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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi

in care s-au petrecut întîm- care vi le povestim mai noastră își desfășura și- al evenimentelor cotidie-

Regionali
Hun^doara-D,

inleia
tineretului
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egreanu Ilie și Maria Iana, acum studenfi în anul III, iac parte 
n prima promoție de profesori pe care îi va da în acest au 

Institutul pedagogic de 3 ani din Pitești

Foto: O. PLECAM

Școala profesio
nală de pe lin
gă Uzina „Unlo‘ 
din Satu Mare 
pregătește vii
toare cadre de 
muncitori. Du
pă orele de cla
să, In uzină, 
sub Îndrumarea 

muncitorilor 
mal vlrstnld, e- 
Ievii Iff Însu
șesc cunoștințe 

practice

inereu
La minele de fier 
liuc s-a înregis- 
t în acest an cel 
fi mare randa- 
ent pe post cu- 
scut pînă acum în 
eastă exploatare.

urmare, s-a ex- 
as peste plan de 

începutul anului 
ai mult de 20 000 
: tone de minereu 

fier. Consecvenți 
aplicarea iniția- 

ei „Nici un vago- 
t de minereu re

de fier peste plan
butat", minerii de 
aici au livrat jur
naliștilor de la Hu
nedoara și Călan 
numai minereu co
respunzător norme
lor stabilite, 
cantitatea 
realizată 
datorită 
conținutului de fier 
al minereului se pot 
produce circa 5 600 
tone de fontă.

Succesele mineri
lor de la Teliuc sint

Din 
de metal 
în plus, sporirii

rodid «rilizorii tsg 
productive a forexe- 
lor, excavatoarelor, 
mașinilor de încăr
cat în subteran și 
celorlalte utilaje, al 
selecționării steri
lului din minereu 
chiar Ia locul de ex
tracție și al altor 
măsuri aplicate ia 
scopul sporirii can
tității și calității 
minereului.

(Agerpres)

Lucrări hidrotehniceirecția de gospodărire a a- or din Banat a luat măsuri vederea sprijinirii bunei fășurări a campaniei agri- de primăvară.' Cu ajutorulemelor de canale și stații pompare s-a asigurat rgerea apelor provenite din irea zăpezilor și a ploilor e o suprafață de 160 000 de tare culturi de toamnă, din a de șes a Banatului. Para- cu aceasta, au început și lu- ile hidrotehnice de definiti- a sistemului hidrotehnic hca. Printre altele, aici se cută finjșarea canalului 4e- r Aranca-Mureș, precum și rări de instalații mecanice tru darea în exploatare la

întreaga capacitate a încă două stafii de pompare cu un debit total de 27 de metri cubi pe secundă. Prin darea în folosință a sistemului hidrotehnic A- ranca, a cărui construcție a durat aproape 10 ani, alte 10 000 de hectare pământuri aparfi- nînd unor unități agricole socialiste din zona Sînnicolau Mare, Periam, Cenad, Saravale, Valcani, Nerău, Teremia Mare vor fi redate în acest an în întregime producției vegetale.(Agerpres)
Primăvara bale la ușă. Fie
care o întimpină în felul lui. 
Întreprinderea „Mătasea 
populară" din București pro
duce pentru zilele călduroa
se 67 de noi modele în mai 
multe îmbinatii coloristice 
precum și noi țesături din 
lire de elect și fire de relon

Foto : AGERPRES

Ao/ utilaje 
constructoare

in uzine 
de mașini

intreprinderilor fruntașe
PUTEREA UZINELOR

fiind continuată rență și in acesDe la bon început, tul de partid a indxat cerii tehnice, rindkatata st organizației l'.TX ca. ta stabilirea și aplicarea măsmiar care vizau îmbunătățirea

re în re mai complexe □eeeritaa cite doi mun- i pe schimb Conducerea ă a recrutai alți doi ute- . bine pregăufi profe- .-aacsJ — Aurei Popescu și Dumriru Pîsiaru. Ei au fost repartizați pe schimburi, du- biindu-î pe Rotaru și Diaco- neasa pînă cind au învățat bine cum să lucreze. în prezent, după 7 luni, noii muncitori de la mașina hidrooptică pot executa singuri ori ce lucrare, la timp și de calitate ireproșabilă.Organizațiile de bază U.T.M. din secțiile care aveau sarcini de producție mai mari și spre care era îndreptată toată a- tenția specialiștilor din uzină, au fost îndrumate de comitetul V.TAL să mobilizeze pe tineri pentru a contribui la găsirea a noi metode de muncă mai productive și mai economice, care să facă față noilor sarcini și să influențeze în bine calitatea lucrărilor. Au apărut, în acest fel, o seamă de propuneri valoroase, care au completat planurile de măsuri stabilite la nivelul uzinei și fabricilor. La neratoare și locomotivele de la fabrica biroul
ALEXANDRU DOMBI— director general —

PAUL STREINU 
secretarul Comitetului U.T.M.

Uzinele ,Xlectroputere“-
Craiova
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Blocuri noi în Govundari 
Reșița

In seara plările pe jos, viața rul firesc ne. în seara aceea, seria elevilor care învață după-amiază se revărsa pe ușile largi ale atîtor școli ale Capitalei. Miile de băieți și fete, care ieșeau de la cursuri, făcuseră in ziua aceea pași noi spre regulile severe ale matematicii, spre poezia lui Eminescu, spre tainele din adîncurile mărilor și oceaaelor. De o parte și de alta a ușilor, mai gravi, mai solemni — fiind și mai maturi — așteptau să intre la ere „seraliștii".La era aceea, la „Grivița* și „Vulcan*. la „Timpuri noi" sau „23 August", la ..Electronica" sau „Semănătoarea*, schimbul doi grăbea să-și termine sarcinile pe ziua în curs. La ora aceea, prin valțurile imense ale laminoarelor de la „Republica" treceau, cu incandescența

metalului aprins, viitoarele conducte ale uzinelor chimice, ale marilor magistrale și. cine ar fi privit de aproape broboanele de sudoare de pe fruntea tinărului care dirija șerpii de foc, ar fi avut senzația aureolei de pe chipul omului care muncește.în aceeași seară, mii de oameni care-și îndepliniseră obligațiile, in cele mai diverse compartimente ale preocupărilor lor. ieșiseră pentru dteva ore de destindere pe bulevardele largi, alții iși căutau locurile in fotoliile sălilor cinematografelor și teatrelor.Era o oră dintre acelea in care, in mod

intr-un colț mai retras la restaurantul . Cișmigiu-, patru tineri — doi băieți și triuă fete, aproape toți avind vîrsta elevilor de clasa a IX-a, a X-a — arătau plictisiți ca după o prea lungă distracție. La aceeași masă, un bătrin încerca să-i înveselească De fiecare dată cînd Începea muzica, băieții le invitau pe fete la dans după ce. cu vorbe respectuoase, cereau voie bătrinului: „Permiteți, domnu* Viorel ?_ Permiteți ?“„Se făcuse unu noaptea și puținii meseni care mai rămăseseră se uitau la grupul aceia cam cu reproș. „Ce bunic ! Ce educație le dă nepoatelor și prietenilor lor! iși ziceau, fără îndoială, oamenii. Tinerii aceștia trebuie să se ducă ri srtrii ■ la muncă și el îi în-
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— Dinamulmă
— Omul racheta
— Laserul redă
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deamnă să întîrzie pînă la ora aceasta în restaurant!“.Am discutat la plecare, cu băieții.,,Noi ? Sîntem elevi din clasa a X-a la fără frecvență !“ ne-au declarat ei pe un ton nu lipsit de oarecare mîndrie și s-au recomandat: Puiu Bădescu, MarianStancu.Dintru început trebuie să spunem că băieții ni s-au părut foarte simpatici: veseli, destul de spirituali.„Vîrsta... au explicat ei. Trebuie să ne distrăm, nu ? Astă seară am avut noroc cu bătrînul: ne-a plătit el șprițul".— Ce meserie are bunicul ? — am întrebat noi.— Bunic? Da de unde! E unul dintre cei care la bătrînețe fac curte la minore...La plecare ne-au spus: „Mîine avem un ceai. Sînteți invitații noștri".Am acceptat invitația la ceai.„Ceaiul" avea loc la Marian acasă, în camera sa și a fratelui său, Mihai, în
NICOLAE DRAGOȘ 
EUGEN FLORESCU

(Continuare în paginile a IV-a și a V-a)
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Cimp 
magnetic

Magnet

Material , colant 
și refractar

0 importantă 
realizare

Principiul funcționării dinamului cu plasmă: trecută printr-un 
cimp magnetic puternic, flacăra este „descompusă" în curent 

electric
Foto : AGERPRES

Dinamul cu plasmă

De 30 de ani prof. dr. D. Constantinescu desfășoară cu pasiune o muncă științifică 
de cercetare asupra modificărilor pe care le produc diierite substanțe, in special medi
camentoase, asupra celulei vegetale. Pentru rezultatele excepticna.e obținute in munc-a 
de cercetare, in ședința publică a Academiei de Știin/e din Frânte pro:, dr. D. Constan

tinescu i s-a decernat în decembrie 1964 premiul Foulo.n de botanică
Foto: AGERPRES

acă propulsia unui 
vehicul — terestru 
sau cosmic — 
ajutorul unui 
ternic 
dreptat 
contrar 

înaintare a putut 
cu ajutorul unor

cu 
pu- 
în- 

sens
de

„jet", 
în 

celui 
fi realizată 

complexe 
mijloace tehnice, poate ii folo
sit, oare, același principiu pen
tru înfăptuirea unei rachete 
individuale 1 — s-au întreba! 
oamenii de știință. Și răspunsul 
— confirmat de practică — a 
fost afirmativ.

Au trebuit să fie învinse 
multe greutăji pentru a se pu
tea construi o „rachetă" care 
să fie adaptată transportului 
unui singur om, 
în cele din ur
mă însă, a fost 
găsit un com
bustibil conve
nabil, a cărui 
funcționare să 
dezvolte o ase
menea tempera
tură care să 
poată ii cu u- 
șurință neutra
lizată cu ajuto
rul unor izola
tori — în ime
diata apropiere a corpului omenesc, un sistem 
de propulsie care să dezvolte 
un „șoc" suportabil, să poată fi 
purtat jn spate și să fie lesne 
de manevrat-

Sistemul de propulsie — la
olaltă cu rezervorul de com
bustibil — cîntărește 50 de ki
lograme. Combustibilul este re
prezentat de către bine cunos
cuta apă oxigenată. El asigură 
forța de propulsie a rachetei, 
fără a degaja flacără — care ar 
fi dăunătoare pilotului. întrea
ga rachetă este fixată de spa
tele pilotului cu ajutorul unor 
„hamuri", confecționate din 
fibre de sticlă, care au remar
cabila însușire de a ii — în a- 
celași timp — foarte rezistente, 
ușoare, asigurînd și termoizo- 
larea corespunzătoare.

Forța cu care racheta reușeș
te să-l ridice pe om dc la soi 
este obținută cu ajutorul unei 
reacții chimice simple — însă 
violente. Această reacție înce
pe să se desfășoare din mo
mentul în care apa oxigenată 
— avînd o concentrație de 
la sută — intră în contact 
un catalizator din burete 
argint. Prin transformarea 
pei oxigenate în apă și oxigen 
atomic, se degajă o mare can
titate de energie. Datorită a- 
cestui fapt, în catalizator — 
deși nu există flacără — tem
peratura se ridică „doar" la 
700 de grade. Ceea ce este în
să suficient pentru a transfor
ma apa în vapori și a suprain-

90 
cu 
de 
a-

OMUL
RACHETĂ

cilii aerul. Rezultatul: prin 
cele două tuburi metalice (ade
vărate țevi de eșapament) care 
prelungesc in jos și înapoi 
„racheta" amplasată pe spate, 
este proiectat un adevărat u- 
ragan de vapori și aer supraîn
călzit, care realizează o forță 
de împingere de circa 150 
kilograme.Manevrarea rachetei < destul de simplă- Pentru „decola', este suficient ca lotur să facă să funcționeze cu ajutorul unei manete — tul, în plină putere. Cind forța de propulsie depășește greutatea corpului, începe ascensiunea. in momentul în care înălțimea dorită este atinsă, tuburile de evacuare sînt îndrepta-

te spre înapoi și omul-rachetă este proiectat înainte. Prin devierea jetului de vapori și aer, este asigurată cirmirea spre stingă sau dreapta. Pentru a- terizare, se scade progresiv — cu ajutorul manetei amintite — forța jetului.
Deocamdată, rezerva de com

bustibil nu este capabilă să 
asigure decît 21 de secunde de 
zbor. Căci racheta consumă un 
kilogram de apă oxigenată pe 
secundă, un singur om nepari nd suporta o greutate ma: 
mare. Astfel, apare evident 
înotul ct și autonomia rbc-'-r luf este extern de ;;3L!ziă. E. 
poale ti executai fa o inâi'jme 
de maximum 19 metri și pe o 

distantă de a- 
proximativ un 
sfert de kilome
tru. în momen
tul în care în 
casca aviatoru
lui răsună sem
nalul de alar
mă, acestuia nu 
li mai rămln 
decit 6 secunde 
pentru a putea 
ateriza. Timp 
extrem de re
dus. care nu în
găduie decît e- 

comenzifor în vederea
atertrării — eu rapiditatea u- 
nor mișcări reilexe.

Aceasta, deocamdată... Căci descoperirea unui nou combustibil. avînd un randament energetic superior, va asigura o- -nului-racbetă o rază de acțiune de 50 de ori mai mare.Iar aplicațiile practice ale a- cestor temerare zboruri vor fi probabil — nenumărate vor înregistra, iără indoia- 
intreaga gamă a aclivități- 
omenești care presupun o 

individuală rapidă.

„Fabricarea" curentului electric 
este un proces deosebit de com
plex și — prin mijloacele lete<e 
folosite In majoritatea cazurilor — 
destul de neeconomicos. Daci am 
lua numai circuitul pe care . 
străbate căldura termoceatralckK 
pentru a se transforma — ia fi
nal — în electricitate, am consis
ta, de pildă, că flacăra produși 
prin arderea combustibilului; încăl
zește apa, transformind-o in va
pori ; că aceștia sint fok»:„ la 
invirtirea turbinelor și că de absa 
altematorii montati pe axul aces
tora transformă energia mecan.;: 
in energie electrică.

De-a lungul acestor etape insă, 
o parte din energie se pierde, ran
damentul micșorindu-se. Ma; a.‘ 
decit atît : în timp ce flacăra pro
dusă prin arderea combcstibtialx 
atinge ușor temperatura de 1 200 
de grade — sau chiar mai mult — 
tuburile cazanelor nu pot suporta 
mai nxilt de 650. iar palete.* tur
binelor — executate dim malertale 
cunoscute în prezent — cei S2X 
750 de grade.

De aici și necesitatea găsir.; s- 
nor metode cu ajutorul cărora e- 
nergia termică — în cazul nos
tru — să poată fi Irrmim iătl di
rect In energie electrici. proklesă 
care ocupă atentia oameuJoc e* 
specialitate dm zilele coasa*. Șt. 
in acest sens, o soluție a sr iosr 
găsită : este vorba despre asa-oc- 
mitul dinam cu plrrtmi Featru * 
ne putea familiariza — de ăa ta
re put — cu acest terna anat să 
ne imaginăm o flacără car* es e 
făcută să treacă prmtr-ua -Jdeu-s 
cimp magnetic si care se .trans
formă' in electricitate, care este 
apoi culeasă de o serie de elec
trozi înșirați ce-a Ingsl Săcărr. 
Principiul fanda ^e*tal fizk pe 
caie se barează descogarrroa tăcu
tă este că. aa froa — ia «are 
proporția de parocaăe euoctraașe 
est* destul de (sare • r1»*-*'

un dap saagsetic I* 1 ăsril că
ruia sa află. AM*: «a vor r. xi 
— probabil — oeaeăe c***bc* fa 
spatue mersCaneCare : peșa res-

pingerea plasmei si înaintarea lor 
in direcția opusă.

in cazul nostru. Insă, plasma nu 
are uriașele temperaturi — depă
șind uneori o sută de milioane de 
grade — necesare experimentări
lor in domeniul controlului fuziu
ni: termoncclear*. Mai slab ioni
zată. plasma ..rece* este mai ușor 
de stăptnrt, deși . răceala* ei este 
de ordina! a am de grade.

Once flacără este — intr-o oa- 
:ecare măsură — electrizată. Dar. 
in cazul temperaturilor flăcărilor 
industriale, proporția particulelor 
ionizate este prea redusă pentru 
ca asupra lor să poată acționa 
legile magneto-hldro-dmamxe. De 
aceea, pentru realizarea dinamu
lui cu plasmă, flacăra trebuie — 
ia prealabil — Încărcată cu o

trece printr-un cimp magnetic in
tens începe să acționeze legea 
lu. Lenz Potrivit acesteia, ori de 
ctie ori un conductor electric șl 
un cimp magnetic sînt într-o miș
care relativă unul fată de celălalt, 
la bornele conductorului apare o 
diferență de potential. In mod o- 
bișnuit conductorul este — și a- 
acesta este cazul dinamului cla
sic — un fir de cupru. In dinamul 
cu plasmă, rolul firului de cupru 
îl Indepbnește însăși flacăra.

Insă fenomenele care se desfă
șoară in flacără si care sint ur
mate de transformarea ei In con
ductor electric nu sînt identice cu 
cele care se petrec într-un fir 
de cupru. Căci în cupru electronii 
liberi sint extrem de numeroși și 
foarte dens repartizați, în timp

• Din câldurâ — direct — electricitate
e Plasma „rece" și legile magneto — 

hidro — dinamice
e Flacăra: un conductor electric

scbstanU ușor ionizabiiă. Este fo- 
Josrt. adesea in acest scop, un 
metal alcalin. ai cărui atomi pierd 
ușor electronul lor, transformîn- 
<--se ia ioni.

Si acum, citeva cuvinte despre 
fuacnooarea dinamului cu plas
mă

Drept sursă de flacără poate 
servi ca. simplu arzător cu pe
tro*. a cărui viteză de ardere este 
— kneizteies — sporită, și a că
rui f.asxă este „insămintată* cu 
ca metil aJcaKn. avtnd proprieta
rii* amintite. Astfel, se obține o 
r -asasă a cărei temperatură est* 
de citeva cui de grade si a cărei 
i netă de scurgere este de ordinul 
a sue de kilcroetri oe ort.

Ia —torid ia care flacăra

ce, în flacără, densitatea lor este 
redusă. La fel, și viteza electroni
lor variază. în timp ce, în cupru, 
ea este — pentru tensiuni norma
le — destul de redusă — în fla
cără viteza electronilor este con
siderabilă.

De asemenea, însăși legea lui 
Lenz se aplică în cazul unor flu
xuri foarte lente de electroni — așa 
cum se intimplă și in metale și în 
cazul cimpurUor magnetice slabe. 
In dinamul cu plasmă, diferentele 
de potențial sint culese prin inter
mediul unor electrozi care nu sint 
situați longitudinal — așa cum 
se Intimplă cu periile dinamului 
obișnuit — ci transversal, în ra
port cu direcția flăcării.

Să trecem acum la avantajele

pe care le prezintă acest fel de 
a „produce* electricitatea.

Fină la ora actuală, randamen
tul dinamului cu plasmă nu depă
șește 25—30 la sută. Și — totuși 
— după cum vom vedea, avanta
jele folosirii acestuia in industria 
energetică sînt mari.

Este vorba, mai întîi, despre fap
tul că centralele construite pe ba
za unor asemenea principii ar a- 
vea un preț de cost mult mai scă
zut decît cele de astăzi. Și — lu
cru extrem de important : folosirea 
lor ar fi indicată, mai ales, în 
scopul satisfacerii necesităților 
crescînde de curent electric din pe
rioadele de virf. Căci — avîndu-se 
în vedere costul lor redus — a- 
ceste centrale ar putea lucra nu
mai citeva ore pe zi, furnizînd 
curent suplimentar în momentele 
de mare consum.

Mai aproape de posibilitățile 
tehnice actuale este însă utilizarea 
dinamului cu plasmă paralel cu 
centralele termice, ceea ce ar du
ce la creșterea randamentului a- 
cestora pînă la 50—55 la sută. 
Căci ce poate fi mai economic de
cit „extragerea’ curentului electric 
din aceeași flacără folosită la în
călzirea apei pentru a furniza va
porii necesari funcționării turbi
nelor I

Insă perspectivele dinamului cu 
plasmă sint cu mult mai largi. 
Ele se extind și în domeniul e- 
nergiei nucleare. Intr-adevăr, un 
fluid (lichid sau gaz) încălzit în
tr-un generator de căldură — în 
cazul nostru un reactor atomic — 
„însămînțat" cu săruri de potasiu 
și accelerat într-un cimp magne
tic, reprezintă un generator de 
curent mai economic — întrucît el 
revine în inima reactorului, reali- 
zind astfel un ciclu închis. A- 
ceasta și reprezintă una din moda
litățile prin care energia nucleară 
se va transforma — direct — în 
energie electrică, cu un aseme
nea randament care va înlătura 
mijloacele „clasice” de producere 
a curentului electric.
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a

i pi-je- Ele 
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for
deplasare 
sigură și autonomă.

ADRIAN SERGHIE

Drumuri noi
• •

in știința contemporană

Centrale telefonice cu tranzislori fabricate in R. P. Ungară 
Foto : MTI: BUDAPESTA
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• „PORTRETUL44UNEI GALAXII
Celebra galaxie An

dromeda M-31, siste
mul stelar gigantic cel 
mai apropiat de Pămîn- 
tul nostru, este întoarsă 
spre noi aproape „în 
profit" și, de aceea, pe 
fotografiile obișnuite, 
structura ei in formă 
de spirală nu se vede 
bine. La observatoarele 
Mount-Wilson și Palo- 
mar (S.U.A.), C. Arp a 
construit, prin transfor
mare grafică, schema 
structurii în spirală a 
acestei galaxii, iar W. 
Miller a obținut un 
clișeu sub un unghi de 
15P. Deși, în condițiile

acestei metode, foto
grafia apare nedeslușită 
(toate părțile ei nu pot 
fi, concomitent, în fo
car) și întrucîtva dena
turată, pe ea se văd to
tuși trăsăturile princi
pale ale structurii în 
spirală. In comparație 
cu Galaxia noastră, ra
murile in spirală sînt 
așezate mai puțin 
string, ceea ce concordă 
cu observațiile prece
dente, potrivit cărora 
galaxia Andromeda 
conține mai puține gaze 
și, prin urmare, mai pu
ține stele, decit Gala
xia noastră.

• Uraniu din apa mării

Oamenii de știință din Anglia se preocupi în mod foarte activ de problema extragerii u- raniului din apa măriloi și oceanelor. Deși în- tr-un litru de apă de mare se găsesc cel mult 3,34 tnikrozrame de uraniu (mikrogra- mul = a mia parte dintr-un miligram, careRED: în ce fel Intervin aclsfi nucleici în ereditate și ce fel de organisme se pretează mai bine pentru cercetări în acest domeniu?SABIN VASU: Multe din rezultatele obținute în domeniul geneticii, în stabilirea rolului ce revine acizilor nucleici în transmiterea caracterelor ereditare, sînt indisolubil legate și în mare măsură determinate de cercetările e- fectuate pe microorganisme. — în special pe diferite bacterii.De fapt, acizii nucleici, în general, au început să fie intens cercetați după ce s-a stabilit că fenomenul de transformare a microorganismelor și de transmitere a unor caractere, este rezultatul „includerii" sau „pătrunderii" unor a- cizi nucleici străini — proprii celulelor donatoare — în celulele primitoare, a- dică în celulele microorganismului care urmează să fie transformat.RED : Probabil că nu este întâmplător faptul că microorganismele pot fi considerate ca adevărate modele în astfel de cercetări.SABIN VASU : Desigur că nu ! Celulele microorganismelor manifestă o „plasticitate' mult mai mare decît celulele plantelor și animalelor superioare ; se înmulțesc foarte rapid, ciclul lor de dezvoltare este foarte scurt fată de cel ăl animalelor sau plantelor; — uneori 20 de minute sînt suficiente pentru ca celula unui microorganism să ajungă în faza de înmulțire și în plus, microorganismele pot fi „cultivate" ușor în condiții bine controlabile, (hrană, temperatură etc.), permitted cercetătorului să aibă la îndemînă material unitar în investigațiile pe care

le efectuează. In rezumat materialul celular care are proprietăți genetice trebuie extras din celule, trebuie purificat și introdus în alte celule cu alte proprietăți genetice. Dacă materialul introdus conferă celulelor acceptoare sau primitoare proprietățile genetice ale celulelor din care a fost extras materialul respectiv este considerat ca purtător de informație genetică, este un material genetic.Astăzi se știe că un astfel de material este A.D.N.-U1, care a putut fi extras din diferite celule, a fost purificat, identificat și analizat prin mijloace

de microorganisme, prin care s-a demonstrat rolul genetic al acizilor nucleici. Am să mă opresc doar la cîteva din acestea, care, de fapt, marchează numai unele direcții de cercetare ale geneticii moleculare în domeniul microorganismelor.Trebuie să arăt, în primul rînd, că cercetările în acest domeniu nu sînt prea vechi: 20 de ani ne despart de studiile publicate de O. T. Avery, C. M. McLeod și M. McCarty (1944), prin care s-a dovedit posibilitatea de transformare a pneumococului virulent capsulat „S“, în forma necapsulată și nevirulen-Masă rotundă cu participarea acad. prof. EUGEN MACOV- SCHI, directorul Institutului de biochimie al Academiei R.P.R., VICTORIA ALEXANDRESCU, candidat în științe chimice, șef de sector, SABIN VASU, cercetător principal, și VIORICA FRUNZETI, cercetător la Institutul de biochimie al Academiei R.P.R.chimice și fizice. Mai mult chiar, prin acțiunea unor agenti mecanici, fizici sau chimici, structura chimică la A.D.N. poate fi schimbată, iar prin reintroducerea în celule a unor astfel de A.D.N. s-au putut urmări relațiile dintre structură și activitatea lor biologică Rezultatele de acest gen, alături de cele de transmitere a unor caractere e- reditare sau cele de transformare a microorganismelor, dovedesc, desigur, că A.D.N. este material genetic.RED: Ne-ați putea cita cîteva date istorice și lucrări mai importante legate de aceste cercetări ?SABIN VASU : Se cunosc astăzi sute de lucrări efectuate pe diferite specii

tă, — forma „R“. Această transformare s-a realizat cu ajutorul așa-numitu- lui A.D.N. de transformare.Lucrările lui A. D. Herschey și M. Chase (1952) precum și cele ale lui R. L. Sinsheimer (1960) scot la iveală mecanisme analoage cu cele întîlnite în transformarea microorganismelor și în cazul infectării naturale a bacteriilor cu bacteriofagi sau virusuri bacteriene cum se mai numesc aceștia. în astfel de cazuri, bacteriofagul aderă la membrana celulei bacteriene, introducînd în bacterie A.D.N. fagic. Sub influenta acestuia, în bacterie încep să se sintetizeze proteine, fagice diferite de cele ale celulei gazdă.

In fine, un al treilea grup de cercetări de genetică moleculară din domeniul microbiologici se polarizează In jurul descoperirii făcute de F. Jacob și E. L. Wollman (1958) cu privire la fenomenul de conjugare a bacteriilor. Acest fenomen constă în faptul că în zona de contact între două celule bacteriene, una socotită feminină și alta masculină, membranele se dizolvă, celulele se unesc printr-o „punte" cito- plasmică; prin intermediul unei astfel de punți, AJ3.N.-ul din celula masculină trece în cea socotită feminină. Dacă celula masculină donatoare de A.D.N. are capacitatea de a sintetiza proteine pe care nu le poate sintetiza cealaltă celulă — atunci, după trecerea A.D.N.- ului te celula acceptatoare, atît aceasta cit și urmașii ei capătă proprietatea de a sintetiza astfel de proteine pe care înainte de conjugare nu le putea produce.Acestea sînt doar cîteva din datele geneticii microbiene, care au impulsionat cercetările în domeniul acizilor nucleici sub cele mai multiple aspecte, fizice, chimice, biochimice și biologice.Și în cadrul Institutului nostru de biochimie au fost inițiate cercetări privind acizii nucleici din microorganisme și anume din unele mucegaiuri, care aparțin genului aspergillus ; ne preocupăm de transmiterea anumitor caractere biochimice (biosinteza unor fermenți) prin intermediul A.D.N. de transformare atît în cadrul aceleiași specii cît și la unele specii înrud ■.
(Va urma)

*) Continuare din nr. 4883.

la rindul său este a

mia parte dintr-un gram), cantitatea de u- 
raniu din apele mărilor și oceanelor se ridică 
la cifra uriașă de 40 de 
miliarde de t. In Anglia s-a și trecut la proiectarea unei instalații care să extragă a- nual din apa mării1 000 de t de uraniu.

In colecția 
„Mari descoperiri"

Chimia dobindește 
zi de zi, un loc de 
frunte In industrie, a- 
gricultură, medicină.

1 milion de compuși 
naturali și circa 2 mili
oane de substanțe chi
mice inexistente pe 
pămînt au fost produse în ultimul veac de 
oamenii de știință.

Istoria chimiei, isto
ria bătăliei savanților 
pentru găsirea a noi și 
noi substanțe necesare 
vieț’i oamenilor, repre
zintă una din cele mai 
pasionante domenii ale 
istoriei științelor.

O recentă lucrare a 
piof. V. Sahini, mem
bru corespondent al 
Academiei R.P.R., apă
rută în colecția „Mari 
descoperiri" a Editurii 
Științifice, vine să pună 
la îndemînă cititorilor,

într-o expunere de lar
gă accesibilitate, citeva 
date despre unul din 
momentele de cotitură 
ale istoriei chimiei: e- 
poca descoperirii legii 
conservării masei.

„De la alchimie la 
elementul chimic", 
„Prima teorie asupra 
fenomenelor chimice", 
„Legea fundamentală 
a chimiei", „Spre for
mularea legilor de 
bază ale chimiei", 
„Este pe deplin valabi
lă legea conservării 
masei ?“ — iată subti
tlurile interesantei lu
crări intitulate „Nimic 
nu se pierde, nimic nu 
se creează, totul se 
transformă". TR. P,

■ oua minune a 
secolului nostru 
— laserul — a 
pătruns într-u-I nul dintre cele 

' mai delicate do
menii ale medi- 

cinei: oftalmologia. O știre 
recentă arată că în Uniunea 
Sovietică au fost efectuatei primele operații pe ochi cu ajutorul laserului. Pentru spe
cialiști, aceasta reprezintă o 
noutate cu adevărat senza
țională : intr-adevăr, fără intervenție chirurgicală, s-a putut trata deslipirea retinei, o afecțiune deosebit de gravă. 
Toată operațiunea durează o 
fracțiune de secundă : aceas
tă durată de timp este sufi
cientă pentru ca laserul să-și 
efectueze cu succes misiunea 
și ca bolnavii tratați să-și re
capete vederea. Laserul este 
astăzi introdus în mal multe 
institute și spitale de oftal
mologie.

Laserul este format dintr-o 
bucată de rubin avînd lungi
mea de 10 pînă la 40 de cen
timetri, înconjurată de o lam
pă care emite o puternică lu
mină verde.

Lampa-blitz se aprinde, 
dînd o serie de licăriri din 
ce în ce mai puternice, care 
fac ca electronii din rubin să 
se ridice la nivele din ce în 
ce mai ridicate. La un mo
ment dat se declanșează feno
menul de revenire a tuturor 
electronilor din rubin la un 
nivel inferior. ATUNCI, SE 
PRODUCE O EMISIE DE 
LUMINĂ ROSIE, AVÎND 
STRĂLUCIREA DE 100 000 
DE ORI MAI INTENSĂ CA 
A SOARELUI! Este o singu
ră undă, care durează o frac
țiune neînchipuit de mică 
dintr-o secundă, dar care 
poartă cu ea o mare energie. 
O altă însușire importantă a 
undei laserului este că ea nu 
se împrăștie, rămîne concen-

Laserul 
redă 

vederea
trată într-un fascicol foarte 
îngust, chiar pînă la distanțe 
enorme.

Laserul poate despica plăci 
groase de oțel, poate străpun
ge orlficii în cele mai dure 
materiale.

După cum se știe, retina 
este membrana sensibilă a o- 
chiului. Această membrană 
căptușește pe dinăuntru ca
mera ochiului, fiind lipită de 
o altă membrană, coroida. 
Din cauze diferite retina se 
poate deslipi. Intre coroidă și 
retină se formează un strat 
de lichid care împinge retina 
și o deslipește de pe supor
tul ei.Turburarea este foarte gravă și, netratată, duce la orbire. La ora actuală, trata
mentul cel mai cunoscut și 
recomandat este repaosul la 
pat, în nemișcare, timp de 
cîteva luni. Lichidul dintre 
cele două membrane se re
soarbe, încetul cu încetul, re
tina se alipește automat de 
coroidă și vederea revine. Dar 
acest tratament este foarte în
delungat și nu dă întotdeauna 
rezultate. Mai de curînd, s-a 
încercat și termocauterizarea: 
cu ajutorul unui foarte fin 
virf de metal înroșit de căl
dură, se „arde" retina (evi- 
tînd, bineînțeles, punctul ei 
cel mai sensibil — pata gal
benă s-au „macula Iuțea"). Se 
formează astfel o infimă cica
trice, care face ca retina să 
adere de coroidă. (Laserul, cu posibilitatea sa de a emite o rază de un diametru infim și de o intensitate extraordinară, „repară" cu mult mai multă precizie și siguranță această gravă tulburare. Alipirea retinei de co
roidă se face cu o exactitate 
uimitoare și rezultatele obți
nute pînă acum au fost ex
celente.

Aceasta nu este, de altfel, 
singura aplicare a laserului în 
medicină. Extrema finețe a 
fascicolului luminos, alăturată 
puterii sale mari, permit distrugerea tumorilor canceroase ; sau extragerea lor fără a se atinge celulele sănătoase. De asemenea, în alte domenii ale chirurgiei sau ale dermatologiei, laserul aro promis un viitor strălucit Să nu uităm 
nici de o recentă descoperire 
a stomatologilor de la spitalul 
de copii din Cincinatti 
(S.U.A.) care folosesc laserul 
in dentistică. Indreptînd asu
pra dintelui cariat impulsurile 
laserului, în cîteva secunde 
partea bolnavă este distrusă. 
Datorită duratei scurte a tra
tamentului, dintele nu se în
călzește și nu doare — așa 
cum se întîmplă sub acțiunea 
obișnuitului burghiu. In sfirșit, 
oamenii de știință folosesc azi 
laserul și în cercetările expe
rimentale medicale, acelea 
care împing această știință 
pe linia progresului general. 
Cu ajutorul laserului, se pot 
distruge anumite părți infini
tezimale din interiorul unei 
celule vii, studiindu-se apoi 
efectul acestei „micro-ope- 
rații".

Iată deci fizica pătrunzînd, 
în plină acțiune, în domeniul 
medicinei. Și laserul nu este 
singurul exemplu: de multă 
vreme chimiștii și fizicienii a- 
duc aporturi importante pe 
tărîmul sănătății.Dr. AL. CONSTANTINESCU
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ÎNDRUMARE
DIFERENȚIATĂ

n activitatea noastră, partea cea mai importantă, dar și cea mai interesantă, o constituie îndrumarea concretă a organizațiilor de bază U.T.M. Ca să realizeze în mod corespunzător aceasta, instructorul trebuie să cunoască temeinic sarcinile stabilite de partid, sarcinile concrete ce revin unităților industriale și agricole din raionul sau orașul respectiv.în sectorul meu de activitate sînt 22 de organizații U.T.M. în întreprinderi și instituții. Fiecare în parte trebuie să răspundă unor anumite sarcini de producție, fiecare colectiv își are problemele sale specifice ce trebuie rezolvate cu a- jutorul organizației U. T. M. Pentru ca instructorul să-și poată desfășura bine activitatea este necesar să cunoască toate aceste chestiuni și pe această bază să îndrume diferențiat activitatea organizațiilor U.T.M.Multe întreprinderi din sectorul meu, printre care „Dero", „24 Ianuarie" etc., realizează produse pentru export. Este firesc, deci, ca de activitatea acestor organizații U.T.M. să mă interesez în mod deosebit. Ce am făcut practic ? în primul rînd, am îndrumat membrii comitetului U.T.M. să studieze cu multă atenție darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, la Sesiunea Marii Adunări Naționale din decembrie 1964, sarcinile reieșite din Plenara C.C. al U.T.M. din ianuarie 1965, privind contribuția tineretului la îndeplinirea Planului de Stat pe anul în curs. Am îndrumat, totodată, organizațiile U.T.M. de la uzinele „Dero" și „Flacăra" să organizeze dezbateri cu utemiștii din fiecare secție despre calitatea muncii lor, despre preocuparea lor pentru a-și îmbogăți cunoștințele profesionale. Au fost organizate, poi, adunări generale U.T.M. deschise, unde directorii celor două uzine au vorbit tinerilor despre sarcinile concrete, specifice fiecărei uzine, cu privire la calitatea produselor pentru export, insis- tînd asupra contribuției pe care și-o pot aduce tinerii la realizarea lor. Cu prilejul adunărilor amintite, tinerii au făcut numeroase propuneri privind îmbunătățirea continuă a calității produselor. La Uzina „Dero", de pildă, controlul de calitate în sectorul ambalaj funcționa defectuos. La propunerea tinerilor, s-a stabilit organizarea unor cursuri de ridicare a Calificării, special, pentru controlorii tehnici de calitate ai acestei secții.Realizarea unor produse de

a-

Operatorul Dumitru Ilișescu, de 
la Fabrica de mase plastică din 
Iași, se bucură de multă stimă 
și respect în rîndul tovarășilor 
săi de muncă, fiind de altfel lu
nă de lună evidențiat în între
cerea socialistă. Cu aceeași pa
siune se preocupă de proble
mele organizației U. T. M. - 
laboratoare, al cărei secretar a 

fost ales
Foto : N. STELORIAN

la
în uzină la

nu

calitate superioară îi cere fiecărui tinăr (muncitor, maistru, inginer) să-și îmbogățească permanent cunoștințele profesionale. să cunoască mațirii- le și utilajele moderne cu care sînt înzestrate întreprinderile noastre, modul de funcționare a acestora. Această problemă, se pune, de pildă, cu deosebită acuitate și in fața organizației U.T.M. de Uzina „Dero".secția sinteză — intrată de mult în funcțiune — utilajul este modern, tehnologia de fabricație nouă. Aia lucrează mulți tineri. Iată de ce am îndrumat comitetul U.T.M să se ocupe de această secție în mod special. Demonstrațiile practice organizate la locul de muncă, explicarea atentă de către specialiști a modului de funcționare a fiecărui aparat, răspunsurile date de specialiști la întrebările tinerilor etc, au a- jutat colectivul de muncitori să stăpînească, de la început, procesul de producție.
TRIBUNA

INSTRUCTORULUI

U. T. M.

Affl îndrumat, totodată, organizațiile de bază U.T.M. să dea un sprijin și mai mare conducerii întreprinderilor în buna organizare și desfășurare a cursurilor de ridicare a In ultima vreme, mai des în între-calificării, am mers prinderea de transport auto- utilaj. Cursurile de ridicare a calificării de aici nu răspundeau pe de-a-ntregul problemelor concrete, specifice ale producției. Am propus și am ajutat, totodată, comitetul U.T.M. să inițieze o anchetă în rîndul tinerilor în legătură cu modul în care îi ajută aceste cursuri să rezolve o seamă de probleme practice în meseria lor. Rezultatul anchetei a fost, că tinerii au făcut propuneri valoroase pentru organizarea u- nor demonstrații practice, predarea unor lecții la locul lor de muncă etc, propuneri apreciate de conducerea întreprinderii și aplicate în viață cu bune rezultate.Multe organizații U.TAI din sectorul meu au acumulat o experiență bună- A generaliza această experiență, constituie, după părerea mea. una din îndatoririle de bază ale instructoruluL Și modalitățile de realizare a acestei

Pentru viitorii utemiști
; proape nu există ' acțiune inițiată de organizația noastră la care să nu invităm toți tinerii din brigadă. în felul acesta tinerii care nu sînt încă utemiști îndrăgesc activitatea organizației. Munca politică desfășurată de organizația U. T. M. a avut ca principal rezultat participarea tinerilor din brigadă la toate lucrările agricole. Toți tinerii participă cu regularitate la cursurile agrozootehnice și se străduiesc să aplice în practică cele învățate. în rîndurile de față voi vorbi mai mult despre unele activități educative pe care le-am organizat.Răspunzînd dorinței lor de a cunoaște mai bine politica partidului nostru, marile realizări ale regimului democrat- popular, i-am ajutat să studieze documentele de partid

să la de transport încă
rears, mai potrivit

la prin re- teh- să

sarcini sînt diverse. Am dau citeva exemple. To: întreprinderea auto-utilaj mai existau unii tineri care aveau abateri de la disciplina în producție, nu respectau tehnologia de fabricație, nu țineau seama întotdeauna de îndrumările specialiștilor. Pentru a media această situație, socotit că e ca Gheorghe Hangiu. secretarul comitetului U.TJ4. de aici. să cunoască direct experiența acumulată in acest sens de o-ga-Hj;-- U.TAI. de la Uzina _24 Ianuarie*. El a mers de mai multe ori în această uzină, a discutat cu secretarul comitetului U.TAL desprinzind pentru activitatea viitoare o seamă de învățăminte prețioase. Unele dintre ele au și fost aplicate in viață. AstfeL nu de mult, a avut loc o ședință de comitet în care au fost puși in discuție tineri care aveau abateri de la disciplină, o adunare generală U.T.M., în care s-a discutat despre necesitatea respectării cu strictețe a procesului tehnologic etc.Organizația U.T.M. de Institutul Petrochim, simpozioanele organizate, cenzii și vitrine cu cărți nice amenajate, a reușit antreneze toți tinerii din institut să studieze literatura tehnică de specialitate. La Uzina de carotaj și perforări s-a acumulat o bună experiență în organizarea concursurilor „Cine știe meserie, răspunde" pentru fiecare categorie de muncitori în parte, ținînd seama de profesia și gradul lor de calificare. La Uzina „24 Ianuarie", de o largă popularitate se bucură întîlnirile cu fruntașii în producție etc. Era de datoria mea să ajut și celelalte organizații din sector să preia experiența bună amintită. Cum am procedat ? Am explicat pe larg membrilor comitetelor U.T.M. de la „Dero" și „I.T.A.U.", ca să dau doar un exemplu, în ce constă experiența celor de la Institutul Petrochim și i-am ajutat să organizeze întîlniri cu specialiști care au prezentat tinerilor noutățile tehnice apărute, să organizeze vitrine ale cărților tehnice etc., activități care au mărit considerabil numărul tinerilor care studiază acum literatura tehnică de specialitate.Munca unui instructor foarte referit, în rîndurile de față, doar la citeva probleme care mi s-au părut mai importante. Aș fi bucuroasă ca prin intermediul ziarului nostru să cunosc și experiența altor instructori U.TAL

complexă. Eu m-am

JANETA MITREA 
instructor al Comitetului 
orășenesc U.TJf. Ploiești

și de sta: care apar, să cunoască rolul, caracterul revoluționar al organizației noastre de tineret Cu sprijinul comitetului organizației de bază U.T.M. a cooperativei agricole, de asemenea. în adunările noastre generale deschise am invitat pe tovarășul instructor al comitetului raional de partid, pe secretarul organizației de partid sau pe președintele cooperativei a- gricole de producție, care au vorbit tinerilor despre lupta eroică a partidului. despre marile succese obținute de poporul nostru, condus de partid, despre dezvoltarea satului în anii regimului de democrație populară.La serile distractive, unele organizate de comitetul U.TAI. pe cooperativă și la care au participat toți tinerii, au fost dezbătute probleme legate de rolul organizației U.T.M. în educarea tinerei generații, cin-

între propagandiști

Schimb de experiență

Foto u GR. PREPELIȚĂ

te. Pirdzret tei cusse; an-soeki Școcia de 8 ani nr. 18 din Capitală 
r-mesc cravatele roțzi

TOVARĂȘELE NOASTRE
există comunăraio-

au fost a- conducere La învăță- antrenate de cercuri

a______- sau sat din____: nul Călărași unde , fetele să nu fie prezente în toate sectoarele de activitate ale cooperativelor agricole de producție, să nu participe activ Iaviața obștească. Pentru ailustra cele arătate mai sus am să dau citeva cifre: în urma a- dunărilor generale pentru dare de seamă și alegeri lese în organele de U.T.M. 692 de fete, mîntul politic sînt 1 385 de fete, iar 72 politice sînt conduse de fete. Peste 200 de tinere au îmbrățișat meseria de crescătoare de păsări, iar numărul fetelor care fac parte din diverse formații cultural-artistice depășește cifra de 2 300.Ținînd seama de rolul fetelor în viața cotidiană a satului, biroul comitetului’ raional U.T.M. și-a îndreptat atenția, în mod deosebit, spre această categorie de tineri, de altfel destul de numeroasă.Atragerea fetelor la o activitate bogată, multilaterală presupune, în primul rînd, ca organizațiile U.T.M. să inițieze o seamă de activități interesante, educative. In comunele Rosetti, Nicolae Bălcescu, Dragalina muncesc în diverse sectoare ale cooperativei agricole de producție un mare număr de tinere. Organizațiile U.T.M. de aici au organizat numeroase

în întrecerea socialistă din OrașulAspect de la spectacolul dat în cinstea fruntașilor 
Pitești

stea de a fi utemist, profilul moral-politic al tînărului zilelor noastre. Discuțiile au fost interesante, în primul rînd pentru că se refereau la tineri din cooperativa noastră, erau strins legate de viața și munca noastră de fiecare zi. Unii tineri doreau să cunoască mai amănunțit rolul și caracterul organizației noastre. Pe aceștia. în număr de 19, i-am îndrumat să facă parte din cercul de studiere al Statutului UT AL Am urmărit ca la acest cere lecțiile să fie predate pe înțelesul tuturor cursanțilorViitorii utemiști au fost nelipsiți la acțiunile de mi patriotică. Elena PițigoL Maria Dima. Elena Răducanu. Petre Turcescu, Gheorghe 
zică

activități interesante Ia care participă nu mma; fetele, ci și părinții acestora. Intîlnirile cu activiștii de partid și de stat, in care aceștia vorbesc tinerilor despre politica internă și externă a partidului și statului nostru, despre rolul organizației noastre in educarea comunistă a tineretului, s-au bucurat de o unanimă apreciere. Multe organizații U.T.M, printre care și cele de la cooperativele a- gricole de producție din comunele Dragoș Vodă și Floroaica, au acordat o mare atenție a- tragerii fetelor să lucreze în sectorul avicol. In adunările generale U.T.M. deschise au fost invitați ingineri zooteh- niști care au arătat importanța acestui sector, beneficiile pe care le aduce cooperativei Și- gricole și cooperatorilor. De a- semenea, comitetele U.T.M. de aici au organizat vizite la sectoarele zootehnice unde tinere crescătoare de păsări, fruntașe în muncă, printre care Mihai Dobrița, Georgeta Șerban și altele, au arătat cum muncesc ele, le-au vorbit fetelor despre frumusețea și răspunderea a- cestei meserii.A fost o perioadă cînd și în raionul nostru existau fete care, după ce se căsătoreau, își limitau uneori sfera preocupărilor lor, numai la treburile gospodărești. La 18 ani se considerau „bătrîne", cu toate căr așa cum s-a dovedit, doreau să ia parte activă, ca și pînă atunci, la întreaga viață

hectare, colectarea a 1400 kg fier vechi etc.Cu aceeași atenție ne ocupăm de antrenarea tinerilor la activitățile cultural-educative. Organizăm, în acest sens, lectura în colectiv a ziarelor, a unor fragmente literare, a unor broșuri agrozootehnice. Viitorii utemiști participă, de omenea, la concursul „Iubiți cartea", fac parte din formațiile cultural-artistice ale căminului cultural. Nu au lipsit bineînțeles nici de la excursiile organizate de comitetul organizației de bază U.T.M. la Hidrocentrala „16 Februarie" șl in orașul Cîmpulung Muscel.O deosebită valoare educativă o au însă, adunările generale pentru primirea de noi membri. Valoarea aceasta rezultă și din faptul că invităm : zcretarul de partid, membri de partid, brigadierul, care iau cuvintul în adunare, vor- 

socțalâ a comunei. Organizația U.T.M. nu putea să rămină in nici un caz indiferentă față de asemenea situație. Tot atit de adevărat este insă că nu se putea trece peste această realitate : familia, cu toate obligațiile și răspunderile care-i revin tinerei căsătorite.Activiștii noștri au îndrumat și ajutat organizațiile U.T.M. tocmai în acest sens.O experiență bună pe această linie au acumulat comitetele U.T.M. din comunele Rosetti, Dragalina, Nicolae Bălcescu etc. Membrii comitetelor U.T.M. au mers acasă la tinerii căsătoriți, i-au invitat să participe la seri literare, concursuri „Cine știe, răspunde*', la spectacolele date la cămi- Hul cultural. Concursul „Regiunea noastră în 1965“ sau simpozioanele „Femeia oglindită în literatură", „20 de ani de realizări ai regimului nostru democrat-popular', bine organizate, au avut o influență pozitivă asupra tuturor celor care au participat la ele.Desfășurîndu-ne activitatea într-o mai strînsă legătură cu comitetul raional al femeilor, am reușit să ajutăm mai bine organizațiile de bază U.T.M., ca, împreună cu comitetele de femei, să organizeze activități care să răspundă mai direct preocupării tinerelor fete, a tinerelor căsătorite. Un rol deosebit îl au în această privință fetele alese în comitetele, birourile U.T.M., responsabilele

besc despre acele trăsături ce trebuie să caracterizeze pe un utemist, dau tinerilor nou primiți în U.T.M. sfaturi prețioase pentru activitatea lor de viitor.Muncind în felul acesta, în anul trecut, organizația noastră de brigadă a primit în rîndurile utemiștilor 22 de tineri dintre cei mai destoinici care se numără acum printre fruntașii în producție și în activitatea obștească, participă activ la viața cultural-artisti- că și sportivă. Cu aceeași a- tenție ne ocupăm în prezent de îmbogățirea continuă a activității organizației la care îi antrenăm și pe cei 19 tineri neutemiști veniți, de curînd, în brigada noastră.
VIORICA RĂDUCANU secretara organizației U.T.M. 

de brigadă, cooperativa agri
colă de producție — satul 
Zărnești, raionul Curtea de 

Argeș 

cu munca în riadul felelor. Faptul că majoritatea celor alese sint tinere femei căsătorite, muncitoare harnice in cooperativă, participante active la întreaga viață socială din comună, a contribuit la creșterea influenței organizațiilor U.TAL în rîndul tinerelor fete, a tinerelor căsătorite, a creat posibilitatea organizării cu mai mult succes a unor activități specifice.Astfel, în fața tinerelor au fost invitate femei medici, juriști care au vorbit despre rolul familiei în societatea noastră, au dat sfaturi prețioase mamelor cum să-și e- duce și să-și îngrijească copiii etc. în fiecare comună au fost înființate cercuri în care se discută probleme de literatură, de gospodărie, se execută lucrări, practice de broderie, croitorie etc., la care participă sute și sute de fete. La cercul „Mîini îndemînatice* de broderie din comuna Dragalina, de pildă, participă 120 de fete. In fiecare an aici se organizează expoziții cu obiecte realizate în cerc. Broderiile lucrate de tinerele Elena Ioniță, Gheorgbina Boboc, Magda Iancu, Aneta Drăghici și multe altele, au fost premiate și expuse chiar la Muzeul satului din Capitală.Antrenarea fetelor, a tinerilor familiști la activitatea culturală este o problemă căreia îi acordăm, de asemenea, multă atenție. Comitetul raional U.T.M. a îndrumat organizați-
• In cinstea fruntașilorIii tehnice sanitare și Spitalului unificat.Printre spectatori se aflau Stan Duminică, Nicolae Baciu, de la C.I.L. Pitești, Constantin Mina și Ion Bredeanu de la Uzina de piese auto Colibași, Mihail Manofu, precum și tinerele textiliste Constanța Cîrvu, Maria Curea și Eleonora Nicolae și alți numeroși tineri dintre cei 1 063 din oraș, pe pieptul cărora lucesc steluțele rubinii de fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1964.

Din inițiativa comitetului orășenesc U.T.M., în colaborare cu Consiliul local al sindicatelor, în sala Teatrului de Stat din orașul Pitești a avut loc un frumos spectacol dat în cinstea fruntașilor în întrecerea socialistă pe anul 1964. Și-au dat concursul cele mai bune formații artistice de a- matori printre care brigăzile de agitație ale Uzinelor de piese auto Colibași și Oficiului P.T.T.R. Pitești, precum și formațiile de dansuri ale Șco-
® Dezbateri utile

Avem în întreprindere ti
neri harnici, buni meseriași, 
oameni cu care poți colabora, 
un colectiv pe care te poți bi
zui. Din păcate însă mai sînt 
unii tineri ca Loghin Aurel, 
Radu Pândele, Luca Constan
tin, Filip Mihai care nesoco
tesc indicațiile date de mai
ștri, lipsesc din producție, nu 
își îngrijesc cum trebuie locul 
de muncă, sculele. Față de 
comportarea acestor tineri, 
colectivul nu poate rămîne ne
păsător.

Intr-o 
U.T.M., la 
toți tinerii 
comportarea lor a fost aspru 
criticată. Maistrul Eduard 
Dombrovschi, ing. Ion Po
pescu și alți vorbitori au ex
plicat, pe bază de date și fapte 
concrete, ce prejudicii aduc 
calității reparațiilor nerespec-

adunare generală 
care au participat 
din întreprindere,

• AUDIȚII MUZICALE
Seara, la căminul 

studențesc din stra
da Roma al Institu
tului de Științe Eco
nomice din Capitală, 
comitetul de cămin, 
cu sprijinul comitetu
lui U.T.M. și asocia
ției studenților din 
facultate, organizează 
cu regularitate diver
se acțiuni cultural-e
ducative deosebit de 
interesante. Printre a- 

cestea, de o largă 
popularitate se bucu
ră audițiile muzicale 
care vin în sprijinul 
formării și dezvoltării 
gustului studenților 
pentru muzică. Ast
fel, pină acum au 
fost audiate piese 
simfonice, muzică din 
operete, arii din o- 
pere etc., însoțite de 
explicațiile ample ale 
tovarășului asistent

ile U.TAL să discute cu fiecare familie de tineri in parte, să le arate tinerilor căsătoriți importanța activității culturale, în primul rînd, pentru îmbogățirea cunoștințelor lor de cultură generală. Comitetul U.T.M. din comunele Ulmu și Vilcele au stabilit ca primul exemplu în acest sens să-l dea membrii comitetului, ceilalți tovarăși din activul U.T.M. pe comună. Ei au și constituit, de altfel, primele exemple de familii care au început să activeze în formațiile artistice. Acum, în majoritatea satelor, tinerii căsătoriți, soț și soție, iau parte activă la viața culturală a satului.Și în viitor, biroul comitetului raional U.T.M. va ajuta atent fiecare organizație de bază'să organizeze activități interesante pentru tinerele fete. In perioada imediat următoare, împreună cu consiliul agricol raional, vom organiza un schimb de experiență al crescătoarelor de păsări, la cooperativa agricolă din Ștefan Vodă, iar în colaborare cu comitetul raional al femeilor, un schimb de experiență între cercurile „Mîinilor îndemînatice". Principiul după care ne călăuzim este ca tot ceea ce organizăm să aibă o cît mai mare eficacitate educativă, utilitate practică, să fie plăcut și antrenant pentru tinerele fete.
VASILE ICHIM 

prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Călărași

tarea prescripțiilor tehnologi
ce, a indicațiilor inginerilor și 
tehnicienilor. Nu a existat 
vorbitor care să nu fi subli
niat că o asemenea atitudine 
indisciplinată în producție este 
complet străină profilului mo
ral al tînărului muncitor de 
azi.

Asemenea adunări — au 
spus totodată mai mulți tineri 
— trebuie să aibă loc nu nu
mai la nivelul întreprinderii. 
Ele trebuie să fie organizate 
operativ, în fiecare secție și 
sector în parte, de cîte ori 
este nevoie.

Și această propunere, comi
tetul U.T.M. a îmbrățișat-o cu 
toată căldura.

ING. ENTCA M. VICTOR 
locțiitor al secretarului 

comitetului U.T.M., I.R.A. 17, 
București

Vasile Bădiu. La ui 
tima audiție, numeroși 
studenți au ascultat 
înregistrată pe discuri 
muzică de Bacii șl 
Mozart precum și 
canțonete interpretate 
de artiști romîni și 
străini.

ANATOLIE 
CARAIVAN 

student



vizionarea 
multor me- 
din cadrulÎ, upă ijmai » ciun campionatelor republicane, specialiștii străini au făcut aprecieri favorabile despre calitatea și spectaculozitatea jocului prestat de baschetbaliștii noștri. Intr-adevăr, viteza, îndemînarea, combativitatea, inventivitatea și inteligența în luptă — calități certe ale baschetbaliștilor fruntași din țara noastră — sînt puse în evidență și valorificate în acest frumos joc sportiv care este baschetul.De asemenea, cu ocazia diferitelor reuniuni cu caracter internațional se fac aceleași a- precieri favorabile și despre pregătirea profesională a tehnicienilor romîni....Și totuși, pe plan internațional locurile ocupate de echipele noastre reprezentative — mai ales de echipa masculină — sînt modeste, iar după fiecare mare competiție trebuie să ne mulțumim cu aprecieri consolatoare cum sînt acelea : spectaculozitate și ingeniozitate într-un joc în care am trecut drept cîștigători morali.Cauza principală ? Una singură în momentul de față : absența din formațiile noastre reprezentative a unor jucători cu talia înaltă și foarte înaltă — așa numiții jucători pivoți (peste 2 m la băieți și peste 1,85 m la fete) — și, dimpotrivă, prezența unor astfel de jucători la adversarii noștri.Absența pivoților corespunzători cerințelor obligă echipele noastre să se avînte în luptă cu un mare dezavantaj inițial și permanent, deși se știe că superioritatea înălțimii are ca rezultat peste 30 la sută din

numărul de mingi de care poate dispune o echipă în atac.Tehnicienii și jucătorii noștri sînt obligați, în compensație, să recurgă la forme complicate de organizare a atacului și apărării, la un joc combinativ și colectiv exagerat prin care se încearcă, pe de o parte, suplinirea absenței pivoților din formația noastră, iar pe de altă parte prezența lor la adversari. Formele de apărare colectivă exagerate prin care se încearcă anihilarea pivoților adverși mai au și alte influențe negative. Astfel, amintim eliminarea celor mai buni jucători cu talia normală pentru comiterea a 5

rilor pivoți ne obligă să practicăm un joc „amputat**, lipsit de importantele componente ale baschetului internațional de mare performanță, respectiv : recuperarea la panouri, a- gresivitatea apărării și contraatacul. Tot ca o consecință a acestei situații mai trebuie a- rătat că soluțiile tactice complicate la care se recurge pentru remedierea într-o oarecare măsură a absenței pivoților și în general a jucătorilor înalți, necesită un îndelungat timp de pregătire, timp care — în caz contrar — ar urma să fie utilizat pentru perfecționarea la un nivel superior a tehnicii (preci-

care aruncare la coș ratată j a- ceasta, deoarece nu dispunem de pivoți care să le revalorifice prin voleibolare sau recuperare. Din aceleași motive, a- părarea trebuie, dimpotrivă, concentrată excesiv în jurul panoului propriu, ceea ce permite adversarilor să acționeze relativ nestingheriți în apropierea panoului nostru, favorizîn- du-se astfel eficacitatea în a- runcări a adversarilor. Acest dezechilibru în repartizarea e- fortului pe posturile și compartimentele echipei, caracteristic jocului actual al echipelor noastre reprezentative, poate fi a- semănat cu jocul unei echipe
Discuțiile despre baschet

pornesc de la cuvîntul
greșeli personale (greșeli în majoritatea cazurilor involuntare, determinate numai de simplul avantaj de talie al adversarilor). De asemenea, formele de apărare colectivă la care ne-am referit scad caracterul ofensiv al apărării echipelor noastre (se așteaptă ca să greșească adversarul, în loc de a-1 determina să greșească prin agresivitate) și în același timp diminuează mult posibilitățile de valorificare a unei importante arme — caracteristică e- chipelor rominești — contraatacul.Din prezentarea făcută reiese că în meciurile internaționale absența din formație a jucăto-

zia în aruncările la coș) și tacticii individuale, a apărării și a detentei, elemente deficitare încă în pregătirea multor jucători fruntași.în actualele condiții (ne referim la talia lor), echipele noastre zentative sînt obligate să-și concentreze atacul la distante prea mari de panoul advers și de jucătorii specializați să acționeze în aceste zone. Deși pentru aceste posturi avem jucători de certă valoare (Albu. Popescu, Spiridon, Nedef ș.a.) inițiativa și aportul lor privind eficacitatea în aruncări și alte acțiuni decisive sînt frinate de răspunderea ce le incumbă fie-

mică a jucători- repre-

„înălțime
Jde fotbal (cu jucători foarte buni) care joacă fără portar (sau cu un portar improvizat) și care în atac nu are voie tragă la poartă decît de 20—25 m.!Din cele arătate reiese nu putem emite pretenții pentru un loc fruntaș in baschetui internațional atita timp cit lipsesc din formație pivoții, jucători cu talie înaltă și foarte înaltă. Prezenta acestor jucători — și bineînțeles pregătirea lor totodată — ne-ar ajuta să anihilăm acest handicap.Depistarea acestor jucători cu aptitudini si conformație speciale (talie înaltă) din rin-

să la

durile tineretului școlar și pregătirea lor începînd de la o vîrstă timpurie (chiar de lâ 10—11 ani) constituie una dintre cele mai bune măsuri luate de Federația romînă de baschet, în vederea situării baschetului romînesc pe un loc fruntaș în ierarhia mondială. Această acțiune îmbrățișată cu căldură de tinerii Cu talie corespunzătoare, precum și de părinții acestora, de profesorii de educație fizică și de antrenorii și instructorii sportivi, trebuie lărgită și susținută. Ră- mîne ca organele U.C.F.S., profesorii și antrenorii solicitați personal și în mare număr de federație să contribuie nemijlocit la succesul acestei acțiuni, să treacă Ia fapte. Totodată nu trebuie uitată valoarea educativă deosebită a acestui atrăgător joc sportiv a cărui practicare asigură o dezvoltare fizică armonioasă. sănătate, vitalitate și remarcabile calități motrice și morale. Și aceste influențe pozitive ale practicării baschetului trebuie să-i mobilizeze pe toți cei care participă la acțiune (tinerii și profesorii lor) să se pregătească în mod corespunzător pentru a contribui nemijlocit la afirmarea baschetului romînesc pe plan internațional.
LEON TEODORESCU 

prol. universitar 
președinte al colegiului 

central de antrenori
Iarna sub cupola serei, florile trebuie să crească la fel de frumoase 

ca și in grădinile verii

Foto: AGERPRES

SPORT.SPORT Puterea Elinelor

Informații
Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, 
Gheorglie Gaston Marin, 

a ambasadorului 
Marii BritaniiJoi 11 martie, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe Gaston Marin, a primit în audientă protocolară de rămas bun, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Marii Britanii la București, James Dalton Murray, în legătură cu plecarea sa definitivă de la post.a In zilele de 10 și 11 martie s-au desfășurat la Brăila lucrările consfătuirii pe țară a cadrelor de specialitate din întreprinderile constructoare de utilaj chimic, energetic și metalurgic, printre care reprezentanți ai uzinelor „Gri- vița roșie*1 și „23 August** din București, Uzina de Utilaj chimic Ploiești, Uzina de utilaj greu „Progresul** Brăila.Participanții la consfătuire au dezbătut cu acest prilej probleme privind îmbunătățirea calității utilajelor fabricate în țară, întocmirea documentațiilor, a tehnologiilor de fabricație, asimilarea și omologarea de noi produse. A fost adoptat un plan de măsuri privind ridicarea calității produselor și a performanțelor tehnice în unitățile industriale din ramura construcțiilor de mașini.• Colectivul Teatrului de Stat din Satu Mare a prezentat joi la Baia Mare în premieră pe țară piesa „Privește înapoi cu mînie” de autorul englez John Osborne.Regia spectacolului este semnată de Kovacs Ferenc. Este cea de a 5-a premieră a teatrului din Satu Mare în actuala stagiune.

Valorifică noi 
terenuri agricole

La antrenament, gimnastele 
de Ia Palatul pionierilor din 

București 
Foto : GR. PREPELIȚĂ

• La Hunedoara si Constan- ' 
1 ja se ces:ușoară in prezent te-
i uniunile de box ale turneelor 
■ pe categorii inițiate de iedera- 
! fia de specialitate In vederea 

alcătuirii echipei reprezentative - 
pentru „europenele' de Ia Ber- 

1 lin IR. D. Germană) care vor 
| avea loc între 22 și 29 mai. 1st 

gaia de ia Hunedoara licărul 
Ș C. Gruescu (cal. muscă) l-a e- 
i liminal pe internaționalul D.

Davidescu. La cat. mijlocie Gh. 
! Preda a dispus la puncte de P 
. Mentzel. In reuniunea maugu- 
\ rală de la Constanta metalur- 
' gistul V. Badea a dispus inain- 
' te de limită de V. Neagu.

• Duminică începe returul
I campionatelor republicane de . 
volei in seria A. In cadrul pri
mei etape, in sala Giulești din 
Capitală se vor desfășura două 
partide: Progresul București — 

I Rapid București (feminin) si 
' Steaua — Petrolul Ploies’i i 
i (masculin). Programul începe la 
j ora 9.30.

• Prima ediție a raliului au
tomobilistic „Iarna rusească* a

! fost cistigată de echipajul fin
landez Eino Ruali — Veiko 

. Juhkilainen pe o mașină ..Vol
vo" de fabricație suedeză. Pe 
echipe, victoria a revenit auto- 
mobiliștilor sovietici, urmați de 
cei finlandezi și polonezi. Din 
cele 129 de echipaje care au 
luat startul la Brest și Lenin- 
grad, 111 au sosit la Moscova.

• La Tampere s-n disputa' 
ieri alte intlinm dia cadre: 
camp tocatului mondial de ho
chei pe gfeează. Echipa 
UJLS.S.. aeiavînsă piaă acum 
a repurtat o nouă victorie, de 
data aceasta în cauna seiec-.io- 
cateî S.U-A-. pe care a intre 
cut-o cu scorni de 9—2 (2—0. 
5—0, 2—2). Mec iul Suedia — 
Norvegia s-t terminat cu rezul
tatul de 10—0 (l—0. 6—0. 
3—0) in favoarea bocheistilof 
suedez: .

In grupa B Austria a învins 
Iugoslavia cu 6—5 12—2. 1—1, 
3—2).
• Cu prilejul lucririlor fe

derației internaționale de ho
chei pe gheată, s-a stabilit ca 
întrecerile campionatului mon
dial să se desfășoare in 1967, 
în Austria. In 1968 carrpicaatui 
va avea loc Ia Grenoble in 
cadrul Jocurilor Olimpice. Dupi 
cum se știe, anul viitor acest 
campionat va fi organizat de 
federația iugoslavă de specia
litate. întrecerile vor avea loc 
la Ieșeni ce.

• Pe pirtii e de la Poiana 
Brașov ou începui teri cuguo- 
nalele repcbiicane de tcki 
tiond) rezerve !e seniorilor. 
Proba de 30 kilometri bdrbc‘i 
a iast clștigatd de Dinu Petre 
(Dinamo Brașov), urmat de 
Stelian Cincu (A.SA. Brașov). 
In cursa feminină pe distanța 
de 10 kiipmetri a ieșit învin
gătoare. Marcela Leanipă-Bratu 
(Dinamp Brașov).

Membrii cooperativelor a- gricole de producție din regiunea Maramureș, care anul trecut au redat circuitului a- gricol peste 3 200 hectare, întreprind noi acțiuni menite să pună în valoare noi terenuri agricole. Anul acesta vor fi făcute lucrări de defrișare, desțelenire și altele pe circa 1100 ha.Pentru fertilizarea terenurilor podzolice, care în această regiune ocupă peste 80 la sută din suprafața agricolă, se vor împrăștia amendamente cal- caroase — din producția industriei locale — pe aproape 10 000 hectare. Peste 100 de hectare cu pămînt nisipos vor fi plantate cu viță de vie. Pepinierele pomi-viticole din regiune au pregătit întregul material săditor. (Agerpres)
de 10 ani ca mecanic pe locomotiva cu aburi, iat-o pe Alexandrina Gîdinceanu deDupă un stagiu

la Depoul C.FR. București Triaj la pupitrul de comandă al unei locomotive Diesel electrice. Este 
prima tinără mecanic pe L.D.E. In această calitate, ea a transportat anul trecut peste 22 000 de 

vagoane cu mărfuri și călători
Foto • AGERPRES

• în cec de-a doua semifina
lă a ..Cupei campionilor euro
peni' la tenis ce masă (mascu
li*). ..Grafiki' Zagreb a inlîlnit 
miercuri seara echipa Lokomo-

. tiv Leipzig. Jucătorii germani 
au obținut victoria cu scorul de 

1 5—2. Cel mai bun jucător ai 
oaspeților Viebig, campionul j 
Jt D. Germane, a ciftigat am- ; 
bele meciuri suspnule demons- 
trind o iormă deosebită. El l-a j 
învins cu 2—I pe Uzorinak si ' 
cu 2—0 pe Hrbud. Alte rezul
tate Înregistrate In cursul me- [ 
ciului: Lauk—Hrbud 0—2; Lem- ‘ 
ke — Stencl 2—0; Lemke — ’ 
Czorinak 2—1; Lauk — Stencl ;

• 1—2; Lemke — Hrbud 2—I. i
în finala competiției. Loko- j 

stativ Leipzig va juca cu C.S.M. 
Cluj, deținătoarea trofeului. 
Meciul va avea loc la Leipzig, i

• In runda a 3-a a turneului 
international feminin de șah de 
la Belg-ad. organizat cu prile
jul Zilei internaționale a femeii, 
reprezentanta tării noastre Eli- 
sabeta Polihroniade a obținut 
victoria in partida cu iugoslava 
Vujanovici. Margareta Teodo- 
rescu a remizat cu lidera clasa- 
aentnfai. olandeza Hemskerk 
Alte rezuitate: K. Jovanovici — 
Asenova remiză: Stadler — 
Kures 1—0; R. Jovanovici — 
Lazarevici întreruptă.

In clasament conduc Poli- 
hroniade și Hemskerk cu cite 
două puncte, urmate de iugo- 

; slava Ljtljak 1,5 (1) puncte, 
Katerina Jovanovici. Teodores- 
cu »i Asenova cu cite 1,5 

\ puncte.
(Agerpres)

Manuale destinate 
invătămintului 

universitar
Editura didactică ți pedagogi

că a scos de sub tipar in acest 
an noi cursuri ți manuale desti
nate invățămintului universitar, 
politehnic fi economic. Printre 
acestea se numără „Lecții la ba
zele electrotehnicii", „Teoria mă
surii fi funcfiei reale", „Ecuații 
diferențiale fi integrale", „Topo
grafie fi desen tehnic", „Meto
dica predării limbii fi literaturii 
romîne", „Analiza activității e- 
conomice a întreprinderilor in
dustriale" fi alte lucrări impor
tante.

In aceeași editură se afla în 
curs de apariție aproximativ 200 
titluri de manuale fi cursuri des
tinate studenților in viitorul an 
de învățămînt.

„Electroputere • Conferință internațio
nală pe teme medicale

(Urmare din pag. I)bază U.T.M. a discutat într-o ședință toate propunerile venite din partea tinerilor și l-a însărcinat pe Anton Mi- ronescu — membru în birou — să le prezinte în prima consfătuire de producție. Printre alte probleme ridicate de tineri era și aceea a filetării polilor de la generatoare și motoare. Procesul tehnologic, care prevedea execuția manuală devenise necorespunzător, nu permitea creșterea productivității muncii la a- ceastă operație. Propunerea făcută de A. Mironescu de a se găsi o metodă mai bună a fost acceptată și chiar el, a- jutat de maistrul Mihai Roth și de alți muncitori cu experiență au conceput și executat în luna iunie un dispozitiv, care, montat pe o mașină de găurit, a permis creșterea productivității muncii de cîteva ori, economia de muncă fizică realizată ridicindu-se pînă în prezent la peste 80 000 lei. Inginerii și tehnicienii din sectoarele de concepție și din secțiile productive au pus la punct și au extins o seamă de procedee tehnologice noi ca turnarea în forme din rășini sintetice a unor piese de la transformatoarele de măsură pînă la 35 kW, elaborarea fontei cu grafit sferoidal, a pieselor din cupru turnat, a aliajelor de aluminiu cu rezistență mecanică mărită, utilizarea

materialelor antimagnetice în construcția lor de putere, pot continua.Ca urmare tuturor angajamentelor luate în întrecerea socialistă pe a- nul trecut, Consiliul Central al Sindicatelor ne-a decernat, pentru a doua oară, consecutiv, steagul și diploma de întreprindere fruntașă pe ramura electrotehnică în întrecerea socialistă pe țară.Avem toate condițiile să ne îndeplinim și în acest an angajamentele luate în întrecerea socialistă, în condițiile u- nei creșteri a producției globale cu 21,6 la sută față de anul 1964. Uzina noastră se dezvoltă continuu, crește gradul de înzestrare cu mașini și utilaje. Pentru aceasta statul ne-a acordat investiții de peste 100 milioane lei. Continuă să fie reproiectate unele produse mai vechi, să fie aplicate noi procedee tehnologice și îmbunătățiri constructive, care duc la creșterea nivelului calitativ al produselor neastre, în condiții de economicitate sporită. Sîntem hotărîți să sporim eforturile pentru a ridica pe o treaptă și mai înaltă tehnicitatea uzinei și nivelul calitativ al produselor noastre pentru ca acestea să satisfacă cele mai exigente cerințe ale cumpărătorilor și să rivalizeze cu produsele similare, fabricate în străinătate.

transformatoare-Și exemplelea îndeplinirii
Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale din R. P. Ro- mînă, a organizat la București o conferință internațională a- vînd ca temă combaterea prevenirea bolilor culare.La deschiderea au asistat Voinea ministrul sănătății și prevederilor sociale, care a salutat conferința, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, acad. Stefan Milcu, vicepreședinte al Academiei R. P. Romine și președintele Uniunii societăților de științe medicale, personalități ale vieții medicale romînești.Cuvîntul fost rostit Hesselwick, rectorului pentru Europa al O.M.S.In cadrul lucrărilor, care se desfășoară pe grupe, specialiștii în bolile cordiovasculare din 26 de state ale regiunii europene, precum și delegați din țara noastră prezintă comunicări de specialitate privind metodele cele mai noi și eficace. de prevenire și combatere a acestor afecțiuni care înregistrează în prezent în statisticile mondiale un indice din ce în ce mai ridicat de morbiditate și mortalitate.Conferința își încheie activitatea în ziua de 18 martie.

sicardiovas-conferinței Marinescu,

de deschidere a de dr. Lenard reprezentantul di- Biroului regional

(Agerpres)
Personalități ale culturii romanești

propuse de U.N.E.S.C.O. pentru a fi sărbătorite
Printre personalitățile eminente ale științei și culturii universale, recomandate de U.N.E.S.C.O. pegtru a fi sărbătorite în acest an în diferite țări, se află și mari scriitori, artiști și savanți romîni.In domeniul literaturii sînt propuși prozatorul Nicolae Fi- limon de la a cărui moarte se

împlinesc 100 de ani și poetul Vasile Alecsandri.Se comemorează, de asemenea, un deceniu de la moartea marelui compozitor George Enescu.Pe tărîm științific, sînt recomandați a fi aniversați fizi- . cianul Dragomir Hurmuzescu, cunoscut pentru lucrările sale

valoroase de electrodinamică, medicii I. P. Molnar, oftalmolog, de la a cărui moarte se împlinesc 150 de ani, și Ștefan Stîncă, savant însuflețit de înalteTotmoratmondial, Nicolae Iorga.
idealuri umanitare, în acest an va fi come- savantul de renume

(Agerpres)

Dumneavoastră ce părere aveți?
(Urmare din pag. I)vîrstă de 17 ani (Marian are 18). O cameră mare, cu intrare direct din stradă și cu o ușă, care dădea spre niște rude și spre apartamentul părinților, bătută în cuie, cu clanța scoasă. „Nimeni n-are voie să vină la noi, și cu atît mai mult părinții!“ ne-au explicat ei. „Facem ce vrem, venim cu cine vrem** — povestea Marian.Pe la ora 11 noaptea „ceaiul” era în toi. Covorul fiind scos și butoanele magnetofonului întoarse la maximum, „oaspeții” lui Puiu, Marian și Mihai dansau. Cei care nu dansau — cîteva perechi — stăteau întinși pe studiou (unii se sărutau fără nici o reținere, ca și cînd ar fi fost singuri), cîteva fete se urcaseră pe genunchii partenerilor lor și se odihneau „pe brațe”. O fetiță (clasa a IX-a), încălțată cu ciuboțele noi se lăuda că este fugită de acasă, iar un băiat brunet, se recomanda „strungar, pokerist și bătăuș*1.Dintre cele două fete de la restaurant venise numai una, Rodica, de profesie... nimic. Nu mai învață din clasa a Vil-a, de atunci a început cu „ceaiurile”. Dacă muncește ? Ne-a privit cu mirare : dar ce, e proastă ? Ea este tinără, vrea să se distreze. S-a gîndit să se facă „artistă” la casa de cultură. Nu este o meserie, dar ea are tată, are mamă. Are...prieteni. Acum este dansatoare la Casa de cultură a raionului Tudor Vladimirescu, face ce-i poftește

inima. Dacă n-ar vrea să învețe la seral, ca Puiu și Marian ? Dar ce, Marian învață ? Nu mai învață, ca și ea, de 4 ani. Nici fratele său, Mihai, nu mai învață, iar Puiu se laudă degeaba că este în clasa a X-a, a rămas repetent doi ani, este tot într-a opta, acum trage chiulul...
încotro, băieți ?

Dar orele nopții aveau să se termine odată. Benzile magnetofonului aveau să-și sfîrșească odată desfășurarea, fiindcă și ele au un sfîrșit. Iluzia acestor băieți și fete că viața pe care o duc este... „pasionantă1*..., „tinerească**..., „romantică” etc., etc. avea să se risipească și ea odată și atunci rămînea, simplă, dar foarte realistă, întrebarea : încotro, băieți ? De unde veniți și încotro vă duceți ?La vîrstă voastră milioane de tineri muncesc, învață. Voi ce faceți ?Marian Stancu: Nimic. N-am mai învățat din clasa a VIII-a, de trei ani stau acasă...Mihai Stancu: Și eu stau de doi ani acasă. Am intrat în niște anturaje care ne-au făcut să nu mai învățăm...Puiu Bădescu: Am rămas repetent doi ani. Anul acesta încerc să trec exame

nele clasei a opta la seral. Deocamdată sint corijent la trei materii...Vasăzică, iată care este situația. „Nu mai învățăm, nu muncim, stăm acasă11. Dar ce înseamnă a sta... acasă ?Tatăl lui Puiu Bădescu : înseamnă a trăi ca un parazit... Se scoală la prînz, mănîncă bine, pleacă... Vine seara, mă- nîncă. iar pleacă... Pe urmă iar nu-1 mai văd pînă a doua zi, fiindcă se întoarce acasă după miezul nopții... îi place să-1 duc eu om de 67 de ani în spate.Frumoasă caracterizare ! Să ai 18 ani, să fii sănătos, puternic și să aștepți cu brațele încrucișate ca să muncească pentru tine alții, indiferent dacă este tatăl de 67 de ani, sau oricine altcineva !In fond ce visează Marian, Mihai, Puiu ? Marian : „sincer, deocamdată, nimic”, Mihai : „aș dori să fac ceva dar nu știu ce...“ (auziți, tinerii din generația lor știu ce este de făcut, iar el, nu).Dar de muncit, n-ar vrea ei să muncească? Puiu: „aș dori o meserie unde se cere mai puțină muncă”. I-au chemat tovarășii de la „brațele de muncă11 și i-au trimis să lucreze la Fabrica „9 Mai“, să învețe acolo o meserie. „Unde se află?” au întrebat ei, și cînd au aflat că de la capătul tramvaiului 1 trebuie să meargă cu mașina 3 stații au început să se vaite : „Aoleu ! tocmai acolo?’. Și, nu s-au mai dus : să se scoale ei așa devreme ? Determinați de cei din jur — care le atrăgeau atenția asupra irosirii anilor cei mai frumoși — Mihai Stancu și Puiu

Bădescu s-au înscris într-o vreme la Școala profesională „23 August11. Dar n-au urmat-o decît două zile. „Acolo, spunea Puiu, se învață istoria mașinilor- unelte, se învață despre pile, cite feluri sînt, pile rotunde, lungi... sînt eu om pentru a lucra cu ciocanul și pila ? Fusesem repartizat la secția laminoare, ori tocmai atunci am văzut într-un film un laminorist care învîrtea niște bare aprinse și mi-am zis că era mai mare rîsul de mine dacă mă făceam laminorist!“Fraza aceasta trebuie citită cu atenție, trebuie făcută o încercare de a reconstitui drumul care i-a adus la această concepție. Au început băieții cu o absență de la o oră, cu o lecție neînvățată ; le-au urmat (firesc !) corijentele, repetenția și iată-i, pînă la urmă, pe treapta cea mai de jos ; disprețul pentru muncă.Lui Puiu, Marian, Mihai interesantă li se pare nu munca, ci viața măruntă trăită în „aventuri1* de genul bătăilor în cartier, cu scandaluri prin restaurante. Binele, frumosul, chiar și cinstea elementară au fost, la ei, acoperite sub firele de mucegai provenit din ideea că pot trăi ca niște întreținuți. Și unei asemenea vieți ei încearcă să-i dea o aură... romantică, de tinerețe.Aflînd toate acestea stai și te întrebi: cum se face că într-o grădină în care strălucesc atîtea flori mai cresc și plante fără frumusețe ? La noi munca se bucură de cinste, de onoare. Atunci de unde au apărut astfel de concepții la niște tineri ? De ce. în cazul lor, a învins mirajul unei vieți fără muncă în locul tinereții trăită din plin ?Stai și te întrebi: este de vină familia, școala, organizația U.T.M. ? Sau toate acestea împreună ? Cum se face că în cazul acestor doi-trei adolescenți oarecare a fost mai puternic mirajul ceaiurilor, al falselor distracții ?

Am cunoscut la acest „ceai” de pildă, cîteva eleve, una în clasa a IX-a, alta în clasa a Xl-a... De jur-împrejurul lor — tineri care nu muncesc, care au ideile pe care le-am citat. Ce căutau ele între asemenea tineri ? Nu li se poate reproșa faptul că dansau, că veniseră să se distreze. Este întrutotul firească dorința unui tînăr de a dansa, mai mult cu totul nefirească ar fi tocmai lipsa unei asemenea plăceri. Dar de ce aleseseră aceste fete tocmai un asemenea mediu ? Stai să te întrebi: ce o leagă pe o asemenea fată de astfel de comportări ? La școală învață (ca toți elevii noștri) să prețuiască demnitatea, frumusețea anilor tineri, să păstreze puritatea sentimentelor și iată-le pe cîteva dintre ele dînd buzna între niște oameni care, chiar fată de noi, le calificau cu vorbele cele mai jignitoare. Se poate (oricit de tînără ai fi !) să n-ai a- tîta demnitate, atîta mîndrie, îneît să eviți locurile de unde o fată nu iese decît cu etichete jignitoare pentru orice femeie ? Acolo, de față cu noi, o ase-, menea elevă (clasa a IX-a la Școala me-' die .Julia Hașdeu**) accepta propunerile de întîlnire ale unui tînăr pe care nu-1 cunoscuse nici de 5 minute și asta după ce se lăudase că are un prieten, inginer pe un mare șantier.Ne-am gîndit că este bine să facem cunoscute întîmplările de mai sus în primul rind fiindcă acești tineri au, evident, nevoie să fie ajutați să-și explice lor înșile niște probleme esențiale pentru viața lor. probleme privind munca, dragostea, idealurile. Cititorul este în măsură să judece: are această viață, a- cest mod de a gîndi ceva romantic, ceva tineresc? Majoritatea tinerilor noștri, care — alături de virstnici — muncesc,

învață și construiesc frumusețile cu care ne mîndrim toți sînt în măsură să le spună, cu argumentele cele mai fierbinți, părerile lor.
/Vtf vă simțiți 

jignite ?
Am fost în casele celor două tinere care, în seara cînd începe relatarea noastră se aflau la restaurant cu omul, pe care noi îl crezusem bunicul lor. Sînt dansatoare Ia casa de cultură a raionului Tudor Vladimirescu, îndrăgostite, chipurile, de... artă. Părinții lor pleacă dimineața la lucru, iar ele se adună la Rodica acasă și se așează pe divan... Și stau... Și flecăresc... Iar seara merg „în oraș*'.Dacă au vreun ideal? Au: să se mărite. Și-au „planificat*1 idealul pentru a- nul acesta. Luci și l-a mai planificat o dată (e drept, n-a avut pretenția unei căsătorii oficiale). Cînd s-a săturat omul de lenea ei, a plecat, iar ea a hoțărît să stea cîțiva ani „liberă".în tot acest timp, mama Luciei, femeie simplă în vîrstă de 54 de ani, muncește cu brațele ca să cîștige bani să o îmbrace pe fată bine (că-i pretențioasă la haine), să-i dea să mănînce.Poate se aștepta la un ajutor de la fată, însă ajutorul a întîrziat să se arate. Fata e dansatoare, are nevoie de haine. Și-i cere mereu ! Și dacă nu-i dă, se supără, și strigă la maică-sa, și îi reproșea-
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„1 Mai" Ploiești

obișnuite, la mașinile-unelte aiexe. Aceasta le cere tot-
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Lzi/ia „Elect(Agerpres) din București, 
rî electrice — s Lucrările executate de ea 
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de «a era. insă, pentru compie- substanțelor

zina „1 Mai" este cunoscută atit in țară cit și peste hotare pentru calitatea instalațiilor și utilajelor petroliere pe care le execută.Cu instalațiile fabricate în ultimii ani la noi a fost înlocuit in întregime parcul de utilaje dat sondelor de foraj din țară. Mai mult de jumătate din produse!? uzinei — instalații de foraj și sape cu role de diferite tipuri, prevenitoare de erupție, carotie- re, agregate de cimentare de 400 atmsofere — sînt destinate exportului, pleacă pînâ departe spre China și India, în Indonezia și Afganistan, in Cuba, în America de sud și Africa... spre 19 țări ale lumii. Instalații de foraj ca T-50, 4 LD-I50. 2 DH- 75, 3 DH-200. 4 HD-315 intru- nesc aprecierile specialiștilor din toată lumea. Produsele noastre sînt din ce în ce mai mult cerute pe piața mondială.Nu cred că există om la noi — virstnic sau tin’r — care să nu se mîndrească cu faptul ci lucrează în această uzină cunoscută peste hotarele patriei. Dar nu e vorba numai de mîndrie. ci și de obligație, de răspunderi sporite puse in fața acelen care duc faima industriei noastre petroliere peste hotare. Am vorbit despre aceste lucruri pentru că ăș dori ca tinerii care sc pregătesc să pășească pragul uzinei noastre, să știe ce așteptăm de la ei. Sigur, lucrurile acestea nu le spunem acum pentru prima oară. Noi ne întîlnim cu devii școlii profesionale care funcționează pe lingă Uzina „1 Mai" adeseori. Prestigiul uzinei pentra care se pregătesc îi obligă la o răspundere deosebită fată de învățătură, le cere o perseverentă preocupare pen tiu însușirea temeinică a cunoștințelor teoret.ee și practice legate de s-.itoarea lor meserie. Avem o uzină modernă, înzestrată la nivelul tehnicii celei mai avansate. Școala noastră profesională pregătește muncitori calificați pentru meseriile : strungar, rectificator, frezor, matrițer, rabotor, sudor și turnător — muncitori cu o înaltă pregătire, nu meșteșugari, li considerăm pe elevii ei ca fiind deja muncitorii întreprinderii și ne preocupă cum învață, sintem alături de școală în rezolvarea tuturor problemelor care se ridică privind pregătirea teoretică și practică a viitorilor noștri mundtcri. Reprez’--.- tanții uzinei vizitează des școala pentru a cunoaște nivelul și condițiile de pregătire a devJor. țin o strînsă legătură cu părinț î acestora. O mare parte din profesorii școlii au fost selecționați dintre inginerii și maiștrii întreprinderii, specialiști cu experiență îndelungată în activitatea productivă și btftii pedagogi. A- tunci cînd vin în uzină pentru practică, îi repartizăm pe elevi la cele mai bune echipe și brigăzi de muncă, asigurindu-le condiții optime de instruire, sub îndrumarea celor mai pricepuți muncitori și maiștri, dîndu-le posibilitatea să participe efectiv la procesul de producție. Urmărim în acest fel ca, după terminarea școlii, absolvenții să-și poată in-
Control automatLa Fabrica de sticlă din A- zuga a fost introdus un sistem de control automat al funcționării cuptoarelor. Aparatele electronice-automate, montate într-o cabină, indică cu multă precizie, prin semnale luminoase, modificările survenite în masa de sticlă, calitatea topirii, condițiile de exploatare și întreținere ale cuptoarelor.Introducerea controlului automat a dus la eliminarea a- proape completă a deșeurilor, realizîndu-se totodată la cuptoare o productivitate mai mare cu peste 6 la sută.Sisteme de control automat au fost puse în funcțiune și la alte întreprinderi industriale din regiunea Ploiești.
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actor important pentru creșterea producției vegetale, îngrășămintele chimice sînt folosite pe scara tot mal largă în G.A.S. și cooperativele agricole. Zilnic de la Roznov sau Făgăraș, din Năvodari sau Valea Călugărească, garnituri întregi încărcate cu această prețioasă hrană a pămîntului iau drumul ogoarelor....Gara Mizil, regiunea Ploiești. Trenul de marfă ce-si face intrarea în stație aduce o nouă și importantă cantitate de îngrășăminte chimice. A- dresa: Cooperativa agricolă de producție din Parepa. raionul Mizil. La mai puțin de o oră după parcarea vagoanelor, de la rampa de descărcare îngrășămintele pornesc spre ultima haltă — magarin unității destinatare. Aici sint depozitate cu deosebită grijă la loc uscat, ferit de umezeală, de unde, la momentul potrivit, iâu drumul ogoarelor.Cu puțini ani în urmă, această unitate se folosea ingrâșămint doar gunoiul grajd. Cant insuficientă tarea substanțelor nutritive din sol au fost procurate M ie și îngrășăminte rhtmt-

Consfătuire
cu cititori-studenti

nriele Je.'e'orJce lucrează ți Ecaleriaa 
ate de latrețu: colectiv pentru calitatea lor

Este de neînțeles însă, date fiind faptele amintite, de ce în cooperativa agricolă de producție din comuna Baba Ana, unitate de altfel fruntașă pe raion, îngrășămintele chimice nu se bucură de a- ceeași apreciere. ..Terenul este fertil — ni s-a explicat — la ce bun să mai cheltuim bani pentru îngrășăminte chimice?". Și la cooperativa a- gricolă Parepa solul este ase

producție din comuna Baba Ana.— întreprinderea de aprovizionare nr. 16 Buzău.— Bun. Să le descărcăm, să nu plătim locație, iar întreprinderea n-are decît să și le ia înapoi.Descărcătorii au lucrat „o- perativ". Au aruncat sacii cum le venea la îndemînă (pe cei mai mulți i-au spart), îngrășămintele s-au împrăștiat.
„HAL TE“

PĂGUBITOARE
mănător. Am văzut insă cu ce sporuri de recoltă sint răsplătite cheltuielile pentru ingră- sămintele chimice. în timp ce la Baba Ana producțiile au fost mult mai mia. Se pare .nsă că nici arum nu s-a reținut aia nimic din experiența vecimlOT. La 20 februarie pe adresa acestei unități sosesc în gara Mizil 20 de tone de azotat de amocuu și 80 de tone de superfosfat repartizate pentru acest an.— Qae le-a trimis? — a întrebat tovarășei președinte al cooperat, sei agricole de

Și, la acest „adăpost" au stat pe rampă 4 zile, pină cînd au aflat cei din Fulga de Sus și Fulga de Jos care, buni gospodari, le-au ridicat imediat. Cel puțin 60 de kg s-au pierdut la fiecare tonă — aprecia tovarășul Walter Popa, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Ploiești.Nu este insă singurul exemplu de acest gen. La cooperativa agricolă din Cojească, raionul Ploiești, s-au pierdut tind zile pentru ca să se stabilească dacă vor fi trimiși sau nu oameni care să descarce

Cele două vagoane cu îngrășăminte chimice sosite pe a- dresa unității. Pentru această întîrziere cooperativa agricolă a plătit taxe cerute de stația C.F.R. pentru vagoane nedescărcate la vreme. La Gorgota, raionul Ploiești, Brazi și Bărcănești, orașul Ploiești — aceeași situație. Bani irosiți, vagoane imobilizate zile întregi în gări.în stația C.F.R. Andrășești, și acum cîteva zile mai stăteau pe rampa de descărcare, încă de la 5 ianuarie, 40 tone de azotat de amoniu și 160 tone de superfosfat venite pe adresa G.A.S. Ciochina (regiunea București). „Nu-i nevoie de nici o grabă — ne-a spus tovarășul Constantin Georgescu, contabilul șef al unității — locul era închiriat, și apoi am început să le transportăm". Ciudat fel de a gîndi la un Contabil care într-o unitate urmărește reducerea prețului de cost al produselor agricole. Cît din această cantitate s-a depreciat ?Situația amintită impune ca unitățile agricole citate, și altele care au procedat la fel, să asigure fără nici o întîrziere transportul îngrășămintelor chimice de pe rampele gărilor la magaziile proprii și de aici, atunci cînd este momentul — pe cîmp. Statul învestește fonduri importante pentru producerea acestora, iar unitățile a- gricole sînt datoare să le folosească cu maximum de eficientă.
ION TEOHARIDE
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CINEMATOGRAFE
Rsx-SNA ratează

te mre'r 1 >4l4S. 1X30: !6.
IKxSJ» Socxrese terete: 930; 
1- 45:14; 1639; 18,45: 21*. Exceiswr 
terete 19.15; 1X45. 15.15, 17.45; 
2XLS. Feroviar tarele: 9-. 1130: 
14; 1V3C 1» 32». Metetia fote
le: «15. IlJfc 14. 19; 21.15L
Ifatin «ee. «J», 10.45 13; 
153» 1745. 3k SOȚI ÎN ORAȘ 
rzten* te Repa&bca «xvte: 915; 
IU». 14 14.45; 21.15*.
MOFTURI 19» rzteuă te te
ase tarate- 11 > 1X45 16: 18.15
□4 JO teeanoc* ere 11381. Făereeeee 
erete : Mc 1X15; A» S7TGGĂTL L 
ma.'H rueai te Laceateni te
rete; 9; 11J0; 13.45; 16.15, 18.45; 
21K Faativai terete : 9-, 11J0; 14, 
-.630: 19; ajO>. PATRU FETE
TNT?.-O CURTE rXeezâ la Grhrita 
•erele: 1O; 12; 14; 16; 18.15: 20301. 
Kactea lore;» : 15.45.18; 20,15). LE
GEA $’ FORȚA r3ează la Capitol 
(orele: 930; 11,45; 14; 16: 18.45;
21). CINE-I CRIMINALUL? — d- 
neraascop — rulează la Victoria 
(orele: 10; 12; 14. 16,15; 1830:
20,45), Volga (orele: 9,45; 12; 
14.15; 1630; 18,45; 21), Giulești 
(orele: 10; 1230; 15; 17,30; 20).
TOVARĂȘII rulează la Central (o- 
rele: 10; 1230; 14.15; 18; 20.30). 
HATAR! (ambele serii) ru
lează la Lumina (orele: 10; 13,15;

1*30. 3i*s. CoSroceci (orele: 1530: 
19*. 30 DE ANI DE VESELIE rulea
ză la Tuapuri noi (orele: 10; 
11.45; 1330; 15.15; 17; 18,45; 20.45,. 
INTÎLNIRE CU SPIONUL rulează 
Ia Union (orele: 1430; 1630; 1830; 
2030). O STEA CADE DIN CER — 
coereascop — rulează la înfrățirea 
intre popoare (orele: 9.45: 1630: 
'830: 2030). Pacea (orele 16;
18. 20). Lira (orele; 1030; 15,15,

1630; 18.45; 21). ROȘU Șl 
NEGRU (ambele serii) rulează te 
Dacia (orele: 930; 13; 16,301 20). 
PAULA CAPTIVĂ rulează la Cul
tural (orele: 15,30: 18; 20,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop 
— (ambele serii) — rulează te 
Cringași (orele: 16; 19,30). ZBORUL 
tNTRERUPT rulează 1a Bucegi (o- 
rele: 9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,30; 
20,45). TITANIC VALS rulează 1a 
Unirea (orele: 16; 18,15; 20,30), 
Popular (orele: 16; 18,30; 21). UN

ENORIAȘ CIUDAT rulează Ia To
mis (orele: 10; 12; 14: 16.15; 18,30, 
20,45), Miorița (orele; 10; 12; 14, 
16.15; 1830; 20.45). VIATĂ UȘOA- 
F.X rulează te V:tan (orele: 15; 17, 
19; 20.45). AH. EVA 1 rulează la 
Munca (orele; 1030; 1430; 1630; 
18.30; 20,30). CEL MAI MARE 
SPECTACOL rulează la Moșilor 
(orele: 10.30, 1430; 1730; 20,30). 
NEVASTA NR 13 rulează 1a Au
rora (orele 9; 11,15; 1330; 16,
18,30; 21), Doina (orele : 830;
11,15; 13.30; 16; 18.15 20.45), Ar
ta (orele 8,30; 11,15; 1230; 16:
18,30; 20,45). CU M1INILE PE 
ORAȘ rulează 1a Cosmos (orele: 
16; 18; 20). VREMEA PAGINILOR 
rulează 1a Viitorul (orele: 1530; 
18; 20,30). LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT rulează 1a Colentina (o- 
rele: 16; 18,15; 20.30). SĂRUTUL 
rulează la Rahova (orele: 16, 
18,15; 20.30), Ferentari (orele: 16; 
13; 20). CĂPITANUL FRA-
CASSE — cinemascop — rulează 
te Progresul (orele: 11.30; 14: 
16,15; 18,30; 20.45). MICUL PES
CAR — cinomascop — rulează 1a 
Flamura (orele: 10; 12; 16; 18; 
20,15). CARTOUCHE — cinema
scop — rulează la Drumul Sării 
(orele: 11,15; 17.30; 20). CÎND
COMEDIA ERA REGE rulează 1a 
Carpați (orele: 10; 12; 14; 16).

TELEVIZIUNE
VINERI 12 MARTIE SlMBATĂ 13 MARTIE

18,30 Universitatea tehnică la televiziune. Auto
matizări în industria petrolului și chimiei (II). 19,00 
Jurnalul televiziunii. 19,10 Pentru tineretul școlar: 
Vă place muzica ? 20,00 Săptămîna. 21,00 Din viata 

animalelor (XXVIII). 21,30 Treizeci de minute... mu
zică ușoară cu Jean Ionescu. In încheiere: Buletlu 

de știri. Buletin meteorologic.

14.00—16,00 Campionatul mondial de hochei pe 
gheață: U.R.S.S. — Cehoslovacia. Transmisiune de 
la Tampere (Finlanda). 17,30—19,30 Campionatul 
mondial de hochei pe gheața: Suedia — Canada. 
Transmisiune de la Tampere (Finlanda). 19,30 Jur
nalul televiziunii. 19,40 Șliți să desenați, copii ?: 
,.Hoțul" — povestire de Tudor Arghezi. .20.00 Melo
die și ritm. 20,30 Brațul nedrept al legii. 22,05 Cîntî 
soprana de coloratură Bogna Sokorska (R. P. Polo
nă). In încheiere: Buletin de știri. Sport. Buletin me
teorologic.

zâ de ce a născut-o dacă nu e în stare să aibă grijă de ea, că doar abia a împlinit 22 de ani. Iar mama oftează. pMr.- ge pe ascuns, și muncește pentru ea.Idealul imediat al acestor tinere, de fapt singurul la care s-au gîndit este — așa cum spuneam — să se mărite. Cu cine? Iată ce ne-au răspuns: „cu un băiat serios, care să ne respecte, să nu se încurce cu altele, să nu bea și să nu r.e bată" ! Pină atunci, probabil în căutarea idealului, trec din restaurant în restaurant, de la bărbat la bărbat, din ..cea: în „ceai”... Cîndva, știu ele, o să vină șl .,ăla“ seriosu, care le trebuie, ca să Ic facă fericite sau — mai exact — pe care să-1 facă fericit, fiindcă ele nu sint niște fete oarecare.încerci să prevezi cum vor arăta aceste tinere în viitor, cum vor fi ele ca mame: ce vor povesti ele copiilor lor? Ne gîndim. chiar, că vor da și ele naștere unor fete, că vor trebui să le pregătească pentru viață: ce sfaturi, ce exemple le vor da? Nu-și va pune viața asta a lor, de acum, o anumită pecete pe educația, pe principiile morale ale fiicelor lor?La bar, la „ceai" cu ocazia discuțiilor pe care le-am avut ulterior cu aceste tinere — chiar acasă la ele — fotoreporterul nostru a înregistrat pe peliculă imagini care spun foarte mult despre felul lor de a concepe munca, distracția, viața personală. Ce-ar fi dacă am publica aceste fotografii, dacă peste cîțiva ani, copiii acestor tinere ar descoperi imaginea din tinerețe a mamelor lor ?Ce mai putem adăuga?Să mai spunem că ele sînt o rară și tristă excepție ? Să mai spunem că fete de vîrsta lor învață pe băncile facultăților, școlilor medii tehnice, că cele mai multe s-au calificat într-o meserie ur- mînd școli profesionale și că sînt serioa

se. muncesc cinstit, buoxrindti-se de stima tuturor?Să mai spunem că dragostea este socotită de ete un senusaest simt, că nu-șz permit să se joace cu dracoctea. să-i întineze r.ume> cu petele unoc seatuaer- te pasagere?Spunem, de fapt, niște hxxvri oa»- scule, acceptate ca nx$ie axiotne •ren1-» ale virsteî tinere. Oare cslalți Trieri oare celelalte fete, cele care au frecventează asemenea locuri din roluri* te personală sint insensibile? Nu ștu sâ pre- țuiascâ dragostea ? Nu trăiesc momrnteăe fericite ale intilniri; cu omul iubi'.' Toată lumea știe că toana! aceste fete prețuiesc cu adevărat dragostea, fiindcă nu-i întinează puritatea.
Gindacii 

de noapte
Am căutat in cimpul alb, in timpul plin de puritate al vieții noastre socialiste locurile pe unde s-ar putea strecura niște păreri atit de deosebiie de concepțiile generale ale* tinerelului nostru și, la început, ne-a fost greu să găs.m răspuns. Nici în școală, nici in colec’i- vele de muncă nici in cele mai multe dintre familiile noastre asemenea concepții nu-și fac locul.Aprop’'ndu-ne însă cu lupa de cimpul alb, ia' în raza vizuală, ne-a apărut. 

asemenea unui gindac cu crusta neagră și urme lipicioase, dotnnu' Viorel care-i iixfcuma pe cei patru tineri să fntirzie noaptea prin restaurant. Ne-am ocupat mat îndeaproape de cazul lui. la începu: cu reținerea necesară (noi sintem învă- lați să prețuim, de obicei, pe oamenii in vintă 3, dar și cu revolta firească atunci cînd ne-am dat seama ce infiuen- țe iasă împrejurul său acest domn. Zrua stă închis în camera sa de pe strada IX Caxanda nr. 57 sau se ocupă cu organizarea unor procese împotriva vecinilor. iTcataruor. chiar a unor instituții (în 3 ani a reușit palmaresul de peste 300 de procese 3. Pe numele său adevărat — Viorel Ionescu „docnnu’ Viorel* organizează la locuința sa pentru tineri certați cu munca ți învățătura, tineri care nu ascultă sfaturile părinților, fete ușuratice — . ceaiuri* și seri așa-zis „distractive*. Marea lui jrtâ* este politețea. S: intimitatea—Ai in mine un prieten—*, _Iti admir talentul—", „Sinteți foarte frumoasă. sărut minușițele—*. Etc* etc. Și. ane-: mai slab de înger — cade în plasa umedă și aparent dulce a acestui gindac de noapte. Acceptă Invitația la seratele ți -ceaiurile’ unde „docnnu’ Viorel* predă teoria liberuiui arbitru, a a- moruiui „liber*, aașa-zisei independențe personale și de spirit (toate, în fond, a- ceste vorbe mari, fiind destinate a-i zăpăci pe niște tineri care, din cite s-a văzut. ți așa nu și-au găsit busola pe care trebuie s-o aibă fiecare om în viață).Alți tineri s-ar fi simțit jigniți să stea fie și prin apropierea unui asemenea om. s-ar fi ferit cum te ferești de un loc rău famat. Ba, niște tineri serioși, întîînind 

- asemenea fosilă, ar fi luat-o frumușel de guler și ar fi trimis-o la plimbare....Ei însă nu erau pregătiți pentru asta și trebuie să le-o spunem deschis.De-altfel, paginile numeroaselor numere viitoare ale ziarului nostru vor sta la dispoziție pentru ca zecile de mii de •. meri care muncesc în uzine sau pe ogoare, sau învață în școli și facultăți să le . pună — lui Marian, Puiu, Mihai și al- ora ca ei — părerea lor despre otrava pe care — sub o formă sau alta — o mai . mumă, indiferent cum este garnisită.Iși vor spune, desigur, părerea și numeroși elevi ai școlilor noastre. Le așteptăm cuvîntul cu privire la felul în care concep viața, distracțiile unii elevi s: eleve ce se aseamănă poate cu cei în- tilniți la „ceaiul" amintit.
Pro și contra 

unor „griji 

părintești^

Ori de cîte ori i-am căutat pe Puiu, pe Marian sau Mihai, fie la telefon, fie direct acasă, mai de fiecare dată cineva din familie ne răspundea că... se odih

nesc, deși de fiecare dată prînzul trecuse de mult. Aproape în fiecare noapte acești băieți lipsesc de acasă sau vin foarte tîrziu. Cînd organizează „ceaiuri" părinții nu trec aproape niciodată să vadă cine intră în casa fiilor lor, cu cine sînt prieteni (și s-a văzut cu cine sînt!)Stai să te întrebi: ce fel de părinți sînt aceia pe care-i lasă inima să-și vadă copiii apucînd pe o asemenea cale, fără să ia măsuri ? Ne-am dus și i-am căutat, le-am povestit tot ce am aflat. I-a mirat și nu i-a mirat îndeajuns (poate pentru că știau tot).„De, sînt tineri, spuneau părinții lui Marian și Mihai Stancu. Ne gîndeam că trebuie să mai crească, pînă s-or apuca de ceva serios. Au nevoie de odihnă, sînt la o vîrstă fragedă..."Să mai crească ? Da, să crească, dar așa ? Pierzînd nopțile, pierzînd anii ? Ce fel de grijă părintească este aceasta ?Tatăl lui Puiu ne povestea că, în tinerețe — pe la aceiași ani — a venit din Romanați pînă la București, desculț., ca să găsească un loc de muncă ; ne-a povestit că a trebuit să slugărească 21 de ani în București ca să-și poată face un rost (cum a înțeles dînsul acest „rost" nu mai judecăm, atunci era altă societate). Atunci cum se face că același om, care a pornit-o de la picioarele goale, uită să-l îndrume cum trebuie pe fiul său? Justificarea că dînsul „nu este de acord" cu ce face fiul, că nu l-a învățat „să rămînă repetent" — este oare suficientă ? Pe un om străin de familia din care fac parte acești tineri l-ar durea inima să vadă că niște băieți care pot fi atit de buni, care se arată realmente ta- lentați pentru o serie întreagă de lucruri, își irosesc cei mai frumoși ani fără rost. 

Iar voi, tată și mamă, să stați cu brațele încrucișate ? Tatăl primește pensie, iar fiul îi papă banii. Ce putea rezulta de aici decît un om care disprețuiește munca — așa cum a și rezultat de fapt?Ultima dată cînd l-am întîlnit (Puiu lipsise de acasă o zi întreagă !) mama l-a întîmpinat la întoarcere cu... maioneză.Părea că pentru dînsa, copilul nu prea- zintă nici o problemă : „Ai hoinărit. Puiul mamii ? Da ? Eu am muncit la fabrică. Ei, ai tras chiulul ? Da ? Bravo, fiule, vino să-ți dea mămica maioneză cum îți place ție... Să nu spui mai tîrziu că n-ai mamă grijulie !Firește, noi ne imaginăm acest dialog. Poate că mama nu i-a spus fiului chiar aceste vorbe. Dar, netrăgîndu-1 la răspundere este ca și cum i le-ar fi spus, ca și cum l-ar fi îndemnat spre tovărășia gindacului de noapte. Acoperin- du-1 cu plapuma, să doarmă pînă după prînz, fiindcă venise la ziuă din restaurant, nu este, oare, același lucru cu a-1 trimite tu însuți pe un asemenea drum?Noi sintem de acord să-i dai fiului cele mai mare bunătăți, dar ai grijă să-i dai, înainte de toate, îndrumările de bază ale vieții, ajută-1 să-și găsească propria cale prin muncă și învățătură, ferește-1 de a- cele căi prin care se mai strecoară o- trava unor concepții învechite.Nu înlocui răspunderea de părinte cu... maioneza I *Acestea fiind faptele, în locul oricăror concluzii, îi invităm pe cititori să-și spună părerea.

teoret.ee


din viata tineretului lumii
9

In numeroase țări, tineretul or
ganizează acțiuni de solidari
tate cu lupta studenților spa
nioli. In fotografie: aspect din 
timpul unei demonstrații a stu
denților din Roma, împotriva 
dictaturii franchiste, pentru li
bertate și democrație în Spania

Conferință a experțilorin problemele tineretului din Asia

Acordurile de la Geneva
trebuie să fie aplicate cu strictețe
Declarația ministrului apărării naționale 

al R. D. VietnamHANOI — Intr-un interviu acordat delegației televiziunii japoneze, condusă de Suzuki, care a vizitat recent R. D. Vietnam, generalul Vo Nguyen Giap, ministrul apărării naționale al R. D. Vietnam, a calificat bombardamentele recente ale imperialiștilor americani împotriva R. D. Vietnam drept „o acțiune războinică foarte serioasă, o încălcare gravă a dreptului internațional și a acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam din 1954**.In prezent, a declarat generalul Vo Nguyen Giap, singura cale de ieșire pentru imperialiștii americani constă în măsurile pe care președintele Ho Și Min și guvernul R. D. Vietnam le-au preconizat în mai multe rînduri : „guvernul S.U.A.. ca și guvernele tuturor celorlalte țări participante la

conferința de la Geneva din 1954 cu privire la Indochina, trebuie să aplice în mod strict acordurile de la Geneva, să respecte suveranitatea, independența. unitatea și integritatea teritorială a Vietnamului și să se abțină de la orice amestec în treburile interne ale Vietnamului". Guvernul S.U-A. trebuie să pună capăt imediat acțiunilor sale împotriva R. D. Vietnam, să înceteze imediat războiul agresiv din Vietnamul de sud și să-și retragă trupele și armele a- mericane din această regiune. „Problema reunificării pașnice a Vietnamului revine poporului vietnamez, ea va fi reglementată de poporul vietnamez în conformitate cu spiritul programelor Frontului Patriei din Vietnam și Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud".
„Bonnul îngrijorat

de investițiile americane"
— Un comentariu al agenției

Associated Press —

I

PE SCURTTRIPOLL — La Tîrgul internațional de la Tripoli s-a sărbătorit miercuri ziua R.P.R. Cu acest prilej, presa locală a publicat articole consacrate realizărilor economiei romî- nești, iar posturile de radio au transmis muzică romî- nească.
NEW KORK. — lntr-un studiu al OJf.U. asupra populației 

urbane și rurale, publicat la 
10 martie, se arată că 700 de 
milioane de oameni — aproa- i populația — au locuit 

ntre 1950 și 
ilației urba- 

mîntesc a 
crescut cu 40 la sută. La începutul secolului al XX-lea. 
orașelor le reveneau numai 9 la sută din populația lumii.

pe o pătrime din globului pămîntesc in 1960 in orașe. îi 
1960, numărul popu 
ne a globului pă

BRUXELLES. — La Bruxelles s-a încheiat ședința Comitetului de organizare a „Conferinței mesei rotunde Est-Vest“. S-a adoptat hotărî- rea ca această conferință să se desfășoare intre 4 și 7 iunie ax. la Belgrad, avind pe ordinea de zi probleme privind pericolul pe care-1 prezintă pentru securitatea Europei cursa continuă a înarmărilor, precum și alte probleme.Comitetul de organizare a hotărit, de asemenea, să convoace o conferință economică care să examineze căile de înlăturare a piedicilor ce stau în fața comerțului dintre Est și Vest.

Bolivia înaintea alegerilor
din 26 septembrie

Eliberarea studenților 
brazilieni arestați

P oliția din Rio de Janeiro 
a eliberat studenții ares
tați în cursul demonstra

ției de la Universitatea din
Rio de Janeiro, organizată în 
semn de protest împotriva re
presiunilor la adresa organi
zațiilor studențești și în spriji
nul cererilor de îmbunătățire 
a condițiilor de învățămînt.

După cum anunță agenția „Jiji Press'*, la Tokio s-a deschis o conferință a experților în problemele tineretului din Asia, la care participă delegați din 13 țări, printre care Japonia, India și Tailanda. La conferința deschisă de ministrul japonez al educației, Kiichi Aichi, sînt prezentate rapoarte asupra în- vățămîntului în diferite țări

asiatice și asupra modului în care tineretul își petrece timpul liber. Rezoluțiile ce vor fi adoptate vor fi trimise la U.N.E.S.C.O. De altfel, conferința de la Tokio a fost convocată în baza unei recomandări a conferinței internaționale pentru problemele tineretului, care a avut loc la Grenoble, sub auspiciile UNESCO.
Intîlnire polono-britanică

S-a anunțat că tinerii ares
tați au fost supuși unor lungi 
interogatorii de către agenții 
siguranței.

Studenții facultății de drept 
au dat publicității o declarație 
în care arată că arestarea co
legilor lor „reprezintă o de
monstrație clară a prăpastiei 
existente între guvern și stu- 
denți și între guvern și popor".

însemnări

Salut cifrat

punsul.

ptzeci și opt 1 ros
tește un rasist din 
Johannesburg sau 
Pretoria întîlnind 
un cunoscut.

— Optzeci și 
optI — sună răs-

a mesei
VARȘOVIA. — La Jablo- nna, în apropiere de Varșovia — anunță P.A.P. — a avut loc cea de a treia intîlnire polono-britanică a mesei rotunde, la care au participat deputați și reprezentanți ai vieții publice și culturale din cele două țări. Au fost discutate probleme privind securitatea europeană și alte probleme internaționale, măsurile pentru întărirea colaborării comerciale și economice bilaterale și multilaterale și dezvoltarea schimburilor științifice și cul-

rotunde
turale. S-a subliniat cu acest prilej că acordurile parțiale și regionale pot contribui la slăbirea încordării și la întărirea securității în Europa.Participanții consideră că atît Polonia cît și Anglia sînt interesate în colaborarea economică bilaterală și în lărgirea continuă a legăturilor comerciale. S-a subliniat, de asemenea, că trebuie stabilite legături directe între întreprinderile poloneze și engleze în scopul cooperării dintre industriile celor două țări.

Sînt cuvintele de salut pe 
care le folosesc rasiștii sud-afri- 
câni în locul obișnuitului „Ce 
mai faci ?“ sau „Bună ziua !“

Aceste cuvinte enigmatice 
pot fi foarte ușor descifrate.

Optzeci și opt înseamnă de 
două ori cifra opt. In alfabetul 
latin, pe locul al 8-lea se gă
sește litera „H“, iar „H.H." re
prezintă abrevierea salutului 
naziștilor „heil Hitler!"

Actualii „fuhreri* ai Republi
cii sud-africane și-au început 
cariera politică, după cum bine 
se știe, în deceniul al patrulea, 
strigînd „heil Hitler“. Pe atunci 
nu socoteau necesar să se as
cundă în spatele unor cifre 
misterioase. După falimentul 
Reich-ului hitlerist, ei au fost 
nevoiți să pună surdină mani
festărilor fățiș fasciste. Pe mă
sură ce trece timpul, Werwoerd 
și ceilalți conducători fasciști 
sud-africani se manifestă me
reu mai zgomotos și ritai neru
șinat.

Fascismul i-a inspirat în apli
carea sistemului de „apartheid" 
— copie fidelă a metodelor ra
siștilor hitleriști, în reprimarea 
mișcării democratice din țară, 
în arestarea și asasinarea ace
lora dintre albi care se pro
nunță împotriva rînduielilor ra
siste. O mostră de spirit hitle
rist este și legea adoptată la 26 
februarie care acordă conducă
torilor „reich-ului" sud-african 
împuterniciri nelimitate „în 
lupta pentru reprimarea acțiuni
lor subversive". Această lege 
dă autorităților dreptul să țină 
pe oricine în închisoare fără 
judecată și anchetă, autorizînd, 
printre altele, trimiterea în 
fața tribunalelor speciale a tu
turor celor care, în ultimii 15 
ani, s-au adresat O.N.U. sau al
tor organizații internaționale, 
protestînd împotriva aparthei- 
d-ului. Noua lege prevede pen
tru asemenea „culpe" sentințe 
mergînd pînă Ia pedeapsa cu 
moartea.

Rasiștii sud-africani îi imită, 
după cum se vede, pe hitleriști. 
Și nu-i de mirare că au ales 
drept formulă de salut cuvinte
le „Optzeci și opt".

E. R.

Evoluția crizei de guvern

Bonnul îngrijorat de inves
tițiile americane", se in
titulează un comentariu 

al agenției Associated Press, în 
care se spune printre altele: 
„Germania occidentală, prima 
țintă europeană a intereselor 
de afaceri americane, este tot 
mai preocupată de volumul in
vestițiilor S.U.A. Oamenii de 
afaceri, care timp de ani de zile 
au salutat capitalul american 
ca pe un stimulent pentru eco
nomia națională, se întreabă 
acum dacă aceste investiții nu 
au devenit prea voluminoase 
pentru a putea fi asimilate. In 
Germania occidentală se dezba
te acum modalitatea de a stă
vili ceea ce criticii numesc 
„Ueberfremdung" — înstrăina
rea prin achizițiile companiilor 
americane.

Pînă în prezent, guvernul fe
deral’nu l-a urmat pe președin
tele de Gaulle în campania sa 
împotriva creșterii controlului 
economic american în Europa.

Germania occidentală se află 
în fruntea țărilor europene în 
ce privește volumul investițiilor 
americane. In ultimii trei ani, 
investițiile directe, inclusiv ve
niturile reinvestile, sînt evalua
te de surse americane la circa 
300 milioane dolari anual. Zia
rele publică regulat informații 
despre afacerile americane în 
Germania occidentală. Cîteva 
exemple recente: „Boeing" a 
achiziționat o treime a acțiuni
lor societății „Boelkow", una 
din principalele firme aeronau
tice vest-germane. „Texaco" 
colaborează cu o companie 
vest-germană la construirea u- 
nei rafinării în Bavaria. „Du 
Pont" și „Ford" proiectează 
construirea de uzine în Ruhr.

Din cele mai mari o sută de

corporații vest-germane, zece 
sînt în întregime prdprietate a- 
mericană, în timp ce în altele 
companiile americane au inte
rese substanțiale. Industriile 
petrolieră, auto și electronică 
atrag cei mai mulți dolari. Un 
recent studiu vest-german apre
ciază totalul investițiilor ame
ricane în R. F. Germană la a- 
proape 10 miliarde dolari".

AMMAN. —. Ca urmare a Încor
dării relațiilor intre R.F.G. și ță
rile arabe, guvernul Iordaniei — 
relatează France Presse — a anun
țat oficial că a hotărît să suspen
de toate importurile de mărfuri 
din R. F. Germană.

PE SCURT

n perspectiva ale
gerilor generale din 
Bolivia, programate 
la 26 septembrie, 
situația politică din 
această țară conti
nuă să fie confuză.

După repetate oscilări formale, 
șeful juntei militare, generalul 
Rene Barrientos, s-a decis să 
spună răspicat că nu intenționea
ză să-ți abandoneze candidatura 
la președinție (de altfel singuia 
candidatură pînă acum). Mai 
mult, el a declarat că nici nu 
dorește să-și prezinte in preala
bil demisia, potrivă prevederilor 
constituționale referitoare la sta
tutul candidaților. Refuzul său a 
provocat o furtună de proteste 
in riadul partidelor de opoziție. 
In unele cercuri se consideră, to
tuși, că Barrientos ar putea de
misiona din fruntea juntei pentru 
a prezenta un „argument moral" 
adversarilor săi. Potrivă constitu
ției el ar urma să-și prezinte de
misia la 26 martie, cu șase luni 
înainte de alegeri. Surse autori
zate informează că in acest caz 
Barrientos ar fi înlocuit de un 
triumvirat militar compus din 
comandantul-șef al forțelor arma
te, generalul Alfredo Ovando 
Candia, și miniștrii Oscar Qui
roga și Rene Bemal, ambii co
lonei.

Se pare că in ciuda asigurări
lor oferite de șefii militari cum 
că nu vor interveni în alegeri, 
soarta viitorului candidat și a a- 
legerilor, în genere, se află 
in miinile forțelor armate. 
In legătură cu persoana can
didatului, în armată există 
unele păreri divergente, dar 
generalul Ovando Candia, soco
tit piesa-cheie pe scena politică 
actuală, s-a decis definitiv în fa
voarea lui Barrientos (cel puțin 
după declarațiile făcute cu di
verse prilejuri în ultimul timp).

Acest lucru, precum și efectul 
realizat ide șeful juntei în dis
cursurile ținute cu prilejul cîtor- 
va călătorii electorale prin țară, 
determină pe unii observatori să 

considere ca cert triumful aces
tuia în alegeri.

Grupările politice din țară se 
mențin în genere pe o poziție de 
espectativă. După 12 ani de gu
vernare neîntreruptă a mișcării 
naționale revoluționare conduse 
de Paz Estenssoro, și după înlă
turarea acestuia prin lovitura 
militară, cadrul politic bolivian 
a suferit modificări. In prezent 
există vreo 12 partide politice și 
dacă adăugăm grupările 
mici, numărul lor ajunge la 
(intr-o țară cu o populație 
numai 3700000 ' ’
Potrivit relatărilor presei, ar 
xista trei curente principale de 
opinie. Așa-numitul front al re
voluției naționale, compus din 
M.X.R. (care și-a schimbat fos
tul lider, Paz Estenssoro, prin 
ex-președintele Siles Suazo) și 
din partidul revoluționar auten
tic, sprijină public pe Barrientos. 
Partidele intransigente față de 
M.N.R., cum sînt Falanga socia
listă boliviană și Uniunea popu
lară democrat-creștină, au refu
zat orice sprijin candidaturii mi
litare și au declarat că vor pro
mova „opoziția activă".

Pe o poziție oarecum diferită 
se situează partidul național re
voluționar de stingă, condus de 
liderul sindical Juan Lechin. For
țele grupate în jurul lui Lechin 
sînt în dezacord cu orientarea 
adoptată de militari, însă pînă 
acum nu alt întreprins acțiuni 
care să suspende căile spre tra
tative. Stingă boliviană, inclusiv 
partidul lui Lechin, continuă 
să-și manifeste deschis dezapro
barea față de unele măsuri adop
tate de guvernanții militari în 
domeniile economic și politic. 
Este vorba de intențiile de dena- 
ționalizare a sectorului minier și 
a unor întreprinderi de zahăr, 
de pași spre anularea efectelor 
reformei agrare din 1952 (în loc 
de continuarea și lărgirea aces
teia, conform promisiunilor), pre
cum și de unele restricții impuse 
activității politice. Recent, minis
trul economiei, Sanjines, a decla
rat : „a sosit momentul să fie 
transformate minele naționalizate 
în întreprinderi mixte, cu con
cursul capitalului privat". Pînă 
acum, nici una din măsurile ju
dicioase anunțate în urmă 
aproape patru luni, nu au 
puse în practică, în schimb 
fac, după cum se vede, 
înapoi chiar față de situația moș
tenită. Guvernarea militară din 
Bolivia a dovedit pînă în prezent 
doar un lucru și anume că cei 
ce au primit cu neîncredere pro
misiunile de înnoiri pe linia pro
gresului nu s-au înșelat.
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V. OROS 
corespondentul Agerpres la 

Rio de Janeiro

din OlandaHAGA. — Wilhelm Schmelzer, însărcinat de regina Juliana a Olandei să caute o soluție actualei crize guvernamentale, intervenită acum o săptămînă în urma demisiei cabinetului condus de Victor Marijnen, și-a continuat seria întrevederilor cu liderii politici olandezi. Miercuri, Schmelzer a avut o întrevedere cu liderul grupului parlamentar liberal, Geertsema, precum și cu liderul deputați-

lor creștini-istorici (calviniști moderați), Beernink.După cum subliniază observatorii din Haga, pînă în prezent Schmelzer a eșuat în misiunea sa de a căuta o soluționare a crizei de guvern din țară. Potrivit unor informații, miercuri el intenționa chiar să informeze pe regină de eșecul misiunii sale, dar a revenit a- supra intenției pentru a putea continua consultările.

Negocieri intre Piața comună 
și unele țări africaneBRUXELLES. — La Bruxelles a luat sfîrșit prima rundă a negocierilor dintre reprezentanții Comisiei Pieței comune și Kenyei, Ugandei și Tanzaniei privind viitorul relațiilor dintre C.E.E. și aceste țări. Negocierile au fost inițiate de cele trei țări africane, care au cerut să li se aplice im statut de țări asociate la Piața co

mună. O eventuală asociare a lor la Piața comună ar face ca principalele produse de export ale acestora, cafeaua și cuișoarele, să poată concura pe piața „celor șase** produsele similare provenite din cele 18 state africane deja afiliate la C.E.E. prin convenția de la Yaounde. Acest lucru este deosebit de important pentru Ke- I nya, Uganda și Tanzania, de- j oarece peste 20 la sută din | exporturile lor de cafea și cui- I șoare se îndreaptă spre Piața ■ comună.Agenția Associated Press subliniază că discuțiile nu i au dus la vreun rezultat con- j creț, ele urmînd a fi reluate ; în toamna acestui an. Se con- ■ sideră, însă, că în calea aces- j tor negocieri ar putea interveni o serie de dificultăți politice legate de faptul că Uganda se află în conflict cu Congo (Leopoldville), unul din cele 18 state asociate la Piața comună, iar Tanzania și-a extins relațiile cu R. D. Germană.

GHANA. Construirea barajului Akosombe de pe fluviul Volta se apropie de sfîrșit. In foto
grafie : aspect al instalației care va adăposti cei șase generatori ai barajului Akosombe

Continuînd acțiunile agresive împotriva poporului vietnamez, 
S.U.A. au trimis recent, noi trupe în Vietnamul de sud. Iii 
fotografie: o subunitate americană de infanterie marină 

debareînd la Danang

S. U. A.

0 nouă demonstrație

antisegregaționistă in orașul Selma
NEW YORK. — O nouă demonstrație integraționistă, la care au participat citeva sute 

de albi și negri, a avut loc 
miercuri seara în orașul Sel
ma din statul Alabama, în 
ciuda interdicției autorităților 
locale. Manifestanții au fost 
opriți, ca de obicei, de agenți ai poliției și ai gărzilor națio
nale. Un purtător de cuvînt al 
demonstranților a declarat că 
ei vor rămîne, cu schimbul, zi 
și noapte, in fața baricadelor 
ridicate de poliție.

Pe de altă parte, peste 1 000 
de persoane, in majoritate stu

Sosirea la Londra a ministrului 

afacerilor externe al Ciprului
LONDRA. — Joi a sosit la 

Londra ministrul afacerilor 
externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianu. In cursul întreve
derilor pe care le va avea în 
capitala Marii Britanii cu ofi
cialitățile britanice, Kyprianu 
intenționează să discute prin
tre altele și problema bazelor 
militare engleze din Cipru. Din 
surse oficiale britanice s-a a- 
nunțat că Marea Britanie con
tinuă să susțină că statutul 
celor două baze ale Angliei

diu Cipru nu poate constitui 
în prezent subiect de nego
cieri. Această poziție a guver
nului britanic, a declarat un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe, va fi 
adusă la cunoștința ministru
lui afacerilor externe al Ci
prului cu ocazia întrevederi
lor pe care le va avea cu mi
nistrul pentru relațiile cu 
Commonwealthul, A. Bottom- 
ley, și cu primul ministru Ha
rold Wilson.

denți și profesori ai Universi
tății „Tuskegee Institute" (re
zervată negrilor), veniți special 
în capitala statului Alabama, 
Montgomery, au manifestat în 
fața clădirii Capitoliului (par
lamentului statului) în semn 
de solidaritate cu lupta popu
lației de culoare din Selma. 
Manifestanții au înmînat o 
moțiune, pentru a fi prezenta
tă guvernatorului statului Ala
bama, George Wallace, în care 
cer autorităților să aplice le
gea cu privire la drepturile 
civile.

Agențiile occidentale de pre
să relatează despre noi mani
festații de simpatie față de ac
țiunile integraționiștilor din 
Alabama, care au avut loc 
miercuri, în diferite orașe ale 
S.U.A. La Los Angeles poliția 
a arestat peste 100 de persod- 
ne care au făcut parte din 
pichetele instalate în fața unor 
clădiri oficiale.

Autoritățile din Selma au a- 
nunțat că trei albi au fost a- 
restați, ca urmare a atentatu
lui de marți seara împotriva a 
trei pastori protestanți albi, 
sosiți în acest oraș pentru a 
participa la manifestațiile in- 
tegraționiste. Una din victime 
se află într-o stare extrem de 
gravă la spitalul din localitate.

Adeptarea 
unui proiect de lege 

referitor 
la drepturile femeii Consiliul de Miniștri francez a adoptat miercuri, la întrunirea sa săptă- mînală, un proiect de lege înaintat de ministrul justiției, Jean Foyer, prin care se a- cordă drepturi sporite femeii căsătorite. Proiectul urmează să fie aprobat acum de Consiliul constituțional, după care va fi depus în Adunarea Națională a Franței la viitoarea sa sesiune.După cum transmite agenția France Presse, proiectul va face ca femeia căsătorită să fie mult mai independentă față de soțul său decît în prezent. Astfel, ea își va putea conserva bunurile proprii, precum și puterea de a dispune de ele, acordîndu-i-se în plus drepturi mai largi privind participarea sa la gestiunea bunurilor comune și la e- ducația copiilor. Potrivit proiectului de lege, femeia căsătorită va putea, fără consim- țămîntul soțului, să deschidă cont la bancă, să-și aleagă orice fel de slujbă dorește și să-și folosească salariul așa cum crede de cuviință.în felul acesta, statutul femeii căsătorite va fi cu mult diferit de del prevăzut de codul lui Napoleon — în vigoare și astăzi — potrivit căruia bărbatul era stăpînul soției și al tuturor bunurilor ei. Proiectul mai menține, totuși, statutul de șef al familiei a- cordat bărbatului, precum și obligativitatea consimțămîn- tului soțului atunci cînd femeia dorește să semneze vreun contract de vînzare-cumpă- rare.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scinteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii’


