a pregăti manifestul elec
toral al conservatorilor care ur
mează a fi difuzat în cazul cînd 
primul ministru laburist va lua 
hotărîrea organizării unor noi a- 
legeri generale în luna aprilie.

Cu toate că în sursele apropia
te guvernului continuă să se sub
linieze că un viitor scrutin popu
lar nu va fi organizat înainte de 
anul viitor, în cercurile conserva
toare se interpretează hotărîrea 
guvernului de a reduce de la 15 
la 10 la sută suprataxa asupra 
importurilor cu începere de la 
27 aprilie, ca un indiciu a unor 
posibile alegeri generale. Specia
liștii conservatori apreciază că 
hotărînd o diminuare a supra

taxei, guvernul a pus pe impor
tatori în întîrziere cu comenzile 
lor, fapt care ar putea duce la o 
ameliorare spectaculoasă a ba
lanței de plăți. O asemenea evo
luție va plasa sub auspicii ex
trem de favorabile lansarea unei 
campanii electorale.

Un alt indiciu furnizat de ob
servatorii politici de la Londra 
din tabăra conservatoare îl con
stituie faptul că guvernul n-a pu-

Un comentariu 
al agenției 

France Presse 

blicat încă nici unul din cele trei 
mari proiecte de legi, care con
stituie baza programului său: na
ționalizarea industriei siderurgi
ce, naționalizarea terenurilor de 
construcții și controlul chiriilor. 
Ratificarea acestor texte de o 
astfel de amploare în cursul ur
mătoarelor șase luni ale prezentei 
sesiuni parlamentare, pare ex-

al Ku Klux Klan-ului
orele vrăjitor imperial al 
Ku Klux Klan-ului din 
statul Idaho și, împreună 

cu el, întreaga organizație ra
sistă specializată In urmărirea 
negrilor americani își vor a- 
minti multă vreme farsa care 
le-a fost jucată de Paul Belle
sen, un negru de 33 de ani, 
membru al Asociației pentru 
propășirea populației de culoa
re. Pentru a ridiculiza Ku Klux 
Klan-ul, el a trimis cîte o scri
soare „vrăjitorului imperial al 
Klan-ului' și „vrăjitorului Im
perial al Klan-urilor unite', 
în care le aducea la cu
noștință că dorește să ade
re la această organizație. 
După ce a expediat prin poștă 
cei 15 dolari — taxă de înscrie
re — Bellesen a fost inițiat în 
tainele societății secrete, și 
miercuri a primit legitimația o- 
iicială de membru al K.K.K. pa
rafată și timbrată, expediată de 
„Cavalerii naționali ai K.K.K", 
al căror birou central se află 
în orașul Ker (Georgia). In 
felul acesta, negrul 
ajuns să facă parte 
ganizație ai cărei 
jurat „să mențină 
rasei albe, anglo-saxone și pro
testante". Mai mult decît atît, 
el a fost „distins" cu titlul de 
„Mare titan”.

Bellesen a 
dintr-o or- 
membri au 
supremația

britanic"
dusă, afirmă acești observatori, 
mai ales că discuțiile la bugetul 
pe anul financiar 1965—1966 (aș
teptate să aibă loc la începutul 
lui aprilie) se anunță lungi și agi
tate. Or, organizarea unor noi a- 
legeri generale ar da posibilitatea 
partidului laburist să se prezinte 
în fața alegătorilor, cerîndu-le să 
se pronunțe pentru sau contra a- 
cestor proiecte care sînt conside
rate drept revoluționare. O altă 
indicație, care îi determină pe 
observatori să creadă că labu
riștii intenționează să organizeze 
alegeri generale, constă în majo
ritatea redusă de numai trei vo
turi in Camera Comunelor pe 
care o deține guvernul, fapt 
care, într-un eventual accident, 
ar putea provoca căderea lui.

Tocmai pe baza acestor per
spective conservatorii se strădu
iesc să-și pregătească manifestul 
lor electoral, care, potrivit agen
ției France Presse, va cuprinde 
șase capitole importante și anu
me: problema locuințelor, impo
zitelor municipale, asigurările so
ciale, imigrările, lupta contra 
criminalității și problema sindi
catelor.

Cel mai afectat de farsa ju
cată a fost avocatul James 
Venable „vrăjitor imperial al 
Cavalerilor naționali ai K.K.K.". 
El a calificat drept „o neînțele
gere tragică' numirea unui 
negru drept „Mare titan" al 
organizației care arde cruci și 
linșează pe negri. Bineînțeles, 
Ku Klux Klan-ul s-a grăbit să 
anuleze legitimația Iui Bellesen, 
adeziunea acestuia la organiza
ție fiind declarată „nulă și nea
venită".

Intîmplarea devenită cuno
scută are, după cum relatează 
agenția France Presse, un ecou 
imens în Statele Unite.

dale active. Guvernul ameri
can, arată agenția, a luat în 
ultimul timp unele măsuri 
pentru reducerea acestui defi
cit : taxe sporite la împrumu
turile acordate de băncile a- 
mericane străinilor, o campa
nie de lămurire a turiștilor 
americani pentru ca aceștia să 
rămînă în Statele Unite, res
tricții asupra investițiilor a- 
mericane în străinătate. To
tuși, arată France Presse, 
mulți experți sînt sceptici în 
ce privește ultimul punct, lu
cru care ridică în Europa 
occidentală probleme politice 
ascuțite.

Agenția France Presse pre
cizează că Franța nu este sin
gura țară care urmărește 
creșterea rezervelor sale de 
aur. Același lucru l-a făcut și 
Germania occidentală ; de a- 
semenea, Spania a schimbat la 
începutul lunii ianuarie 200 de 
milioane dolari în aur și ur
mărește ca în cursul acestui 
an să mai schimbe 600 mili
oane de dolari. Banca Angliei, 
Banca Confederației elvețiene, 
Banca centrală olandeză au 
din totdeauna drept principiu 
schimbarea în aur a tuturor 
devizelor care intră în rezer
vele lor.

Din acest succint tablou, 
conchide France Presse, reiese 
că Statele Unite vor suferi în 
cursul anului 1965 noi pierderi 
de aur care ar putea să depă
șească aprecierile făcute de 
ministrul de finanțe al S.U.A., 
Dillon, evaluate la 500 de mi
lioane dolari. Agenția consi
deră că, în aceste condiții, 
guvernul american ar fi ne
voit să caute împreună cu ță
rile vest-europene interesate o 
soluție convenabilă pentru re
forma sistemului monetar in
ternațional, soluție care, aju- 
tînd dolarul, ar reduce totuși 
primatul american în funcțio
narea practică a mecanismului 
actual bazat pe „Gold Exchan
ge Standard".

sjA.S.A. (adminis- 
2 y trația națională 

pentru pro
blemele aeronauticii 
și cercetarea spațiu
lui cosmic) a anunțat 
că se studiază în pre
zent construirea unui 
instrument numit 
„penetrometru", care 
va permite să se afle 
dacă cosmonauții vor 
putea să se deplase
ze în siguranță pe su-

are o suprafață...
spumoasă ?
prafața Lunii, Aceas
ta a devenit necesar, 
întrucît savanții care 
au examinat fotogra
fiile Lunii, luate de 
nava cosmică „Ran- 
ger-8“, consideră,: in 
majoritate, că supra
fața acesteia este spu
moasă și fără consis
tență. „Penetrome- 
trul“ va fi o sandă 
prevăzută cu instru-

montele necesare pen
tru a se evalua du
ritatea, penetrabilita- 
tea și rezistența so
lului lunar. El va fi 
lansat pe Lună de pe 
o navă cosmică „A- 
pollo“, care va gravi
ta în jurul satelitului 
natural al Pămîntu- 
lui. Se așteaptă ca 
primele „penetro- 
metre" să fie fabri
cate în anii următori.

PARIS- — La Paris s-a co
municat că un nou tub pentru 
televiziunea în culori, care 
poate fi folosit de toate siste
mele de televiziune în culori 
cunoscute, a fost construit în 
comun de o firmă franceză și 
una italiană. Un acord cu pri
vire la producția acestui tub 
a fost semnat între ..Compag- 
nie Francaise de Television" 
și ..Societa Ellettronica Italia
na”. în comunicatul celor două 
firme se spune că noile tuburi 
dau o imagine de o calitate 
încă nemaiîntîlnită pînă în 
prezent.

BANGKOK. — Ministrul de 
interne al Tadandei a făcut cu
noscut miercuri ziariștilor că cei 
doi generali laoțieni, reprezen
tanți ai fracțiunii de dreapta, 
Fumi Nosatan și Siho Lamphu- 
tacol, se află la Bangkok, ca re- 
fugiați politici. Ministrul a men
ționat că li s-a acordat azil po
litic cu condiția de a nu părăsi 
capitala, fără permisiunea guve'- 
nului tailandez. De asemenea, li 
s-a interzis să ia legătura cu pre
sa și să desfășoare vreo activita
te politică.

PRAGA. — Agenția C.T.K. 
anunță că la Praga a avut loc 
un miting consacrat celei 
de-a 17-a aniversări a victo
riei din februarie 1948, obți
nută de oamenii muncii împo
triva reacțiunii. La miting au 
participat conducători de 
partid și de stat, membri ai 
guvernului, reprezentanți ai 
Frontului Național și ai orga
nizațiilor obștești.

Cu acest prilej, A. Novotny 
a rostit o cuvîntare.

ROMA. — După cum anunță 
agenția China Nouă, recent a 
sosit la Roma o delegație a Con
siliului chinez pentru promova
rea comerțului internațional, în 
frunte cu Su Min.

Su Min și Liu Jo-min, mem
bru al delegației, au fost primiți 
de G. Dalloglio, președintele In
stitutului italian pentru comerțul 
exterior.

TOKIO. — In orașul Naha <- 
centrul administrativ al insulei 
Okinawa — s-au încheiat lucrările 
congresului Consiliului pentru re
trocedarea Okinawel către Japo
nia. Consiliul reunește în rîndurî- 
le sale peste 50 de organizații, 
care se pronunță pentru retroceda
rea imediată către Japonia de că
tre S.U.A. a insulei Okinawa. 
Participanții la Congres au adop
tat o serie de rezoluții în apăra
rea drepturilor locuitorilor insulei 
și au aprobat planurile de luptă 
pentru realipirea Okinawei la 
Japonia.

MOSCOVA — După o vizită 
de două zile îa Moscova, unde 
a avut convorbiri cu L. Brejnev, 
A. Mikoian, A. Kosîghin și alte 
persoane oficiale sovietice, pre
ședintele Finlandei, Urho Kek
konen a plecat spre patrie.

HAMBURG. — Trecătorii de 
pe cheiul Alster din Hamburg 
au asistat recent la o demons 
trație uimitoare: un om mer
gea calm pe suprafața fluviului 
Elba. Era vorba de inventato
rul Ruediger Vogler, care purta 
ghete din fibre sintetice, prevă
zute cu camere de aer. Vogler 
a spus că aceste ghete permit 
trecerea unei ape, fără ca pur
tătorul lor să se ude, și că vor 
fi de folos constructorilor de 
poduri și echipelor de salvare 
care trebuie să treacă apele.

PE SCURT

VIETNAMUL DE SUD. In. aceste zile pe o stradă din Saigon...
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R.P.D. COREEANĂ. Vedere a gării din Phenian, capitala țării

începerea tratativelor 
intre delegațiile R. D. G. și R. A. U.
CAIRO 25 (Agerpres). — In 

ziua de 25 februarie au început 
tratativele oficiale între dele
gația R. D. Germane, în frunte 
cu Walter Ulbricht, care se 
află în vizită oficială în 
R.A.U., și delegația R.A.U. în 
frunte cu Gamal Abdel Nasser.

După prima întrevedere a 
celor două delegații, cancelaria 
președintelui R.A.U. a anunțat 
că cei doi oameni de stat au 
făcut un schimb de păreri în 
legătură cu căile pentru asi
gurarea păcii mondiale, acțiu
nile întreprinse pentru dezar
marea generală și totală, crea
rea unor zone denuclearizate 
etc. Walter Ulbricht a expus

punctul de vedere al R.D.G. în 
problema rezolvării problemei 
germane.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G. a înmînat preșe
dintelui Nasser, Ordinul „Ma
rea Stea a prieteniei între po
poare", iar președintele R.A.U. 
i-a înmînat lui Walter Ulbricht 
cel mai înalt ordin, al R.A.U. 
— „Colanul Nilului".

în numele guvernului R.D. 
Germane, Walter Ulbricht a 
înmînat guvernului R.A.U. un 
act de donație prin care se 
anunță că R.D.G. va construi 
și utila în mod gratuit pentru 
R.A.U. un dispensar medical 
regional.

Prefață la alte 
confruntări

• „Durii" au impus înlăturarea președintelui Camerei
Dcputafilor din Brazilia • „Criza institutional^" 

a lost evitata, dar încordarea se menține

„Durii" din guvernul brazilian au reușit să determine înlăturarea 
lui Ranieri Mazzili de la președinția Camerei Deputaților. în foto
liul pe care șapte ani la rînd l-a ocupat Mazzili, s-a instalat acum 
Bilac Pinto, promovat printr-o manevră de culise care a încălcat nor
mele tradiționale de repartizare a funcțiilor în parlamentul Braziliei. 
„FRANCE PRESSE" constata că „este pentru prima dată cînd un 
partid care nu deține majoritatea (adică „Uniunea democratică na
țională", n.n.) reușește să impună un candidat la președinția Came
rei Deputaților, funcție care a fost pînă acum privilegiul partidului 
majoritar (în cazul de față partidul social-democrat)".

Eșecul lui Mazzili își are originea în atitudinea de adversitate față 
de el adoptată de grupul militar denumit de obicei „aripa dură". Ex- 
ponenții orientării ultra-reacționare l-au constrâns pe președintele Cas
telo Branco la o demonstrație de forță față de parlamentari (după 
aprecierea ziarului „LE MONDE"). Conflictul, la început limitat la 
un cadru lipsit de importanță, a căpătat tot mai mult trăsăturile unei 
încercări a forțelor, implicînd prestigiul unor înalte personalități. 

Durii" au făcut cunoscut, cu totală claritate, că nu acceptă reale?- 
gerea lui Mazzili. Dar grupul social-democrat nu a desemnat un alt 
candidat, așa cum sperau cei ce au declanșat bătălia împotriva lui 
Mazzili. Cu o unanimitate care nu le este totdeauna proprie, social-de- 
rnocrații au exprimat sprijinul pentru Rainieri Mazzili. In cercurile 
guvernamentale hotărârea a provocat iritare. Președintele Branco a 
convocat pe liderii politici la o reuniune cu șefii militari. Scopul ur
mărit a fost exprimat cu maximum de limpezime : Mazzili, decretat 
„candidatul contra-revoluției", trebuie să eșueze. Intervenția a nemul
țumit cercurile parlamentare care își văd periclitate prerogativele. 
Intr-un parlament caracterizat printr-un „foarte puternic instinct de 
conservare" („LE MONDE"), gestul a avut un răsunet negativ, deza
probat fiind, în particular, chiar de către deputății guvernamentali.

In fond, nu era vorba numai de Mazzili, de eliminarea lui din rin- 
dul personalităților-cheie ale țării. Lui Mazzili, „durii" îi pot aduce 
mai puține reproșuri, iar afacerea de corupție, de care se vorbește, 
s-ar putea să fie un pretext fabricat la repezeală. Mazzili a jucat 
rolul de „șef de stat în împrejurări excepționale". In momentele de 
criză din ultimii ani, lui Mazzili i s-a solicitat interimatul președinției 
statului. Devenise un mediator tradițional în înfruntările care opu
neau pe principalii exponenți politici ai țării șî dincolo de orientarea 
sa contestabilă, obținuse un anumit prestigiu. De astă dată, sprijinul 
deputaților social-democrați și, în plus, cel al adepților lui Goulart 
nu i-au putut asigura victoria. „Durii" au dorit să-și arate colții, să-și 
intimideze încă o dată adversarii reali sau presupuși. Votul din par
lamentul brazilian reflectă o încordare care doar aparent s-a atenuat. 
In fapt, ciocnirile de tendințe sînt profunde. In culise combinațiile 
politice — stabilirea sau desfacerea de alianțe, înjghebarea de grupări, 
etc — se găsesc în plină desfășurare, iar procesul de delimitare a for
țelor nu a ajuns încă la punctul final. Disputele prezente nu sînt 
decît o prefață la viitoarea bătălie electorală, de o însemnătate cu 
mult mai mare decît fotoliul de președinte al Camerei Deputaților.

Deocamdată, alegerea succesorului lui Mazzili elimină amenințarea 
unei „crize instituționale". Dar, după aprecierea agenției „FRANCE 
PRESSE" promovarea lui Bilac Pinto „nu împrăștie ci, dimpotrivă, 
pare să intensifice climatul de neînțelegere care s-a accentuat în 
cursul ultimelor luni între guvernul mareșalului Castelo Branco ți un 
parlament aflat tot mai mult în defensivă".

M. RAMURĂ


